
Uttalelse til forvaltningsreformen fra Sør-Trøndelag fylkesting 22.4.08. 
 
Vedtak 
 
1. 
Sør-Trøndelag fylkesting viser til vedtak i FT-sak 33/07 og mener fortsatt at Stortinget må 
følge opp intensjonene om å bygge sterke utviklings- og forvaltningsregioner. At det er 
motstand mot endringene fra bestående maktstrukturer kan ikke tillegges vekt. 
2. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er svært misfornøyd med at den store Forvaltningsreformen er 
i ferd med å ende opp som en liten fylkesrevisjon, uten at det gjør fylkeskommunene mer 
livskraftige på sikt. Dagens fylkeskommuner får tilført noen ekstraoppgaver, men knapt store 
nok til at de kan omtales som en reform. Fylkeskommunene er fortsatt langt svakere stilt og 
betyr mindre for innbyggerne enn før sykehusreformen i fra 2002. 
3. 
Det er svært viktig at forvaltningen av landbruksoppgaver, bygdeutviklingsmidler og 
verdiskapingsprogrammer overføres til fylkeskommunene for å styrke muligheten til 
helhetstenking i den regionale næringsutviklignen, og at landbruksoppgavene kobles opp mot 
fylkeskommunenes brede arbeid med næringsutvikling. 
Det er også viktig at oppgavene innen friluftsliv, naturforvaltning og miljøvernoppgaver 
overføres til fylkeskommunene slik at regionale tilpasninger av nasjonale intensjoner kommer 
under folkevalgt kontroll og kan ses i sammenheng. 
Det må være et mål i seg selv å unngå at flere avdelinger/enheter arbeider med de samme 
saksområder på regionalt nivå. 
4. 
Skal mellomnivået ha en sjanse til å utvikle seg, må Stortinget nå åpne for Forsøksregioner, 
slik de har gjort i Sverige. Dette vil innebære at de fylkeskommunene som ønsker det må få 
muligheten til å gjennomføre forsøk med regiondannelse der de får overført miljø- og 
landbruksoppgavene fra Fylkesmannen, riksvegene og personell tilknyttet dette fra Statens 
vegvesen, forsøk med bestillingsansvar for NSB’s lokaltrafikk, tildelinger fra Kulturrådet i 
tillegg til at man samkjører Innovasjon Norge og de nye regionale innovasjonsselskapene med 
de regionale Forskningsfondene, slik mulighetene er beskrevet i St.meld. Nr. 12. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune vil invitere Nord-Trøndelag fylkeskommune til å bli med i et 
eventuelt slikt regionforsøk i Trøndelag. 
5. 
Sør-Trøndelag fylkesting mener det er umulig for fylkeskommunen å overta ansvaret for 
riksvegene (unntatt stamvegene) uten at fylkeskommunen blir kompensert for 
vedlikeholdsforfallet på om lag 500 millioner kroner. Dette er i samsvar med lovens 
bestemmelser om overføring av ansvar for veger mellom forvaltningsnivåene. Sør-Trøndelag 
Fylkesting kan ikke akseptere at det skal kompenseres for vedlikeholdsforfallet i de årlige 
statsbudsjettene. Da vil i realiteten de øvrige rammene til riksvegene bli redusert.  
Den beste modellen vil være å etablere egne fond for den enkelte region/fylkeskommune for å 
finansiere arbeidet med å rette opp vedlikeholdsetterslepet på ”øvrige riksveger”. 
6. 
Som et ledd av evalueringen av helsereformen, må en overføring av sentrale helseoppgaver 
innen spesialisthelsetjenesten vurderes overført til større folkevalgte regioner. 
 
 
I tilknytning til saken: 



Fylkesrådmannen bes utarbeide et notat til fylkestinget 22.-23.04.2008 som beskriver hvordan 
et slikt regionforsøk kan gjennomføres. 
 
Fylkestinget ber fylkesordføreren om at finansiering av etterslep ved overføring av vegnettet 
følges opp i  KS og fylkesordførerkollegiet. 
 


