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MELDING OM POLITISK VEDTAK
FORVALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET
FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

Kommunestyret har i møte den 29.04.2008 behandlet sak 20/08 og fattet slikt vedtak:

Kommunestyrets vedtak:

- --1. Lierne-kommune vil understreke regjeringens ogStortingets mål med reformen, som
kommunen er enig i:
o Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering

av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene.
o En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i sammenheng

innenfor den enkelte region.
o Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger, som

sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet.
o Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel bærekraftig utvikling, likeverdige

tjenestetilbud og rettssikkerhet for den enkelte.
Lierne kommune mener høringsnotatet ikke samsvarer med regjeringens og Stortingets uttrykte
ambisjoner for reformen. Høringsnotatet innebærer på flere politikkområder en reversering i
forhold til premissene i St. meld. nr. 12, og det følger ikke opp Stortingets merknader i
komiteinnstillingen.

2. Lierne kommune viser til at det er enighet mellom regjeringen og kommunesektoren om at
statlig initierte reformer skal virke økonomisk nøytralt for kommunesektoren, og at KS skal
involveres i arbeidet med kostnadsbergninger. KS må bli involvert i kostnadsbergningene tidlig
i prosessen. KØ bør ha en koordinerende rolle i dette arbeidet.

3. Lierne kommune mener, i tråd med Stortingets føringer, at de fleste oppgavene på
miljøvernområdet som i dag tilligger fylkesmannen, skal overføres til fylkeskommunen.
Stortinget har understreket at dette dreier seg om omfattende oppgaveoverføringer. Kommunen
er positiv til de oppgavene som blir overført på miljøområdet, med regionalt politisk ansvar for
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vannresursforvaltning, friluftsliv, vilt, fiske og veiledning av kommuner i klimaarbeidet, men
understreker at ytterligere oppgaver må overføres, for eksempel motorferdsel i utmark og
vassdrag, rovdyrforvaltning og nasjonalparkforvaltning.

4. Lierne kommune mener, i tråd med Stortinges føringer, at de fleste oppgavene på
landbruksområdet som i dag tilligger fylkesmannen, skal overføres til fylkeskommunen.
Stortinget har understreket at dette dreier seg om omfattende oppgaveoverføringer. Kommunen
forventer at landbruksoppgaver, bygdeutviklingsmidler og verdiskapingsprogrammer overføres
til fylkeskommunen. Kommunen vil understreke betydningen av at landbruksoppgavene kobles
opp mot fylkeskommunens brede arbeid med næringsutvikling og ikke ensidig kobles til
miljøfeltet.

5. Lierne kommune mener oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen på
miljøområdet, og eventuelt også på landbruksområdet, innebærer dårlig utnyttelse av den
samlede fagkompetansen på regionalt nivå. Den medfører også store muligheter for
kompetansestrid. Kommunen forventer at det blir overført vesentlige personalressurser fra
fylkesmannen til fylkeskommunen i tråd med oppgaver som overføres.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen

Karl Aud
Rådmann

gerli

Kopi: Ks Nord-Trøndelag, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
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