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Utskrift til:

FORVALTNINGSREFORM - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL
FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅ

Sammendrag:

Nordre Land kommune mener at en forsterket fylkesmodell er å foretrekke fram for store
regionern og anbefaler ikke at Oppland og Hedmark arbeider videre med sammenslåings
planene.

Vedjegg•

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Nordre Land kommunes høringsuttalelse til KS om forvaltningsreformen, F.sak 38/06
Høringsnotat fra Kommunal- og arbeidsdepartementet

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i St.meld, nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid og
Stortingets behandling av denne jf. Inst. S. nr 166 (2006-2007) koordinerer kommunal og
regionaldepartementet prosessen med gjennomføringen av forvaltningsreformen..

Med bakgrunn i den høringen som nå pågår tar departementet siket på å legge fram en samlet
proposisjon til Stortinget høsten 2008. Høringsorganene er gitt en høringsfrist til 30. april
2008.

Høringsnotatet tar for seg oppgavefordelingen i de ulike sektorene i forhold til fylkesmodellen
og regionmodellen.

Vurdering:

Høringsnotatet er meget omfattende, men lite konkret.
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Regjeringen legger opp til at fylkeskommuner på frivillig basis kan slå seg sammen til
regioner.

Slik rådmannen leser høringsnotatet er det lite som skiller i departementets forslagene til
oppgavetildelingen, enten en velger en forsterket fylkesmodell eller store regioner.

I sin uttalelse til KS i sak 38/06 la Nordre Land kommune stor vekt på nærhetsprinsippet og
mente derfor at det var riktig å beholde de nåværende fylkeskommuner og at staten måtte gi
fylkeskommunene ansvar for flere oppgaver (forsterket fylkesmodell).

Rådmannen kan ikke se at høringsnotatet gir noen særlig nye signaler om oppgavefordelingen
enn det som har vært tilkjennegitt tidligere. Rådmannen vil derfor, uten å gå nærmere inn på
oppgavetildelingen, anbefale at Nordre Land kommune tilkjennegir sitt syn på ønsket om å
opprettholde tre forvaltningsnivåer, hvor fylkeskommunen er det ene og at fylkeskommunen
far ansvar for flere statlige oppgaver enn det høringsbrevet gir uttrykk for.

Administrasjonens  innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak:

Nordre Land kommune mener at det må beholdes tre forvaltningsnivåer:  Kommunen,
Fylkeskommunen og Staten.  Innenfor denne modellen må staten tildele fylkeskommunene
flere oppgaver

Det videre arbeidet med sammenslutning av Oppland og Hendemark fylker til en region bør
avsluttes.

NORDRE LAND KOMMUNE,  den 03.04.08

Jarle Snekkestad
Rådmann

K. Thøring Stensvold
rådgiver

Behandling i Formannskapet:

Tove  Haug  (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1:
Nordre Land kommune mener det må bli to forvaltningsnivåer, kommunen og staten.

Avstemning:
1. Administrasjonens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt for Haugs forslag.
II Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I Nordre Land kommune mener at det må beholdes tre forvaltningsnivåer: Kommunen,
Fylkeskommunen og Staten. Innenfor denne modellen må staten tildele
fylkeskommunene flere oppgaver
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II Det videre arbeidet med sammenslutning av Oppland og Hendemark fylker til en

region bør avsluttes.

Rett utskrift:
29. april 2008


