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Det blir vist til Deres brev av 26. februar 2008 om forvaltningsreformen og forslag til nye oppgaver til det
regionale folkevalgte nivået.

Fylkestinget i Buskerud gjorde i møte 30. april 2008 i sak 014/08 følgende vedtak med 22 mot 21
stemmer:

"Fylkestinget viser til sitt vedtak av 19. juni 2007 - sak 27/07 - og konstaterer at departementets nye
høringsutkast ikke svarer til de intensjoner som var grunnlag for hele reformarbeidet. Det forutsettes at St.
melding nr. 12(2006 - 07) legges til grunn for det videre arbeidet.

1. INNDELING.
Fylkestinget i Buskerud må konstatere at St. meld. nr. 12 ikke gir grunnlag for å anbefale omfattende
regional inndeling i Norge utover dagens fylkesgrenser.

Fylkestinget vil derfor anbefale alternativet benevnt som  orsterka lkeskommune  med de nye
oppgavene som vil bli overført fra 2010 og med mulighet for justering av fylkesgrensene der
kommunene ber om det.

2. OPPGAVER
a. Fylkestinget er positive til overføring av øvrige riksveger under forutsetning av at staten tar ansvar for

å rette opp forfallet og bringe vegene i skikkelig stand jf Veglovens § 7.

b. Regionale forskningsfond vil være et meget godt virkemiddel for regional utvikling. Inndelingen av
forvaltningen av slike fond bør følge inndelingen som gjelder for Innovasjon Norge, slik at
virkemidlene sees i sammenheng. Fylkestinget må gis reell og selvstendig styring når det gjelder
bruken av fondsmidlene.

c. Når det gjelder oppgavene som i dag forvaltes av fylkesmannen, skal disse avklares gjennom
Stortingets behandling av "Naturmangfoldsloven".

POST ADRESSERES TIL AVDELINGEN - IKKE TIL ENKELTPERSONER
Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  32 80 85 00  2200.07,13523
Fylkeshuset  E-postadresse Foretaksregisteret
N-3020 Drammen Postmottak rObfk.no NO 964 951 373



BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
, --3

Vår dato Vår referanse

30.04.2008 2008/64 - 2

2 av 2

Fylkestinget ber om at Stortinget sørger for en helhetlig forvaltningsstruktur innenfor disse
samfunnsområdene og legger forvaltningen i sin helhet til fylkeskommunene og reindyrker fylkesmannes
rolle til å gjelde tilsyn og lovlighetskontroll.

Ressursmessig kan det ikke forsvares å ha kompetansemiljøer på disse fagområdene både hos
fylkesmannen og de folkevalgte fylkene.

Fylkeslandbruksstyrets myndighet(som foreslås avviklet pr 01.10.2010) - må således overføres til
folkevalgt organ i fylkeskommunen.

Dersom nasjonale hensyn oppfattes å være så sterke at lovverket delvis, innen landbruks- og
miljøområdet, ikke gir grunnlag for kommunal og/eller regional folkevalgt skjønnsutøvelse, bør
forvaltningen foretas av staten selv.

d. Fylkestinget konstaterer at debatten om denne reformen har pågått over mangfoldige år. For alle
berørte parter er det nå viktig at det gjøres en snarlig avklaring".

Utskrift fra møteprotokoll og saksframlegg ettersendes.

Med hilsen


















