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Forvaltningsreformen -  høringsuttalelse

Det vises til deres høringsnotat: "Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det
folkevalgte regionale nivået" mottatt 5. mars 2008..

Grue kommunestyre behandlet dokumentene i møte 28. april 2008. Et enstemmig
kommunestyre har avgitt følgende uttalelse:

Grue kommune støtter intensjonen i forslaget om å desentralisere makt og myndighet.
IKommunen deler ønsket om at forvaltningsreformen skal bidra til å realisere målene:

• Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom
desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom
forvaltningsnivåene.

• En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i
sammenheng innenfor den enkelte region.

• Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og
forutsetninger, som sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet.

• Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel bærekraftig utvikling,
likeverdige tjenestetilbud og rettssikkerhet for den enkelte.

Grue kommune mener at de like vel bør gå vesentlig lenger i å overføre makt og
myndighet enn hva høringsnotatet angir:

1. Grue kommune savner konkrete forslag til overføring av oppgaver fra
regionnivå/fylkeskommune til kommunene.

2. Grue kommune mener at det vil være riktig å gå vesentlig lengre i å overføre
oppgaver fra fylkesmannen og regionale statsetater til regionen/fylkeskommunen.
Eksempler er innenfor landbruk (i høringsnotatet angitt som LMD sitt område),
miljø (dvs MD sitt område) og innenfor regionale plan- og utviklingsoppgaver.

3. Grue kommune mener også at fylkesmannens oppgave som veileder for
kommunene bør overføres til regionen/fylkeskommunen. Vi mener det er riktig at
fylkesmannen rendyrkes som et kontrollorgan.
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Grue kommune vil bemerke at høringsnotatet skjemmes av noe vi opplever som en
generell mistillit til hvordan regionalt- og kommunalt folkevalgt nivå vil utøve sin
makt og myndighet,  samtidig som de siste rester av det danske embetsmannsveldet
omfavnes  varmt. Vi beklager dette og vil be regjeringen om å vurdere grundig
utvalgets forslag til ytterligere overføring av makt og myndighet.

Med hilsen

ans G. Kalleberg
- førstekonsulent
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