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Kapittel 3

Sammendrag av utvalgets tilrådinger

3.1 Innledning
Utgangspunktet for utvalgets tilrådinger er de verdier og hensyn som bør legges til
grunn for oppgavefordelingen (jf. kapittel 5) og viktig utviklingstrender (jf. kapittel
6), holdt opp mot det reformbehov som er oppsummert i kapittel 10.

De ulike verdier og hensyn som skal vektlegges ved vurdering av oppgave- og
ansvarsfordelingen vil ofte kunne være i konflikt med hverandre. Det er derfor
grunnleggende for en vurdering av oppgave- og ansvarsfordelingen at det kreves en
vurdering av den enkelte oppgave, og ulike verdier og hensyn må veies mot
hverandre. Utvalget ser det som sin oppgave å synliggjøre de valgene en står overfor,
og deretter foreta en balansert avveining av de ulike hensyn. En slik avveining må
både baseres på faglige og kunnskapsbaserte vurderinger og på vurderinger av politisk
karakter.

Utvalget finner grunn til å presisere at det ser hvilke oppgaver som legges til den
offentlige forvaltningen, som et uttrykk for hvor det er behov for demokratisk styring
og kontroll av samfunnsutviklingen. I denne sammenheng blir oppgavefordelingen
mellom staten og kommunesektoren et viktig redskap for å realisere et reelt
fungerende demokrati, bl.a. for å sikre at nødvendige helhetlige og sektorovergripende
prioriteringer og vurderinger gis en folkevalgt forankring.

3.2 Utøvelse av statlig styring
I kapittel 12.2 gir utvalget sine generelle tilrådinger om utøvelse av statlig styring.
Tilrådinger i forhold til den enkelte sektor er oppsummert i kapittel 12.3 og 12.4.
Dette gjelder også tilrådinger om statlig styring innenfor enkeltsektorer.

Oppsummert er utvalgets tilrådinger om utøvelse av statlig styring:

1. Innretningen på og bruken av statlige styringsvirkemidler overfor
kommunesektoren må bygge på tillit og respekt mellom forvaltningsnivåene.

2. Statens bruk av detaljstyrende virkemidler må reduseres betraktelig.

3. Omfanget på rapporteringen fra kommunesektoren må reduseres.

4. Omfanget av statlig kontroll og tilsyn med kommunesektoren bør kunne reduseres
uten at dette går utover hensynet til rettssikkerhet. Staten må samordne sine
kontroll- og tilsynsoppgaver overfor kommunesektoren bedre, og
kommunesektoren må videreutvikle sine internkontrollsystemer.
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5. Rettssikkerhet tilsier at dagens system basert på særlovsbestemmelser, hvor staten
avgjør klagesaker over kommunale vedtak, bør videreføres som hovedregel.

6. Gjeldende klageordninger kan virke fragmenterte og uoversiktlige, og det bør
foretas en grunnleggende gjennomgang av systemet for forvaltningsklager.

7. Regional statsforvaltning bør ha ansvar for å veilede om lov- og regelverk og
informere om nasjonale målsettinger. I utgangspunktet bør ikke regional stat ha
ansvaret for andre rådgivnings- og veiledningsoppgaver overfor kommunesektoren,
eller utviklingsrelaterte oppgaver, som kan utydeliggjøre kommunesektorens
ansvar for å utvikle kvaliteten på sine tjenester.

8. Det eventuelle effektivitetstapet som en klar rolle- og ansvarsdeling mellom
forvaltningsnivåene kan medføre, er en pris utvalget mener man må være villig til å
betale for å ivareta rettssikkerhetshensyn.

9. Det er viktig løpende å vurdere kritisk behovet for og effekten av statlige fastsatte
rettigheter og standardkrav.

10. Fylkeslegen og statens utdanningskontor bør organisatorisk integreres i
fylkesmannsembetet.

Utvalgsmedlem Leschbrandt kan ikke se at det er synliggjort gevinster ved å
samordne fylkeslegen og statens utdanningskontor med fylkesmannen.

3.3 Organiseringen av det regionale nivået
Som bakgrunn for sine tilrådinger om organiseringen av det regionale nivå, vil
utvalget understreke at det ser på kommunen som et grunnleggende element i vårt
forvaltningssystem. Det er viktig for å bevare bredden og vitaliteten i vårt samlede
folkestyre at kommunen bevares og utvikles som et folkevalgt organ med legitimitet
og tyngde.

Det er likevel slik at det er en rekke offentlige oppgaver som klart løses best i et
geografisk perspektiv som ligger mellom landet som helhet og den avgrensing som
kommunene bør representere. Oppgavene på regionalt nivå kan løses av regional
statsforvaltning, et folkevalgt regionalt nivå eller av flere kommuner i samarbeid. Det
styrende organet til et folkevalgt regionalt nivå kan enten være valgt gjennom direkte
valg eller gjennom indirekte valg i de enkelte kommunestyrer.

Utvalget er ikke i mandatet bedt om å vurdere kommuneinndelingen. Utvalget vil
likevel gi uttrykk for at både en rekke oppgaver som naturlig skal løses på
kommunenivå, og en del oppgaver som i dag må løses i et regionalt perspektiv, mange
steder i landet kunne blitt bedre ivaretatt ved en endring i kommuneinndelingen. I det
videre arbeidet med å forbedre den offentlig sektors evne til å ivareta sine sentrale
funksjoner, må spørsmålet om kommuneinndeling stå sentralt. Utvalget ser det som
viktig at en finner frem til virkemidler, inklusive gode beslutningsprosesser, som
synliggjør de reelle valg en står overfor og som sikrer at forutsatte fordeler ved
endringer i kommuneinndelingen også kommer de til gode som blir berørt av
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endringene. Utvalget vil imidlertid påpeke at et forpliktende interkommunalt
samarbeid kan være et alternativ til kommunesammenslåinger når små kommuner
ikke har ressurser eller kompetanse til å løse enkelte oppgaver innenfor det
kommunale ansvarsområdet.

Uavhengig av hvilket nivå som har det politiske ansvaret, mener utvalget at i hvert fall
følgende kjerneoppgaver kan løses best, i et regionalt perspektiv:

− Samfunnsplanlegging, omfattende bl.a. regionale areal- og miljøspørsmål
− Samferdselsspørsmål
− Næringsutvikling etter regionens forutsetninger
− Kulturtiltak
− Videregående opplæring og kompetanseutvikling
− 2. linje sosialtjenester
− Spesialisthelsetjenesten

Med dette som utgangspunkt mener utvalget at de sentrale vurderinger angående valg
av organisering av de regionale oppgavene, kan formuleres i form av tre spørsmål:

− Er alle eller noen av de regionale oppgavene av en slik karakter at de bør løses av
et regionalt forvaltningsnivå under folkevalgt styring?

− Hva er eventuelt en hensiktsmessig størrelse og geografisk inndeling på et slikt
regionalt forvaltningsnivå?

− Hvilken valgordning (direkte eller indirekte) bør et slikt eventuelt forvaltningsnivå
ha?

Bør alle eller noen av de regionale oppgavene løses av et regionalt forvaltningsnivå
under folkevalgt styring?
Et flertall i utvalget (alle unntatt Leschbrandt) mener at alle eller noen av de regionale
oppgavene bør løses av et regionalt forvaltningsnivå under folkevalgt styring.

Flertallet mener at det regionale forvaltningsnivået bør ha ansvaret for regionale
utviklingsoppgaver, dvs. oppgaver innen planlegging, samferdsel, tilrettelegging for
næringsutvikling og kultur. Videre mener flertallet at et folkevalgt regionalt nivå bør
ha ansvaret for videregående opplæring.

Utvalget ser ikke at endret plassering av bestilleransvaret (jf. omtale i kapittel 11.4)
alene vil være avgjørende for å møte utfordringene i spesialisthelsetjenestene, jf.
vurderingene i kapittel 8.4. Utvalgets flertall (medlemmene Austeng, Dalane, Fjell,
Fluge, Hagen, Sundsbø og Wilhelmsen) tilrår at minimum bestilleransvaret
(finansieringsansvaret) i spesialisthelsetjenesten fortsatt legges til et folkevalgt
regionalt nivå. Medlemmene Austeng, Fluge og Sundsbø mener at det folkevalgte
regionale nivået i tillegg til bestilleransvaret også skal ha eieransvaret for sykehusene.
Mindretallet (medlemmene Heløe, Mørum, Aalbu og Aasland) mener staten bør
overta både eierskap og finansiering av sykehusene.
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Medlemmet Fjell støtter som målsetting en modell med to forvaltningsnivåer. Dagens
kommuneinndeling og hensynet til å ivareta bestillerfunksjonen for
spesialisthelsetjenesten, er utslagsgivende for at dette medlemmet anbefaler at det
opprettholdes et regionalt forvaltningsnivå under folkevalgt styring.

Medlemmet Leschbrandt mener det ikke er behov for et regionalt forvaltningsnivå
under folkevalgt styring og anbefaler at fylkeskommunen nedlegges. Leschbrandts
tilrådinger om hvordan de oppgaver som i dag er tillagt fylkeskommunen bør ivaretas
fremover, fremgår av særmerknad nedenfor.

Hva er en hensiktsmessig geografisk struktur på et regionalt forvaltningsnivå under
folkevalgt styring?
Etter flertallets syn (alle unntatt Leschbrandt) forutsetter en videre satsing på et
regionalt forvaltningsnivå under folkevalgt styring, en revisjon av dagens inndeling
med 19 fylkeskommuner (inklusive Oslo). Det er to hovedgrunner til det:

− De eksisterende fylker dekker til dels områder som ikke er funksjonelle for en
satsing på den regionale utviklingsrollen.

− Effektivitetshensyn når det gjelder tjenesteproduksjon og administrasjon, tilsier at
mange fylker i dag er for små. Det vil kunne hentes ut effektivitetsgevinster ved å
redusere antall enheter.

Ut fra de grunnleggende hensyn et folkevalgt regionalt nivå skal ivareta, tilrår
utvalgets flertall (alle unntatt Fjell og Leschbrandt) en inndeling i 10-15 enheter. Fjell
tilrår en inndeling i inntil 10 enheter.

Medlemmene Austeng, Fluge og Sundsbø forutsetter at endringene i
fylkesinndelingen skjer i nært samarbeid med fylkeskommunene og med vekt på
regionale prosesser.

Hvilken valgordning (direkte eller indirekte) bør et regionalt nivå ha?
Etter en samlet vurdering vil et flertall av utvalgets medlemmer (Austeng, Dalane,
Fjell, Fluge, Hagen, Sundsbø, Wilhelmsen og Aalbu) tilrå at det styrende folkevalgte
organ på regionalt nivå fortsatt velges gjennom direkte valg. Et mindretall (Heløe,
Mørum og Aasland) vil tilrå at det regionale styrende organ velges gjennom indirekte
valg i de enkelte kommunestyrer.

Nærmere om ansvaret for regionale utviklingsoppgaver ved et omorganisert regionalt
nivå
Anbefalingene utvalgets medlemmer har gitt i forhold til de tre spørsmålene ovenfor,
ligger som en forutsetning for medlemmenes tilrådinger om oppgavefordelingen for
regionale utviklingsoppgaver. Oppsummert er utvalgets tilrådinger angående
regionale utviklingsoppgaver:
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1. Utvalgets flertall (alle unntatt Leschbrandt) tilrår at det offentlige ansvaret for
regional land- og sjøbasert samferdsel, legges til det folkevalgte regionale nivået.
Ansvaret for de fylkesvise vegkontorene legges til regionene. Som en
forsøksordning bør et par større bykommuner overta tilskuddsansvaret for
kollektivtrafikk og ansvaret for veger som ikke er stamveger.

2. Utvalgets flertall (alle unntatt Fjell og Leschbrandt) tilrår at fylkesplanleggingen
etter plan- og bygningsloven, gis en generelt forpliktende virkning og bindende
status overfor offentlige organer når det gjelder arealforvaltning. Medlemmet Fjell
er skeptisk til forslaget om å gi fylkesplanen forpliktende virkning.

Et annet flertall (medlemmene Austeng, Dalane, Fluge, Hagen, Sundbø,
Wilhelmsen og Aalbu) foreslår å legge myndigheten til å avgjøre innsigelse til
kommunale arealplaner til det folkevalgte regionale nivået. Et mindretall
(medlemmene Fjell, Heløe, Mørum og Aasland) ønsker å avvente erfaringene med
det pågående forvaltningsforsøket i Akershus fylkeskommune før det tas stilling til
dette spørsmålet.

3. Flertallet (alle unntatt Leschbrandt) tilrår å utvikle det regionale politiske nivåets
rolle som tilrettelegger for næringsutvikling.

Utvalgsmedlemmene Austeng, Dalane, Fluge, Sundsbø, Wilhelmsen og Aalbu
mener at ansvaret for de tilretteleggende bygdeutviklingsmidlene hos
fylkesmannen, samt kompetanse og veiledningsoppgaver fra
fiskeriadministrasjonen, bør overføres til det folkevalgte regionale nivå.
Medlemmet Sundsbø mener de økonomiske virkemidlene knyttet til
jordbruksavtalen som forvaltes regionalt med avtalepartenes medvirkning, bør
samles i SND.

Utvalgsmedlemmene Fjell, Hagen, Heløe, Leschbrandt, Mørum og Aasland mener
de tilretteleggende bygdeutviklingsmidlene hos fylkesmannen bør overføres til
SND. Disse medlemmene ser det ikke som hensiktsmessig å endre dagens
organisering av den ytre fiskeriadministrasjonen.

Utvalgets flertall (alle unntatt Leschbrandt) anbefaler å desentralisere de
tilretteleggende regionale samordningsmidlene (kap. 551 post 58 på statsbudsjettet)
til det folkevalgte regionale nivå.

Utvalget tilrår å utvikle SNDs rolle som kompetanseorgan og virkemiddelforvalter
når det gjelder de direkte bedrifts- og brukerrettede virkemidlene. Utvalget
anbefaler å overføre arbeidsmarkedsetatens midler til bedriftsinternopplæring
(BIO) og fylkeskommunenes ansvar for etablererstipendordningen til SND.

Utvalgets flertall (medlemmene Dalane, Fjell, Mørum, Hagen, Heløe, Wilhelmsen,
Aalbu og Aasland) mener det bør vurderes om regionale politiske føringer for
virkemiddelbruken i SND bør styrkes. Medlemmene Austeng, Fluge og Sundsbø
mener det regionale SND styret skal være oppnevnt av det folkevalgte regionale
nivået og ha reell beslutningsmyndighet.
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4. Utvalget ser behov for å redusere dagens detaljerte styring av miljøvernsektoren,
og gi kommunene et større ansvar for miljøvernforvaltningen av lokal karakter.
Utvalget mener ansvaret for kulturminnevernet bør ligge der miljøvernoppgavene
er plassert.

Utvalgets flertall (medlemmene Austeng, Dalane, Fjell, Fluge, Hagen, Sundsbø,
Wilhelmsen og Aalbu) tilrår at ansvaret for de regionalt relaterte
miljøvernoppgavene overføres til det regionale politiske nivået. Et mindretall
(medlemmene Heløe, Mørum og Aasland) mener miljøvernforvaltningen regionalt
fortsatt bør være forankret til fylkesmannen.

5. Flertallet (alle unntatt Leschbrandt) ber om at Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet vurderer behov for å ha én instans på regionalt nivå som
har en koordinerende funksjon i gjennomføringen av kompetansereformen.

Et mindretall (medlemmene Austeng, Fluge og Sundsbø) mener det folkevalgte
regionale organet må tillegges koordineringsansvaret for kompetansereformen på
regionalt nivå. Disse medlemmene mener også at opplæringen av arbeidssøkere
(AMO) må legges til det folkevalgte regionale organet.

6. Utvalgets flertall (alle unntatt Leschbrandt) ber om at Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet i oppfølgingen av Mjøs-utvalget vurderer spørsmålet om
representasjon fra det folkevalgte nivået i styrene til de høgre
utdanningsinstitusjonene. Flertallet understreker viktigheten av forpliktende
samarbeid mellom de statlige høgskolene og det folkevalgte regionale nivået.

7. Flertallet i utvalget (alle unntatt Leschbrandt) mener det er naturlig at regionene får
et større ansvar for region-/landelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner innenfor
områdene scenekunst, musikk, museum og billedkunst.

8. Utvalgets flertall (medlemmene Austeng, Dalane, Fjell, Fluge, Hagen, Mørum,
Sundsbø, Wilhelmsen og Aalbu) mener det bør vurderes om deler av de
økonomiske midlene som de tre riksinstitusjonene (Riksteatret, Riksutstillinger og
Rikskonsertene) rår over i dag, bør overføres til det folkevalgte regionale nivå, slik
at det regionale nivå blir ansvarlig for å bestille profesjonelle kulturtilbud ut fra
regionale prioriteringer og behov.

Utvalgets medlemmer Heløe og Aasland mener det ikke er aktuelt å overføre deler
av de økonomiske midlene som de tre riksinstitusjonene rår over i dag til det
folkevalgte regionale nivå.

Særmerknad fra Leschbrandt
Utvalgets medlem Leschbrandt mener at en forvaltningsorganisering basert på to
forvaltningsnivåer er den løsningen som skal velges. Leschbrandt mener en slik
organisering vil styrke lokaldemokratiet, øke effektiviteten og kvaliteten på offentlige
tjenester og gi en enklere og totalt sett mer oversiktlig forvaltning.
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Ved en nedlegging av fylkeskommunen mener Leschbrandt at kommunene bør overta
ansvaret for videregående opplæring, 2. linjetjenester innenfor sosialsektoren,
ansvaret for tilretteleggende virkemidler for næringsutvikling og deler av ansvaret for
kollektivtransport og fylkesveger. Videre mener hun at kommunene bør overta
ansvaret for fylkesbibliotekene og det ansvaret fylkeskommunene i dag har for
funksjonsfordelingsinstitusjonene på kultursektoren.

Leschbrandt mener at staten bør overta ansvaret for spesialisthelsetjenesten, ansvaret
for kontroll av og tilsyn med kulturminner og deler av ansvaret for kollektivtransport
og fylkesveger.

Leschbrandt mener den regionale planleggingen er overflødig. Kommunenes behov
dekkes av kommuneplanene. Det er uakseptabelt å overføre myndighet innen
planarbeid og arealforvaltning fra kommunene til et folkevalgt regionalt nivå.

Leschbrandt mener at en organisering med kun to forvaltningsnivåer ikke
nødvendigvis i seg selv medfører et behov for å slå sammen kommuner, men at det
utvilsomt vil innebære en økning i interkommunalt samarbeid.

Oppsummering av tilrådingene angående organiseringen av det regionale nivået
Utvalgets hovedtilrådinger kan oppsummeres som følger:

- 11 av 12 medlemmer anbefaler et folkevalgt regionalt nivå.
1 medlem anbefaler en organisering med to forvaltningsnivåer.

- 10 av 11 medlemmer anbefaler en regional inndeling i 10-15 enheter.
1 medlem anbefaler en regional inndeling i inntil 10 enheter.

- 8 av 11 medlemmer anbefaler direkte valg til regionnivået.
3 av 11 medlemmer anbefaler indirekte valg til regionnivået.

- 7 av 12 medlemmer anbefaler minimum et regionalt bestiller- og
finansieringsansvar for spesialisthelsetjenesten.
5 av 12 medlemmer anbefaler et statlig ansvar for spesialisthelsetjenesten.

Under oppsummeres de ulike utvalgsmedlemmenes samlede tilrådinger for
organiseringen av det regionale nivået. For en mer detaljert fremstillingen av de
forskjellige medlemmenes tilrådinger om hvilke oppgaver det folkevalgte regionale
nivået bør ha ansvaret for, vises det til omtalen foran av henholdsvis
spesialisthelsetjenesten og regionale utviklingsoppgaver.
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Medlemmene Austeng, Dalane, Fluge, Hagen, Sundsbø og Wilhelmsen tilrår:
1. Et folkevalgt regionalt nivå med 10-15 enheter
2. Direkte valg til regionting
3. Hovedansvarsområder for det folkevalgte regionale nivået vil være:
− Minimum bestilleransvaret for spesialisthelsetjenester
− 2. linje sosialtjenester
− Videregående opplæring og kompetanseutvikling
− Regional land- og sjøbasert samferdsel
− Fylkesplanlegging
− Rett til å avgjøre innsigelser til kommunale arealplaner
− Tilrettelegging for næringsutvikling
− Miljøvern
− Kultur

Medlemmene Heløe, Mørum og Aasland tilrår:
1. Et folkevalgt regionalt nivå med 10-15 enheter
2. Indirekte valg til regionting
3. Hovedansvarsområder for det folkevalgte regionale nivået vil være:
− Videregående opplæring og kompetanseutvikling
− Regional land- og sjøbasert samferdsel
− Fylkesplanlegging
− Tilrettelegging for næringsutvikling
− Kultur

Medlemmet Aalbu tilrår:
1. Et folkevalgt regionalt nivå med 10-15 enheter
2. Direkte valg til regionting
3. Hovedansvarsområder for det folkevalgte regionale nivået vil være:
− Videregående opplæring og kompetanseutvikling
− Regional land- og sjøbasert samferdsel
− Fylkesplanlegging
− Rett til å avgjøre innsigelser til kommunale arealplaner
− Tilrettelegging for næringsutvikling
− Miljøvern
− Kultur
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Medlemmet Fjell tilrår:
1. Et folkevalgt regionalt nivå med inntil 10 enheter
2. Direkte valg til regionting
3. Hovedansvarsområder for det folkevalgte regionale nivået vil være:
− Minimum bestilleransvaret for spesialisthelsetjenesten
− Videregående opplæring og kompetanseutvikling
− Regional land- og sjøbasert samferdsel
− Fylkesplanlegging
− Tilrettelegging for næringsutvikling
− Miljøvern
− Kultur

Medlemmet Leschbrandt tilrår:
1. En løsning med to forvaltningsnivåer.
2. Kommunene overtar ansvaret for:
− 2. linje sosialtjenester
− Videregående opplæring
− Deler av kollektivtrafikken
− Deler av fylkesvegene
− Tilretteleggende virkemidler for næringsutvikling
− Fylkesbibliotekene
− Fylkeskommunenes andel av ansvaret for funksjonsfordelingsinstitusjonene

innen kultursektoren
3. Staten overtar ansvaret for:
− Spesialisthelsetjenesten
− Deler av kollektivtrafikken
− Deler av fylkesvegene
− Kulturminnevernet

3.4 Tilrådinger angående enkeltspørsmål knyttet til ansvars- og
oppgavefordeling og organisering som ikke tas opp i
forbindelse med organiseringen av det regionale nivået

Tilrådingene fra utvalgets medlemmer i dette avsnittet tar utgangspunkt i drøftingen
av enkeltsektorer i kapittel 9, drøftingen av modeller for det regionale nivå i kapittel
11 og tilrådinger om organiseringen av det regionale nivået tidligere i dette kapitlet.
Evalueringen i kapittel 9 tar utgangspunkt i utvalgets opprinnelige mandat og de
forutsetninger som der var lagt til grunn for utvalgets arbeid, jf. omtale i kapittel 1.
Det innebærer at man i kapittel 9 ikke har vurdert en forvaltningsorganisering med to
forvaltningsnivåer eller undergitt organiseringen av spesialisthelsetjenesten en egen
sektorgjennomgang. I lys av drøftingen i kapittel 11 og utvalgets tilrådinger i avsnitt
12.3 har derfor enkelte utvalgsmedlemmer hatt behov for å revurdere
oppgaveplasseringen for noen oppgaver som er evaluert i kapittel 9.
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Oppsummert har utvalget følgende tilrådinger:

1. Ansvaret for spesialtransport for funksjonshemmede overføres fra
fylkeskommunene til kommunene.

2. Ordningen med statlige oppnevnte havnestyrer og øremerking av havnekassens
midler opphører.

Medlemmet Leschbrandt har sympati med flertallets standpunkt men viser til at det
er vedtatt nedsatt et utvalg for å se på havneloven, og mener man bør avvente
denne utredningen.

3. Flertallet i utvalget (medlemmene Austeng, Dalane, Fluge, Hagen, Sundsbø,
Wilhelmsen og Aalbu) mener fylkeslandbruksstyrets nåværende funksjoner etter
plan- og bygningsloven bør overføres til det regionale politiske nivået.

Et mindretall (medlemmene Fjell, Heløe, Mørum og Aasland) er enig i at
fylkeslandbruksstyret nedlegges, men foreslår å overføre styrets funksjoner etter
plan- og bygningsloven til regional stat.

Medlemmet Leschbrandt er også enig i at fylkeslandbruksstyret nedlegges, men
foreslår å overføre styrets funksjoner etter plan- og bygningsloven til kommunene.

Et samlet utvalg mener fylkeslandbruksstyrets gjenværende oppgaver etter bl.a.
jordloven, odelsloven, skogbruksloven og konsesjonsloven bør ivaretas av
fylkesmannen som kontroll- og tilsynsorgan.

4. Arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten og sosialetaten må ha en klar forpliktelse til å
delta i etablering og drift av offentlige servicekontorer, som så langt som mulig
erstatter etatenes nåværende førstelinjetjeneste.

5. Lov om sosiale tjenester og tilhørende regelverk gjennomgås med sikte på å
redusere de statlige føringene i forhold til økonomisk sosialhjelp.

6. Sammenhengende tjenestekjeder på helse- og sosialsektoren må først og fremst
sikres gjennom et mer forpliktende samarbeid innen og på tvers av
forvaltningsnivåene.

7. Lov- og regelverk på helse- og sosialsektoren gjennomgås for å begrense statens
styring og gi kommunesektoren flere handlingsalternativer innenfor nasjonalt
fastsatte rammer.

8. Fylkeslegens og fylkesmannens oppgaver på helse- og sosialsektoren bør
rendyrkes til å gjelde kontroll, tilsyn, klagebehandling, veiledning i forhold til lov-
og regelverk og informasjon om nasjonale målsettinger.

9. Det må arbeides videre med å avklare ansvarsforholdene knyttet til
hjelpemiddelformidling innenfor de rammer som finansieringsordningene setter.
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Medlemmene Heløe, Leschbrandt, Mørum, Aalbu og Aasland mener staten bør
overta ansvaret fylkeskommunene i dag har for hjelpemiddelformidling.

10. Det forutsettes at berørte departementer viderefører arbeidet med å klargjøre
oppgavefordelingen på rehabiliteringsfeltet.

Medlemmene Heløe, Leschbrandt, Mørum, Aalbu og Aasland mener staten bør
overta ansvaret fylkeskommunene i dag har for rehabilitering.

11. Kommunene bør ha det gjennomgående ansvaret for rusmiddelmisbrukere, og kan
få et større ansvar på noen områder innen rusomsorgen.

Medlemmene Heløe, Mørum, Aalbu og Aasland mener staten bør overta ansvaret
fylkeskommunene i dag har for rusmiddelmisbrukere. Fjell og Leschbrandt mener
kommunene bør overta dette ansvaret.

12. Det forvaltningsnivået som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten, bør ha
ansvaret for pasientombud, men navnet på pasientombudene bør endres.

13. Ansvaret for syketransport bør tilligge det forvaltningsnivået som er ansvarlig for
spesialisthelsetjenesten. Ansvaret for skyss av behandlingspersonell deles mellom
forvaltningsnivåene som er ansvarlig for henholdsvis primær- og
spesialisthelsetjenesten.

14. Ansvaret for næringsmiddeltilsyn bør i sin helhet bli et statlig ansvar.

15. Staten bør overta ansvaret for å kontrollere kvaliteten på drikkevann fra
kommunene.

16. Det må nedsettes et utvalg som får i mandat å fremme forslag til tiltak som
begrenser statens styring av grunnskolen og videregående opplæring og gir flere
handlingsalternativer for kommunesektoren innenfor nasjonalt fastsatte rammer.

17. Kommunesektoren bør ha forhandlingsansvaret for undervisningspersonell.

18. Statens utdanningskontors oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn,
klagebehandling, veiledning i forhold til lov- og regelverk og informasjon om
nasjonale målsettinger.

19. De øremerkede tilskuddsordningene til musikk- og kulturskoletilbud og
skolefritidsordning bør innlemmes i inntektssystemet.

20. Ansvar for skyss av førskolebarn etter opplæringsloven overføres fra
fylkeskommunene til kommunene.

Medlemmet Leschbrandt anbefaler at kommunene i tillegg overtar ansvaret for all
annen skyss etter opplæringsloven.
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21. Staten bør fortsatt ha ansvaret for arbeidsmarkedsopplæringen.

Medlemmene Austeng, Fluge og Sundsbø mener det folkevalgte regionale nivået
bør overta ansvaret for arbeidsmarkedsopplæringen.

22. Staten bør overta ansvaret for den sivile rettspleie på grunnplanet i sin helhet.

23. Staten bør overta ansvaret for konfliktrådene i sin helhet.

24. De oppgaver som overformynderiet i dag utfører, kan tilsi en overføring av
ansvaret fra kommunene til staten.

25. Tilskuddsordningene på kulturområdet må gjennomgås med sikte på å forenkle og
redusere den statlige styringen betraktelig.

26. Det viktigste tiltaket som kan iverksettes for å redusere utilsiktede virkninger av
oppgave- og ansvarsdelingen innenfor barnevernet, er å foreta endringer i den
kommunale delbetalingsordningen og heve satsene vesentlig.

27. Det er behov for å tydeliggjøre ansvaret mellom kommunene og staten på enkelte
områder innenfor barnehagesektoren og redusere statens styring.

28. Ansvaret for fellesinnkrevingen av skatter og avgifter overføres fra kommunene til
staten.

Medlemmet Leschbrandt støtter utvalgets syn på bakgrunn av dagens ordning, der
kommunene ikke har tilstrekkelig incitament for jobben som gjøres med
innkrevingen. Hvis kommunene derimot får mer igjen for arbeidet som utføres,
mener Leschbrandt at skatteinnkrevingen bør videreføres som kommunalt
ansvarsområde.


