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HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSREFORMEN
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Kommunestyret har i møte den 24.04.2008 behandlet " forvaltningsreformen -  høringsnotat om forslag
til nye oppgaver til regionale folkevalgte nivået". Grong kommune vil komme  med følgende uttalelse i
forbindelse med "Forvaltningsreformen -  forslag til nye oppgaver til det folkevalgte nivået"

Oppgavefordeling:
Kunnskap og utdanning:

- Grong kommune ønsker at fylkeskommunen skal ha bestillingsansvar i forhold til høyere
utdanning og FOU.

- Veldig positivt med etablering av regionale forskningsfond som en styrking av den nasjonale
forsknringsinnsatsen. Fondene må finansieres med betydelige friske midler.

- Positivt også med veiledningsansvar, informasjonsansvar m.v innen grunnskoleområdet

Kultur:
- Fylkeskommunene bør få et helhetlig ansvar for kulturpolitikken på fylkesnivå.
- Fylkeskommunene må ha et mye større ansvar for forvaltning av spillemidlene til kulturbygg

og til lokale og regionale idrettsanlegg, og for midler til regionale og lokale bygg og anlegg.
- Gjennomgangen av Norsk kulturråds oppgaver med sikte på overføringer av oppgaver til

fylkeskommunene, må gjennomføres også innenfor modellen med forsterket fylkeskommune.

Landbruk og miljøvern:
- Forvaltningen av bygdeutviklingsmidlene knyttet til tilrettelegging og utvikling, samt

fylkesmannens funksjoner i verdiskapningsprogram met må overføres til fylkeskommunen.
- Fylkeskommunen må spille en avgjørende rolle i samfunnets forvaltning av naturressursene.

Næringsutvikling:
- Fylkeskommunen må fungere som en sterk regional utviklingsaktør. Det er viktig at

virkemidler kompenserer for ulike vekstforutsetninger på grunn av naturgitte ulemper, avstand,
spredtbygdhet, små miljøer etc
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Helse:
Det er viktig at folkehelsetjenester blir presisert som en ordinær oppgave for fylkeskommunen
og at tannhelsetjenesten fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar.
Fylkeskommunen bør ha et bestillingsansvar i forhold til spesialhelsetjenesten.

Maritim sektor
- Grong kommune er positiv til de oppgaveoverføringer som er skisserte

Samferdsel:
- Grong kommune synes det er positivt at regionene kan få ansvaret for enkelte oppgaver innen

planlegging etter plan- og bygningsloven og konkret planlegging.
- Fylkeskommunen bør ha en viktig sanordningsfimksjon i forhold til den totale

kollektivtrafikken i sin region.

Annet:
- Plan- og bygningsloven er et viktig politisk verktøy som legger nærhetsprinsippet til grunn for

forvaltningen, og som overfører myndighet til kommunene og demokratisk styrte regioner. Det
må bli mulighet for mer myndighetsutøvelse for fylkeskommunen gjennom bruk av plan- og
bygningsloven.

Regioninndeling:
Oppgavene som er foreslått overført til regionene er ikke av størrelsesorden som dagens
fylkeskommuner ikke kan håndtere. Grong kommune ser derfor ingen grunn til at dagens
fylkeskommune skal endres, og går derfor inn for en forsterket fylkeskommune.

Med hilsen

I scØ AnmQ
Linda Linmo
rådgiver

Kopi: Erik Seem, ordfører Grong kommune
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