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Forvaltningsreformen  -  høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det
regionale folkevalgte nivået

Melding om vedtak

Ovennevnte sak ble behandlet av formannskapet i møte den 23 april 2008, utvalgssak m 067/08,

Det er gjort følgende vedtak i saken:

Elverum kommune avgir følgende hØingsuttalelse om I orvaltningsrefbimen - forslag til nye oppgaver til de
regionale folkevalgte nivået:

1,. Fylkesmennene
Elverum kommune viser til at høringsnotatet i all hovedsak legger opp til en dublering av oppgaver
og ansvar mellom fylkesmennene og fylkeskommunene innenfor areal, landbruk og miljø. Dette vil i
realiteten ikke innebære en styrking av det lokale selvstyre, men vil av kommunene kunne oppleves
som det motsatte.. Kommunene vil oppleve at i støtte grad både fylkeskommunen og fylkesmannen
nå overprøver lokalpolitiske spørsmål .. Elverum kommune konstaterer at det ikke har vært vilje til å
foreta en reel gjennomgang av grunnlaget for Fylkesmennenes overprøving av lokalpolitiske vedtak
Tvert imot er Fylkesmennenes makt på bekostning av kommune og fylkeskommunene styrket Dette
gjelder særlig i forhold til Fylkesmannens selvstendige rett til å anke saker avgjort i
Fylkeslandbruksstyrene til Statens Landbruksforvaltning(jordvern). Skal det være et poeng i å gi
fylkeskommunene utvidet myndighet innenfor areal, landbruk og miljø må dette skje på bekostning
av staten, ikke i tillegg til staten og på bekostning av kommunene, slik Regjeringen foreslår.. Skal
maktoverføring være reel må Regjeringen redusere de nasjonale føtingene fot disse områdene og
akseptere at det føres ulik politikk i ulike deler av landet.

2. Samferdsel
Elverum kommune mener det er uaktuelt for Fylkeskommunen å overta ansvaret for riksvegene
(unntatt stamvegene) uten at Fylkeskommunene blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet på om
lag 10 milliarder kroner„ Dette er i samsvar med lovens bestemmelser om overføring av ansvar for
veger mellom forvaltningsnivåene,. Elverum kommune kan ikke akseptere at det skal kompenseres
for vedlikeholdsetterslepet i de årlige statsbudsjettene. Da vil i realiteten de øvrige rammene til
riksvegene blir redusert. Den beste modellen vil derfor være å etablere et fond etter modell av det
som foreslås av etatene i deres utkast til NI'P.
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3. Forskning
Elverum kommune vil understreke at fordeling av midler til forskning må skje etter relevans og
faglig kvalitet, ikke på bakgrunn av geografi Elverum kommune mener videre det er viktig å ivareta
nasjonale satsninger og strategier innenfor forskningsfeltet, og ønsker dermed ikke å etablere
regionale  forskningsfond, fordi disse vil pulverisere ansvaret for finansiering og prioritering av
forskningen. Det er også grunn  til å peke på at i et lite land er forskningsmiljøene allerede små. Ved
en regional oppsplitting vil de bli enda mindre

4 Dersom Stortinget vedtar regjeringens høringsnotat uten vesentlige endringer, mener Elverum
kommune at:
• Det bør innføres en regionmodell med forsterkede fylkeskommuner
• Det må snarest skje avklaringer og tydeliggjøringer innenfor områder som berører

fylkeskommunene der dette ikke er gjort i høringsnotatet
• Arbeidet med å slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner til en felles region -

«Innlandet» - må inntil videre stilles i bero

5. Elverum kommune mener at fylkeskommunene/regionleddet må få overført helhetlig ansvar for
politikkutforming innen områder som energi, miljø, landbruk og folkehelse. Vi er også positive til at
en større andel av ansvaret for veinettet er foreslått overført til det regionale nivået Generelt vil vi
samtidig understreke betydningen av det følger frie midler med oppgavefordelingen, slik at den
regionale myndighetsutøvelsen over ansvarsområdene blir mest mulig fri og ubunden

Med hilsen

Røe
ordfører


