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Forvaltningsreformen  -  høringssvar fra Horten kommune

Det vises til departementets høringsbrev datert 26.02.08, og Horten kommunes anmodning om
utsatt frist til kommunestyrets behandling av saken 05.05.08.

Kommunestyret i Horten har nå behandlet saken og fattet følgende vedtak:

"05.05.2008 Kommunestyret

Vedtak:

1. Horten kommunestyre går inn for at det regionale inndelingen for Vestfolds del
baseres  på en forsterket fylkesmodell med nåværende fylkesgrenser.

2. Samferdsel
Horten kommunestyre mener det er uaktuelt for Fylkeskommunen å overta ansvaret
for riksvegene  (unntatt stamvegene)  uten at Fylkeskommunene blir kompensert for
vedlikeholdsetterslepet.  Dette er i samsvar med lovens bestemmelser om overføring
av ansvar for veger mellom forvaltningsnivåene. Horten kommunestyre forutsetter at
det folkevalgte regionale nivå sikres en bærekraftig økonomi og at Staten ikke legger
opp til overføring av øvrige riksveier til fylkeskommunen uten at
vedlikeholdsetterslepet kompenseres før overtakelsen

3. Forskning
Horten kommunestyre vil understreke at fordeling av midler til forskning må skje etter
relevans og faglig kvalitet,  ikke på bakgrunn av geografi.

4. Fylkesmannen
Horten kommunestyre viser til at høringsnotatet legger opp til en dublering av
oppgaver og ansvar mellom fylkesmennene og fylkeskommunene innenfor areal,
landbruk og miljø.  Horten kommune mener at hvis det skal 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.
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Protokolltilførsel

Høyre og Fremskrittspartiet har som primærstandpunkt en 2-nivåmodell og at
fylkeskommunen  legges ned."

Saksfremstilling og politisk behandling av saken finnes også på:
htt ://www.horten.kommune.no/inns n.as x?res onse=mote lan&back=l&MId1=2045

Vedtaket oversendes for departementets videre behandling av saken.

Med hilsen

Helge Skatvedt
stabsjef

Kopi til:
Ordfører  Nils Henning Hontvedt
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