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MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 28.04.2008 følgende:

Sak nr. 43/08.HØRING - FORVALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER
TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

Følgende vedtak ble fattet:
Nittedal kommune oversender følgende høringsuttalelse:
Forholdet mellom og innretningen av forvaltningsnivåene i Norge har vært sentrale tema for begge
de to siste regjeringene. Bondevik-regjeringen satte sammen med KS i gang et stort prosjekt om
robuste kommuner. Kommunalminister Solbergs store mål var sammenslåing av mindre kommuner,
for å gjøre dem robuste og livskraftige. Hun avviste å diskutere regionnivået slik KS ønsket.
Prosjektet løp ut i sanden. De kommuner som slo seg sammen, kan telles på en hånd.
Stoltenberg-regjeringen lanserte et prosjekt hvor tema var en omdanning av regionnivået, slik at vi
skulle få et mer funksjonelt og livskraftig politisk og administrativt nivå mellom staten og
kommunene. Dette skulle også være en demokratireform hvor oppgaver ble overført fra staten til
regionene. Også det løp ut i sanden. Trolig pga uenighet i og mellom regjeringspartiene.
Nittedal kommunestyre beklager at sentrale politikere er så lite handlekraftige og har så liten vilje til
å komme fram til omforente og robuste løsninger om hvordan vi skal innrette de offentlige
forvaltningsnivåene og de lokale og regionale politiske institusjonene.
Slik situasjonen har blitt, vil Nittedal kommunestyre anbefale at man nå ikke gjennomfører endringer
av betydning. I stedet bør man bruke tida fram til neste stortingsvalg til å tenke seg om. Etter valget
kan man så sette ned en brei kommisjon med mandat å komme fram til et system for offentlig
forvaltning og demokratiske institusjoner, som samler et så robust flertall at en ny forvaltningsreform
er sikret å overleve valgene, som er funksjonelt og som ivaretar de demokratiske målene vi har for
samfunnet vårt.

Vi oversender Dem en fullstendig utskrift av saken som omfatter saksframstillingen og rådmannens
innstilling.

Ønsker De ytterligere informasjon i saken, vennligst kontakt saksbehandler Heidi Lynnebakken.
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