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FORVALTNINGSREFORMEN - HØRING

Deres brev av 26.02.2008.

Mandal bystyre behandlet saken i møte 10.04.2008, med slikt enstemmig vedtak:

1. Mandal bystyre har ved flere anledninger avgitt uttalelser i saker/høringer som
har hatt med forvaltningsreformen å gjøre, eller i saker som har hatt tilknytning til 
forvaltningsreformen. I disse sakene har Mandal bystyre den siste tiden tatt til 
etterretning at det blir etablert et regionalt forvaltningsnivå. Dersom dette skulle skje, 
har bystyret så uttalt at disse regionene må være større og mer robuste enn dagens 
fylker, og med en rekke oppgaver som i dag tilligger sentrale, statlige organer. Mandal 
bystyre er derfor skuffet over at forslaget nå går vesentlig kortere på avgjørende 
områder.

2.  Regionene må ha en størrelse som gjør dem robuste, og som gjør at de fremstår 
som effektive forvaltningsnivåer. Imidlertid synes det vanskelig å ha klare og entydige 
oppfatninger  om regionenes fremtidige størrelse før ansvars- og arbeidsoppgaver er 
nærmere fastsatt. I høringsnotatet er vesentlige spørsmål om grunnskole, landbruk, 
miljø og veier henvist til kommende utredninger. Tilsvarende gjelder for ny plan- og 
bygningslov.

Regionene må få et klart ansvar for IKT- infrastruktur. 

3.  For å få til en god samhandling mellom nivåene, må kommunene styrke sin 
forvaltningsmessige kompetanse. Kravene til faglighet  og profesjonalitet vil kunne 
øke. 

4.  Det må legges vekt på en helhetlig overføring til regionene av fagavdelinger som i 
dag er hos fylkesmannen, og at det vil ha som konsekvens at veilednings- og 
klageoppgaver etter særlovgivningen overføres til regionene. Mandal kommune 
mener at klagebehandling særlig i saker der kommunen er tillagt en skjønnsutøvelse 
(f.eks i plan- og bygningsloven) bør skje i regionene, som er under direkte folkevalgt 
kontroll. I andre saker, særlig der enkeltpersoner er tillagt rettigheter i lov, bør det 
vurderes om klager fortsatt skal gå til et statlig organ for å sikre legalitetskontroll og 
likebehandling. 



5.  Det er behov for å få regioninndelingen på plass ganske snart, idet veldig mange 
prosesser vil avhenge av hvordan regioninndelingen blir. Det er neppe trolig at det vil 
bli enighet om en regioninndeling på frivillig basis med det første. Det er derfor 
nødvendig at sentrale myndigheter styrer denne prosessen mot et resultat.

Mandal bystyre mener fortsatt at Agderfylkene bør slås sammen, eventuelt også med 
andre fylker/områder. Inndelingen av regional stat bør følge regioninndelingen.

Med vennlig hilsen

Tore Gullichsen
Spesialrådgiver


