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Nordland fylkesting har i møte 23. april 2007 avgitt sin uttalelse til forvaltningsreformen, som
følger:

1. Fylkestinget ønsker en bærekraftig reform som sikrer regionalpolitisk styring. Dette er
viktig for at lokale og regionale fortrinn kan utnyttes til å skape velferd og utvikling i alle
deler av landet.

2. Fylkestinget forutsetter at følgende premisser legges til grunn for forvaltningsreformen:

- Folkestyrte regioner skal ha helhetlig ansvar for de oppgavene som overføres fra regional
stat som må omfatte myndighet, fullmakter, fagkompetanse og økonomiske ressurser.
Ansvaret må også omfatte faglig veiledning overfor kommunene samt
klagesaksbehandling.

- Oppgaver som krever regional tilpasning og samordning overføres fra sentral statlig
forvaltning som departementer, direktorater mv. til de nye regionene.

- Nye oppgaver må være fullfinansiert gjennom rammeoverføringer og skatteinntekter. Det
må innarbeides kriterier i inntektssystemet for å kompensere for økte utgifter.

- Det må skje en tydelig avgrensning av oppgaver og ansvar for regionale statsetater i
forhold til skjønnsmessige beslutninger som skal fattes av politiske organer.

3. Fylkestinget konstaterer at regjeringen vil legge viktige tilleggsoppgaver til det regionale
folkevalgte nivået. Dette er oppgaver som gir mulighet for å utøve rollen som
samfunnsutviklingsaktør på en god måte. Etter fylkestingets oppfatning burde ambisjonene
vært større. Det vil effektivisere og styrke regionalt utviklingsarbeid vesentlig, både faglig
og økonomisk, å samordne fylkeskommunens oppgaveportefølje med oppgaver som i dag
forvaltes av regional stat. Regional politikkutvikling skal fortsatt skje innenfor rammen av
lover, avtaler og nasjonale retningslinjer. Det må legges til rette for innovasjonsrettet
næringspolitikk som dekker alle næringer. Verdiskaping og sysselsetting må baseres på
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lokale og regionale fortrinn og forutsetninger, som sikrer det framtidige grunnlaget for
velferden i samfunnet.

Fylkeskommunenes økonomi må styrkes gjennom flere finansieringskilder for regionale
utviklingsoppgaver og økt verdiskaping, blant annet ved overføring av Innovasjon Norge.

4. Regjeringens forslag om nye oppgaver på kunnskapsområdet er positive. Fylkestinget er
tilfreds med at det skal etableres regionale forskningsfond og forutsetter at ordningen
finansieres av friske midler.
Det må etableres en ordning med forpliktende konsultasjoner mellom høgskolene og
fylkeskommunene.

5. I tillegg til oppgavene som er forslått på marin sektor, må følgende områder underlegges
regional politisk styring:
- landbruksoppgaver, herunder verdiskapingsprogrammer og bygdeutviklingsmidler
- viktige miljøvernoppgaver
- oppgaver med fornybar energi og energieffektivisering for å styrke klimapolitikken.

6. Det er positivt at øvrige riksveger overføres til regionalpolitisk nivå. Nordland fylke har et
stort etterslep i drift og vedlikehold av riksveger, og fylkestinget forutsetter at vegnettet
overleveres. i forsvarlig stand.. Manglende veistandard må.ØØenseres fullt ut av staten...
Fylkeskommunen må få ansvar for de strategiske prosesser rundt det regionale vegnettet i
forhold til overordnede planer, utbyggingspakker og årlige budsjetter. Nødvendig
fagkompetanse må følge oppgavene.

Regjeringen må følge opp stortingets merknad om at regionene bør ha en viktig
samordningsfunksjon i forhold til den samlede kollektivtrafikken i regionen.

7. Nordland fylkeskommune har de seinere år satset sterkt på å utvikle et bredt
folkehelsearbeid i samspill med kommunene. Fylkestinget ser det som viktig at dette blir et
ordinært ansvarsområde for fylkeskommunen med forsvarlig økonomi og at det forankres i
ansvaret som regional planmyndighet.

Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide videre med å konkretisere fylkeskommunens ansvar,
oppgaver, kompetanse og ressursbehov for å kunne utvikle og ivareta folkehelsefeltet på en
god måte.

8. Fylkestinget forutsetter at regjeringen følger opp Stortingets merknad om å overføre
forvaltningen av spillemidler til kulturbygg og til regionale og lokale idrettsanlegg.
Fylkeskommunene må i tillegg overføres ansvar og oppgaver for tilskuddordninger til
mottakere med sterk lokal og regional betydning som nå forvaltes av Norsk kulturråd.
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9. Med de oppgavene som nå er foreslått overført, ønsker fylkestinget at Nordland utgjør en
region, eventuelt med mindre grensejusteringer. Det trengs betydelig mer omfattende
oppgaveoverføring til mellomnivået for at Nordland som geografisk område skal være for
lite til å utøve hensiktsmessig styring og samordning.

Fylkestinget mener at det må arbeides videre med å utvide oppgaveporteføljen , fram mot
endelig avgjørelse i Stortinget våren 2008.
Dette med tanke på at intensjonen og målsettingen om et forsterket folkestyre og
demokrati, gjennom desentralisert makt og myndighet, i størst mulig grad oppnås.

Med hilsen

Odd Eriksen
Fylkesrådsleder
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