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Emne: Forvaltningsreformen - høringsuttalelse fra Steinkjer kommune.

Steinkjer formannskap behandlet saken i møte 17.04.2008, sak 65/08. Det ble vedtatt slik høringsuttalelse:

"Steinkjer kommune viser til høringsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 26.02.2008, som
omhandler nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivå, samt til høringen om regional inndeling, begge med
høringsfrist 30.04.08.

1. Steinkjer kommune slutter seg til intensjonene med forvaltningsreformen, med et forsterket folkestyre, en mer
samordnet og effektiv offentlig forvaltning og prinsippet om at oppgaver skal løses på lavest mulig
forvaltningsnivå m.v.. Steinkjer kommune mener det er et positivt trendskifte at oppgaver overøres til regionalt
nivå. Omfanget av den foreslåtte oppgaveoverføring er imidlertid ikke i den størrelsesorden som var forventet
som grunnlag for større regioner. Steinkjer kommune mener høringsforslaget ikke står i forhold til regjeringens
og Stortingets ambisjoner og mål med reformen. Steinkjer kommune mener derfor at den foreslåtte
oppgavefordelingen ikke tilsier store regioner.

2. Steinkjer kommune vurderer konturene av forvaltningsreformen til ikke i tilstrekkelig grad å ivareta folkestyret.
Dette begrunnes med at det fortsatt vil ligge svært mye makt og myndighet i direktoratene. Direktoratenes rolle i
offentlig forvaltning bør gjennomgås med sikte på å styrke den demokratiske rollen, både lokalt og sentralt.

3. Nord-Trøndelag har lange tradisjoner for god samhandling mellom statlig og folkevalgt nivå. Det er viktig
kontinuerlig å ha fokus på en effektiv offentlig forvaltning. Med den oppgavefordeling som foreslås ligger det
an til fortsatt splittede fagmiljø på regionalt nivå. Det bør derfor vurderes en løsning som ivaretar en effektiv og
samordnet offentlig forvaltning og som unngår oppbygging av dobbeltkompetanse. Ulike sektorer må ses i
sammenheng og løsningen må bygge på nærhetsprinsippet. Steinkjer kommune mener at enhetsfylket, med en
felles administrasjon og to styringslinjer, kan være et svar på disse utfordringene. Steinkjer kommune mener
dette er en modell som bør utredes videre. Det må legges vesentlig vekt på å sikre en effektiv ivaretakelse av
nasjonale mål, likeverdig tjenestetilbud og rettsikkerhet. Demokratiet styrkes når politikken får et mer komplett
fagmiljø å spille på. For publikum vil en adressat og ett system framstå som enklere og mer forbrukervennlig.

4. Trondheim er en svært viktig drivkraft i Midt-Norge, og det er viktig med et godt samarbeid og en sterk
samhandling mellom Steinkjer, Trondheim, Sør- og Nord-Trøndelag for å sikre en balansert utvikling i de to
fylkene. Dette bør ivaretas bl.a. gjennom en videreutvikling av Trøndelagsrådet.



5. For Steinkjer kommune er forvaltningsreformen svært viktig.  Det handler om folkestyre, forholdet mellom de
ulike forvaltningsnivå ,  og ikke minst kommunens utvikling som fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag. Det er
avgjørende for Steinkjer kommune fortsatt å kunne videreutvikle et godt samarbeid og god samhandling med
regionale forvaltningsorgan.  For Steinkjer kommune,  som for alle dagens fylkeshovedsteder, vil en løsning som
effektivt  samordner det forvaltningsmiljøet en har,  være til beste for samfunnet,  arbeidsplasser,  næringsliv og
bosetting,  jf sentrale mål i St.meld. nr. 12 (2006-2007)."
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