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GRUNNLA G

• Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale
folkevalgte nivået fra Kommunal- og regionaldepartementet av 26.02.2008.

• Sak 9/05 i Kommunestyrets møte 09.02.05 - Fremtidens kommunestruktur -
uttalelse.

• Sak 32/07 i Formannskapets møte 23.05.07 - Regionale fortrinn - regional framtid -
høringsuttalelse.

VEDLEGG

Vedlegg skal legges inn under vedleggsfanen og ikke skrives inn i dokumentet. Flett ev. på  nytt for  å  få  fram vedleggstabellen.

OPPLYSNINGER

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 26.02.2008 sendt ut høringsnotat om
"Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte
nivået". Høringsfristen er satt til 30.april 2008. Ved brev av 15. november 2007 orienterte
departementet om at fristen for å gi endelige innspill om regional inndeling ble utsatt slik at den



faller sammen med fristen for å avgi uttalelse om forslagene til oppgaver, dvs. foreliggende
høringsnotat. Det vil si at denne sak vil ha forslag om uttalelse både om oppgavefordeling og
regional inndeling.

Forvaltningsreformen skal bidra til å realisere følgende mål:

• Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av
makt og myndighet og klar ansvarsfordeling mellom forvatningsnivåene

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

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

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

St.meld. nr. 12(2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid varsler overføring av oppgaver
innen ansvarsområdene til i alt 7 departementer. Høringsnotatet til forvaltningsreformen gir
følgende oppsummering av oppgaver som foreslås overført til regionalt folkevalgt nivå:

"Oppgaver på Fiskeri- og kystdepartementets område

Regionene vil få ansvar for tildeling av alle ordinære akvakulturtillatelser på aktørnivå innenfor
egen region, klarering av lokaliteter samt å fremme eventuelle innsigelser på vegne av
havbruksinteresser til kommunale (kystsone)planer. Innefor havressursforvaltningen skal
regionene anvende og fordeleregionens andel av skolekvoter, på grunnlag av fastsatte
rammevilkår og kvotefordeling. Regionene skal også overta oppgaven med å innvilge
fellingstillatelser på kystsel, registrere antall felte dyr etc. Regionene vil også fa myndighet til å
gi lokale fiskerireguleringer innenfor gitt rammer. Dessuten vil regionene bli ansvarlige for
utvikling av kriterier for deltakelse i og utøvelse av fisket etter kongekrabbe.

Oppgaver på kunnskapsdepartementets område.

Enkelte oppgaver innen informasjon, veiledning og kvalitetsutvikling som fylkesmennene utfarer
på grunnopplæringsområdet skal overfares til regionene. Hvilke konkrete oppgaver regionene
kommer til å ivareta vil bl.a. avhenge av hvilke statlige satsingsområder som defineres framover.
Dagens oppgaver er knyttet til nasjonal kvalitetsvurederi8ngssystem, kvalitetsutvikling,
kompetanseutvikling samt informasjon og veiledning til kommuner, eiere friskoler og
allmennheten om innhold, prinsipper og mål nedfelt i en generell bestemmelse i opplæringsloven.



Regionenes oppgaver vil bli definert nærmere gjennom forskrift eller på annen måte.

Regionene får et generelt ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent
fagskoleutdanning i regionene, som tar hensyn til lokalt, regional og nasjonalt kompetansebehov
innenfor prioriterte samfunnsområder. Regionene vil stå fritt til å avgjøre om Øgskoletilbudet i
regionen skal realiseres i egen regi eller gjennom finansiering av private tilbydere. Fagskoleloven
må endres for å ivareta dette.

I tillegg blir universitets- og høyskoleloven foreslått endret for å ivareta Kommunal- og
forvaltningskomiteens merknad om at regionene bør oppnevne to av de eksterne
styrerepresentantene ved høyskolene.

Etablering av regionale forskningsfond skal supplere de nasjonale FOU-virkemidlene. Det er lagt
til grunn at de regionale fondene skal opprettes med virkning fra 1. januar 2010. Det er
avkastningene av fondene som skal benyttes. Samlet størrelse på fondene og regional fordeling
av fondsmidler behandles som sak i den ordinære statsbudsjettprosessen. Norges Forskningsråd
har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet utredet
innretningen på regionale forskningsfondene. Rapportens sammendrag følger som vedlegg til
dette høringsnotat.

Oppgaverpå Kultur- og kirkedepartementets område

I Innst. S. nr. 166 (2006-2007) forutsettes det bl.a. at "regionene bør få det fulle ansvaret for å
forvalte spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg". En slik endring vil
kunne få konsekvenser for fordelingssystemet, og må derfor ses i sammenheng med en varslet
gjennomgang av kriteriene for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. Dette arbeidet vil trolig
være ferdigstilt medio 2009.

Fra og med 3020 vil midlene til regionale kulturbygg bli kanalisert inn i den desentraliserte
ordningen for kulturhus etter hvert som disse blir fristilt fra pågående prosjekter. Vurdering av
hvilke av Norsk kulturråds oppgaver som kan legges til regional nivå vil bli foretatt så snart
Stortinget har vedtatt geografisk inndeling av det regionale nivået. Av øvrige oppgaver på Kultur-
og kirkedepartementets område nevnes at regionene skal få ansvaret for oppnevning av styreleder
og eventuelt noen eller alle av styremedlemmene til region-/landsdelsinstitusjonene og
knutepunktsinstitusj onene.

Oppgaver på Landbruks- og matdepartementets område.



St.meld. nr. 12.(2006-2007) varsler en gjennomgang og vurdering av fylkesmannens oppgaver på
landbruks- og matområdet. Denne gjennomgangen er foretatt. Fylkesmannen har en sentral rolle
som utviklingsorgan og er en viktig aktør for å følge opp de nasjonale landbrukspolitiske målene
i det enkelte fylke. Videre er fylkesmannen kompetansesenter for kommunene, forer kontroll med
tilskuddsordningene (som forvaltes av kommunene), er saksforberedende organ for
fylkeslandbruksstyret og er aktiv i samfunnsplanleggingen.

Regjeringen er opptatt av å styrke ansvar og samordning av regional næringsutvikling. I den
forbindelse vil regjeringen vurdere overføring av forvaltningen av bygdeutviklingsmidlene
knyttet til tilrettelegging og utvikling, samt de funksjoner fylkesmennene har i
verdiskapingsprogrammene fra fylkesmennene til det regionale folkevalgte nivå. Allerede i dag
er det et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmennene gjennom det regionale
partnerskapet og arbeidet med regionale utviklingsprogram. Det vil bli gjort en vurdering av
hvordan samspillet på området kan effektiviseres og målrettes. Samtidig er det viktig å sikre et
tilfredsstillende kompetansemiljø på landbruks- og matområdet regionalt.

Regjeringen har gjennom hele prosessen hatt som utgangspunkt at det skulle skje betydelige
oppgaveoverføringer både på miljøvern- og landbruks- og matområdet. St.meld. nr. 12 (2006-
2007) la til grunn at de fleste oppgavene på disse sektorene skulle overføres, men at det imidlertid
skulle vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle og skje på en måte som sikret mulighetene til å nå
nasjonale politiske mål og internasjonale forpliktelser på områdene. Dette vektla også Stortinget i
sin behandling av saken, jf. Innst. S.nr. 166(2006-2007).

I forbindlese med gjennomgangen av oppgavene på miljøvernområdet har Regjeringen besluttet
at forvaltningsansvaret for områdevernet skal avgjøres som en del av arbeidet med ny
naturmangfoldlov som etter planen skal legges fram i løpet av 2008. Spørsmålet om overføring
av forvaltningen på landbruksområdet må etter Regjeringens syn ses i sammenheng med den
løsning som velges for overføring av forvatningen på miljøområdet.

Oppgaverpå Miljøverndepartementets område.

Det er foretatt en gjennomgang av fylkesmannens oppgaver på miljøområdet, i samsvar med det
som ble varslet i stortingsmeldingen. Oppgaveporteføljen i fylkesmannens

Miljøvernavdeling er knyttet til forvatningsoppgaver etter forurensingsloven, naturvernloven,
vannforvaltningsforskriften, forvatning av både høstbare og truede/sårbare arter, jakt- og fiske
samt allment friluftsliv. Dessuten har fylkesmannen en rekke oppgaver tilknyttet
klagebehandling, innsigelse til arealplaner, tilsyn og kontroll. De sistnevnte oppgavene er



aktuelle for overføring folkevalgte regioner. Fylkemannens oppgaver knyttet til bevaring av
innenlandske/høstbare viltarter og jakt/fiske på disse artene samt oppgaver med å tilrettelegge og
i vareta allment friluftskliv skal overføres til regionene. Det samme gjelder vannregionmyndighet
etter forskrift om vannforvaltning. Slik myndighet er nå lagt til 9 av fylkesmannsembetene.
Vannforvaltningsforskriften må endres som følge av denne omleggingen. I tillegg får regionene
en styrket rolle i regional planlegging og i forhold til klimautfordringen.

Oppgavene tilknyttet forurensningsfeltet forutsettes behold hos fylkesmennene siden det arbeides
med en omlegging fra enkeltkonsesjoner til forskriftsfestede standardkrav, noe som innebærer at
fylkesmannens oppgaver i hovedsak blir å føre tilsyn med aktørene. Fylkesmennene skal også
fortsatt ha ansvaret for regionale oppgaver innen truede og sårbare arter(bl.a. rovvilt).

Spørsmålet om plassering av forvaltningsansvaret for områdevernet er utsatt og skal avgjøres om
en del av arbeidet med ny lov om naturmangfold. Denne skal etter planen legges fram for
Stortinget i løpet av 2008. Loven skal sikre at hensynet til ulike deler av naturvernet ivaretas.

Oppgaverpå Nærings- og Handelsdepartementets område.

Innovasjon Norge skal videreføres som et nasjonalt særlovsselskap med kontorer regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Regionene skal samlet eie inntil 49 % selskapet. Dette vil bli tatt inn i
loven om Innovasjon Norge. Regionene forutsettes å ha like stor eierandel hver, totalt 9,6 mill.
kroner (statens innskudd skal fortsatt være 10 mill. kroner). En slik endret eierstruktur krever
flere lovendringer av overordnet karakter, mens vedtektene skal inneholde de mer detaljerte
bestemmelsene.

Vedtektene vil bl.a. reguler regiontingets rett til å oppnevne to representanter dirkete til de
regionale styrene, organisering av hovedstyrevalg og etablering av valgkomite m.v.

Det legges opp til at SIVA kan opprette regionale innovasjonsselskaper sammen med regionene
og eventuelt andre interessenter med regionale mål. SIVA bør være minoritetseier i selskapene og
i utgangspunktet eie om lag 1/3 som på sikt kan reduseres til 1/5. For at selskapene skal ha
tilstrekkelig innovasjons- og investeringskapital må både SIVA og regionen gå inn med
kontantinnskudd i tillegg til overføring av eierandeler i eksisterende selskaper regionalt.

Oppgaver på Samferdselsdepartementets område

Flere spørsmål tilknyttet samferdsel er vurdert. Når det gjelder framtidig ansvar for kjøp av
persontransport med tog, vil det ikke bli gjort endringer i dagens organisering av kjøperrollen.
Samferdselsdepartementet vil likevel bruke sine virkemidler på jernbaneområdet slik at det blir



lagt til rette for gode, integrerte kollektivløsninger lokalt/regionalt. Regionene skal trekkes aktivt
inn i dette arbeidet.  Som en oppfølging av St.meld.  nr. 31  (2006-2007) Åpen, trygg og skapende
hovedstadregion- Hovedstadsmeldingen, skal det vurderes nærmere hvordan regionale
myndigheter kan fa en sentral rolle i kjøp av persontransport med tog i Oslo-regionen.

Det er utarbeidet forslag til prinsipper for klassifisering av stamveier og (fremtidige)  regionale
veier. Disse presenteres i kapittel 4 i dette høringsnotatet.  Statens bevilgninger til de nye
regionvegene skal inngå i rammetilskuddet. Endelig klassifisering og fordeling av midlene vil bli
nærmere utredet og avgjort etter at tallet på regioner er avklart.  Omfanget av statige føringer og
konkrete forslag om lovendringer vil også bli utredet etter at antallet regioner er bestemt. Saken
vil bli presentert for Stortinget så snart som mulig etter dette.

Ut fra de foreslåtte kriteriene vil regionene i en forsterket fylkesmodell ha ansvaret for ca. 80 %
av det offentlige vegnettet (utenom kommunalt vegnett). Ved store regioner vil kriteriene
medføre at litt flere av øvrige riksveger blir overført til regionene. Når det gjelder behov for
statlige føringer vil disse særlig være knyttet til enhetlig standard for drift,  vedlikehold og
investeringer, trafikksikkerhet, beredskap og Forsvarets behov.

Ved forsterket fylkesmodell skal Statens vegvesen beholdes samlet,  men enkelte oppgaver innen
planlegging etter plan- og bygningsloven og konkret planlegging og drift av kollektivtransport
overføres til fylkekommunene. I en regionmodell vil hoveddelen av Statens vegvesen sine
oppgaver kunne overføre stil regionene, utenom fagområdene tunnel, bru/ferjekai,
vegtrafikksentralen, transportanalyser, forskning og utvikling, internasjonalt Arbeid og
byggherreansvaret for stamveger,  samt sentralfunksjoner innen fagområdene planlegging,
trafikkdata,  trafikksikkerhet,  byggherre,  geodata og miljø. Uansett modell for regional inndeling
legger regjeringen til grunn at trafikant og kjøretøyområdet (omtalt som trafikkstasjoner i
stortingsmeldingen) fortsatt skal være statlig.  Regionene skal få sterkere innvirkning på
lokaliseringen av trafikkstasjonene."

Det samlede høringsnotat er et dokument på 142 sider.  Essensen er som gjengitt ovenfor.

• Nedre Eiker kommune har gjennom flere omganger behandlet spørsmålet om
regional tilknytning og oppgavefordeling.  I sak 9/05 i Kommunestyrets møte 09.02.05 -
Fremtidens kommunestruktur -  uttalelse, vedtok kommunestyret følgende:



"Nedre Eiker kommunestyre utaler om KOU 1:2004, Sterke regioner:

• Nedre Eiker har bevisst valgt å slutte seg til samarbeidet i Vestregionen,
Drammensregionen og til Samarbeidsalliansen for Osloregionen.  Dette innebærer at
Nedre Eiker i en fremtidig eventuell regional modell med utgangspunkt i hovedforslaget i
KOU 1:2004 overføres fra region benevnt "Vestviken" til region benevnt "Østviken".

Nedre Eiker kommunestyre uttaler om NOU 2004:19, Livskraftige distrikter og regioner -
rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk:

Kommunestyret slutter seg til distriktskommisjonens forslag til visjon, mål og hovedstrategier for
distrikts- og regionalpolitikken ved at:

• Det gjennomføres en desentralisering av makt til folkevalgte organer på
kommunenivå for utvikling og vekst basert på lokale forutsetninger.

• Det gis økt mulighet for regionale tilpassninger og prioriteringer gjennom overføring
av mer beslutningsmyndighet til kommunen i plan- og reguleringssaker.

• Det sørges for at det blir samsvar mellom de oppgavene dom kommunene pålegges
og de økonomiske ressurser som gjøres tilgjengelige fra statens side.

• Rammefinansiering bør være det bærende prinsipp i det kommunale inntektssystem
slik at kommunene innenfor de økonomiske rammer de har til rådighet vil ha størst mulig
frihet i utformingen av eget tjenestetilbud.

Kommunestyret slutter seg til flertallet i kommisjonen sin anbefaling om at kommunesektoren gis
forhandlingsrett med staten om utvikling og iverksetting av nye oppgaver som pålegges
kommunene.

For øvrig viser kommunestyret til vedtakets pkt. 1. og 2."

I sak 32/07 i Formannskapets møte 23.05.07 - Regionale fortrinn - regional framtid -
høringsuttalelse, vedtok formannskapet følgende:

• Oppgavefordelingen mellom stat-region-kommune bør avklares FØR man tar stilling
til geografisk inndeling.



• Ved etablering av et nytt regionalt folkevalgt nivå i Norge, vil Nedre Eiker kommune inngå i
en regional enhet som omfatter den nåværende samarbeidsalliansen for Osloregionen.

• Nedre Eiker kommune foreslår at alle innstanser som ikke er under direkte folkevalgt kontroll
mister sin rett til å fremme innsigelser mot vedtak fattet av folkevalgte organer i kommune og
region.

VURDERING

Rådmannen kan vanskelig se at foreliggende forslag til endret oppgavefordeling innebærer at
man på noen måte nærmer seg målene for forvaltningsreformen om et forsterket og folkestyre og
demokrati på lokalt og regionalt nivå, en mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning,
verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn osv.

Rådmannen konstaterer at det i høringen ikke ligger noen forslag som vil styrke det kommunale
folkevalgte forvaltningsnivå. Ei heller forligger det noen forslag som i særlig grad vil bidra til å
forsterke folkestyret og demokratiet på regionalt nivå, enten nå dette ville være en forsterket
fylkesmodell eller nye regioner.

Rådmannen konstaterer også at forslagene ikke signaliserer noen vilje til å redusere
fylkesmannens makt og ansvarsforhold ved å overføre vesentlige oppgaver til folkevalgt regionalt
nivå. Tvert i mot bærer forslagene preg av at Staten ikke har tillit til de folkevalgte regionale og
lokale organer ved at fylkesmannen fremdeles får beholde sin innsigelses-myndighet i forhold til
vedtak fattet av kommunestyrene rundt omkring. Dette betyr at Fylkesmannen fremdeles vil ha
siste ordet både i kommunale og regionale saker ut fra sin sektororientere detalj- og
ansvarsoppdeling. Det demokratiske underskudd vil bestå. De lokale og regionale folkevalgte
organer som er pålagt å føre en helhetlig politikk basert på plan- og bygningslovens
bestemmelser vil fremdeles måtte finne seg i å bli overprøvd av sektorbaserte statlige organer
som ikke har annet ansvar ennå følge opp sine særskilte sektorinteresser.

Rådmannen finner ingen grunn til å gå detaljert inn på de foreliggende forslag til
oppgaveendringer da disse etter Rådmannens mening ikke bidrar til å nå målene for
forvaltningsreformen. Rådmannen vil imidlertid foreslå at kommunestyret gjentar kommunens
tidligere prinsipielle vedtak, samtidig som kommunestyret krever at oppgaver som
fylkesmannens miljøvernavdeling i dag har i forhold til arealplaner etter plan- og bygningsloven
overføres til det folkevalgte regionale nivå. Videre vil Rådmannens anbefale at kommunestyret
støtter endringene av oppgaver på Nærings- og handelsdepartementets område og



Samferdselsdepartementets område. Til slutt vil Rådmannen anbefale at

kommunestyret krever at fylkesmannens landbruksavdelings oppgaver overføres de folkevalgte
regionene.

Rådmannens innstilling:

Nedre Eiker kommunestyre uttaler om eventuell endret regional inndeling:

• Ved etablering av et nytt regionalt folkevalgt nivå i Norge, vil Nedre Eiker kommune inngå i
en regional enhet som omfatter den nåværende samarbeidsalliansen for Osloregionen.

Nedre Eiker kommunestyre uttaler om demokratisk folkevalgt styring:

• Nedre Eiker kommune foreslår at alle innstanser som ikke er under direkte folkevalgt kontroll
mister sin rett til å fremme innsigelser mot vedtak fattet av folkevalgte organer i kommune og
region.

Nedre Eiker kommunestyre uttaler prinsipielt om oppgavefordeling:

• Det gjennomføres en desentralisering av makt til folkevalgte organer på
kommunenivå for utvikling og vekst basert på lokale forutsetninger.

• Det gis økt mulighet for regionale tilpassninger og prioriteringer gjennom overføring
av mer beslutningsmyndighet til kommunen i plan- og reguleringssaker.

• Det sørges for at det blir samsvar mellom de oppgavene som kommunene pålegges
og de økonomiske ressurser som gjøres tilgjengelige fra statens side.

Nedre Eiker kommunestyre uttaler til departementenes område:

Miljøverndepartementet

Kommunestyret krever at oppgaver som fylkesmannens miljøvernavdeling i dag har i forhold til
arealplaner etter plan- og bygningsloven overføres til det folkevalgte regionale nivå.



Nærings -  og handelsdepartementet

Kommunestyret støtter de foreslåtte endringer i oppgavefordelingen. Samferdselsdepartementets
område

Kommunestyret støtter de foreslåtte endringer i oppgavefordelingen.

Landbruks -  og matdepartementet

Kommunestyret krever at fylkesmannens landbruksavdelings oppgaver overføres de folkevalgte
regionene.

----------------Her slutter innstillingen ----IKKE slett denne linjen ---------------------

Behandling i Formannskapet - 23.04.2008:

Det ble ikke reist forslag til saken.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Vedtak fra  Formannskapet  -  23.04.2008:

Nedre Eiker kommunestyre uttaler om eventuell endret regional inndeling:

• Ved etablering av et nytt regionalt folkevalgt nivå i Norge, vil Nedre Eiker kommune inngå i
en regional enhet som omfatter den nåværende samarbeidsalliansen for Osloregionen.

Nedre Eiker kommunestyre uttaler om demokratisk folkevalgt styring:

• Nedre Eiker kommune foreslår at alle innstanser som ikke er under direkte folkevalgt kontroll
mister sin rett til å fremme innsigelser mot vedtak fattet av folkevalgte organer i kommune og
region.



Nedre Eiker kommunestyre uttaler prinsipielt om oppgavefordeling:

• Det gjennomføres en desentralisering av makt til folkevalgte organer på
kommunenivå for utvikling og vekst basert på lokale forutsetninger.

• Det gis økt mulighet for regionale tilpassninger og prioriteringer gjennom overføring
av mer beslutningsmyndighet til kommunen i plan- og reguleringssaker.

• Det sørges for at det blir samsvar mellom de oppgavene som kommunene pålegges
og de økonomiske ressurser som gjøres tilgjengelige fra statens side.

Nedre Eiker kommunestyre uttaler til departementenes område:

Miljøverndepartementet

Kommunestyret krever at oppgaver som fylkesmannens miljøvernavdeling i dag har i forhold til
arealplaner etter plan- og bygningsloven overæres til det folkevalgte regionale nivå.

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunestyret støtter de foreslåtte endringer i oppgavefordelingen. Samferdselsdepartementets
område

Kommunestyret støtter de foreslåtte endringer i oppgavefordelingen.

Landbruks-  og matdepartementet

Kommunestyret krever at fylkesmannens landbruksavdelings oppgaver overføres de folkevalgte
regionene.

Vennlig hilsen



Tor Harald Skaug

Fagansvarlig Utvikling


