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

Jeg viser til høringsnotat av 26.02.2008. Plan- og utviklingsutvalget i Hurum kommune
behandlet saken i møte 15.04.08 og fattet slikt vedtak:

Hurum kommunestyret viser til sine tidligere vedtak i sak om regional inndeling og
oppgavefordeling, og vedlegger disse i oversendelse til departementet som besvarelse
av høringene.

Hurum kommune merker seg at det foreslås at ansvar for «øvrige riksveier» overføres
til fylkeskommunene. Hurum kommune viser til at fylkesveiene med sitt
milliardetterslep på vedlikehold allerede utgjør en viktig del av veinettet som ikke tas
tilstrekkelig vare på. Om staten i tillegg overlater til fylkene sitt riksveinett med store
mangler og vedlikeholdsetterslep frykter Hurum kommune at dette ytterligere vil
forverre både vei standard og økonomisk evne til resterende oppgaver. Hurum
kommune mener staten i langt større grad må finansiere oppgavene ved overføring av
ansvar

Dette til underretning.

Med hilsen

Tora Sandnes
saksbehandler

Hurum kommune  Behandles  av: Rådmannen
Prestegårdsalleen 4 Besøksadresse: Prestegårdsalleen 4
3490 Klokkarstua Postadresse: Prestegårdsalleen 4, 3490 Klokkarstua
Tlf: 32 79 71 00 / Faks: 32 79 71 01 Telefon: 32 79 71 00/ Faks: 32 79 71 01

E-post adresse postmottak@hurum.kommune.no

Org.nr.: 964963193  Bankgiro : 2240.05.60645



Saksprotokoll i Utviklingsutvalget -  18.04.2006

Vedtak:
1. Sentrale oppgaver som legges til ett nytt regionalt forvaltningsnivå er knyttet til:

0o Areal- og transportutvikling. Regionen skal ha et helhetlig ansvar for samlet og

samordnet utvikling, herunder strategisk planlegging og investering.
Dette innebærer at ansvaret bla for planlegging av veier og jernbaner legges regionalt, samt at
man sikrer robuste transportknutepunkter.

00 Miljøverndepartementets arealplanmyndighet overføres regionene. Kommunenes rolle

som lokal planmyndighet videreføres.
00 Overtagelse av plan- og bestillerfunksjon i forhold til kollektivtransport, jfr behovet for

bedre samordning av ulike kollektivtilbud.
00 Infrastrukturutbygging knyttet til elektroniske løsninger gjennom bredbånd/IKT

00 Overtagelse av regional næringsutvikling og innovasjon. Strategisk planlegging og

hovedansvar for forvaltning av virkemiddelapparatet.
00 Høyere utdanning og FoU. Regionen gis medansvar for utviklingen av universitets- og

høgskolesektoren.
00 Strategiske regionale planleggingsfunksjoner også innenfor andre områder, bl.a. kultur.

Regionen bør også ha ansvaret for enkelte tilskuddsordninger, herunder tildeling av
tippemidler.

Den konkrete produksjonen på kulturområdet bør i all hovedsak skjer lokalt/i kommunene.

2. Et nytt regionalt nivå bør således i utgangspunktet ikke engasjere seg direkte i de tunge
tjenesteproduksjonsområdene. Disse bør i all hovedsak ivaretas av kommunene og av staten

3. Oppgaver til kommunene
Kommunene bør overta tjenesteproduksjonsoppgaver/ansvar fra fylkeskommunene innen:

0o Bestilling/produksjon av kulturtilbud

0o Tannhelsetjeneste

4. For kommunene vil overføring av nye oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon i stor grad forutsette
økt grad av ulike former for formalisert interkommunalt samarbeid. Dette kan skje i form av
vertskommunemodell, selskapsorganisering og § 27-samarbeid.
Slike samarbeidsløsninger tilpasses regionens interne geografiske og demografiske strukturer.

5. Man er positiv til en oppgavedifferensiering, og eksempler på slike differensieringer kan være de nye
NAV-tjenestene samt ansvar for barnevern og rusomsorg.

6. I forhold til "regional stat", dvs. fylkesmannens funksjoner, anbefales at oppgavene innen miljøvern,
landbruk, arealbruk og transport rav. overføres til nytt regionalt forvaltningsnivå.
På de tunge tjenesteområdene som helse og skole bør staten fortsatt ha tilsynsmyndighet og være
klageinstans."
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Saksbeh: Dir.tlf.:        Vår ref:     Arkivkode: Vår dato:     
Tora Sandnes 32 79 71 23 2007/581 024 23.05.2007

St.meld. nr. 12 (2006-07) Regionale fortrinn - regional framtid - 
høringsuttalelse

Jeg viser til høringsbrev av 11.01.07 fra Kommunal- og regionaldepartementet og 
høringsbrev fra Buskerud fylkeskommune av 05.02.07.

Hurum kommunestyre behandlet saken i møte 15.05.07 og fattet slikt vedtak:
I ett nytt regionalt nivå i Norge, ønsker Hurum kommune å inngå i en sterk region 
vest for Oslo, med Drammen som tyngdepunkt.  Regionen skal samarbeide nært med 
nåværende Osloregionen og Vestregionen.

Dette til underretning.

Med hilsen

John Sandtorv
leder fellestjenesten Tora Sandnes

saksbehandler

Hurum kommune Behandles av:
Prestegårdsalleen 4 Besøksadresse:
3490 Klokkarstua Postadresse:
Tlf:    32 79 71 00  /  Faks:  32 79 71 01 Telefon:   /   Faks:   

E-post adresse

Org.nr.: 964963193 Bankgiro: 2240.05.60645 Kontonr. Skatt: 7855 05 06288


	Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået
	Hurum_kommune2.pdf
	Saksprotokoll i Utviklingsutvalget - 18.04.2006 

	Hurum_kommune3.pdf
	St.meld. nr. 12 (2006-07) Regionale fortrinn - regional framtid - høringsuttalelse


