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FORVALTNINGSREFORM - HØRING

Det vises til departementets høringsbrev av 26.02.2008.

Stavanger kommune behandlet saken den 17.04.2008 i sak 3089/08.

Stavanger formannskap fattet slikt vedtak:

Stavanger  kommune  konstaterer at regjeringens forvaltningsreform har gått fra å være
"den viktigste demokratiform i nyere tid" til å bli en reform uten innhold. Det
konstateres at reformarbeidet ikke vil medføre endringer mellom  forvaltningsnivåene.
Stavanger, formannskap ber regjeringen vurdere en videreforing av det arbeidet

Bondevik II-regjeringen begynte på vedr. fylkeskommunenes mandat og oppgaver. Det
må være et overordne mål at avgjørelser blir , fattet på lavest mulig folkevalgt nivå.

2. Stavanger kommune støtter at Rogaland etableres som en selvstendig region, med
mulige grensejusteringer som følge av at hver regions yttergrenser bør sammenfalle med
de naturlige arbeids-, bolig- og serviceregionene.
I denne regionen framstår Stavanger som regionhovedstaden.

3. Stavanger kommune støtter videre at statlige og fylkeskommunale ansvarsområder på
regionalt nivå samles, og at forvaltningen overføres til de nye regionene. Dette bør

gjennomføres fullt ut også på samferdselsområdet.

4. Stavanger kommune understreker at kommunenes rolle som samfunnsutvikler ikke må
begrenses som følge av reformen. Dette gjelder spesielt innen områder som gjelder et

begrenset antall kommuner. Det må overføres myndighet fra fylkeskommune til kommune
innen denne type samarbeid. Spesielt innen nærings- og transportsektoren. Eksempelvis
kan et bybaneprosjekt på Nord-Jæren være et interkommunalt samarbeid som har det
regionale politiske ansvaret.



e

Stavanger kommune mener at vertskommune må tillegges økt ansvar ved oppnevning av

styreleder og styremedlemmer til region/-landsinstitusjoner og knutepunktsinslitusjoner.
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