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Fra:   Einar Østereng  
Sendt: 21.04.2008  
Til:   Postmottak KRD  
Kopi:    
Emne:  Forvaltningsreformen - Deres brev av 26.02.2008 "Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag 
til nye oppgaver til det regionale forlevalgte nivået."  
________________________________________________________________  
 
 
  
 
 
 
Stjørdal formannskap har i møte 17.04.08, sak 80/08,  vedtatt følgende uttalelse :  
 
 
 
Stjørdal kommunes høringsuttalelse:  
 

1. Høringsnotatet samsvarer ikke med regjeringens og stortingets uttrykte mål og ambisjoner 
for forvaltningsreformen. 

 
 
2.      Det foregår allerede en regionalisering i flere landsdeler der det samarbeides innen 

næringsutvikling og sysselsetting. Skal Trøndelag bli en synlig og attraktiv aktør for 
næringsutvikling, sysselsetting og bosetting, bør Trøndelagsfylkene slås sammen.  

 
3.      Stjørdal kommune anbefaler at Trøndelagsfylkene søker om å bli forsøksregion, alternativt 

bør man gå videre med et enhetsfylke forsøk. 
 
4.      Stjørdal kommune støtter opprettelse av regionale forskningsfond.  
 
 
Nedenfor følger Samlet saksframstilling i sak 80/08  "Forvaltningsreformen - oppgaver og geografisk 
inndeling"  
 
 
Med hilsen  
 
Einar Østereng  
spesialrådgiver  
e-post:einar.ostereng@stjordal.kommune.no  
Tlf. 74833514  
www.stjordal.kommune.no <file://www.stjordal.kommune.no>  
 
 
 
 
 
 
 



STJØRDAL KOMMUNE  
 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Saksnr.:        Utvalg: Møtedato:       
PS 80/08        Formannskapet   17.04.2008      
 
Saksbehandler:  Einar Østereng          
Arkivsaksnr.:   08/1531 Arkiv: 023      
 
FORVALTNINGSREFORMEN - OPPGAVER OG GEOGRAFISK  INNDELING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 
Stjørdal kommunes høringsuttalelse:  
 

1. Høringsnotatet samsvarer ikke med regjeringens og stortingets uttrykte mål og 
ambisjoner for forvaltningsreformen. 

 
 
2.      Gjeldende fylkesinndeling er ikke tilstrekkelig robust til at fylkeskommunene kan 

overta nye oppgaver utover de oppgaver som er opplistet i høringsnotatet. 
 
3.      Det foregår allerede en regionalisering i flere landsdeler der det samarbeides innen 

næringsutvikling og sysselsetting. Skal Trøndelag bli en synlig og attraktiv aktør for 
næringsutvikling, sysselsetting og bosetting, bør Trøndelagsfylkene slås sammen.  

 
4.      Stjørdal kommune anbefaler at Trøndelagsfylkene søker om å bli forsøksregion.  
 
5.      Stjørdal kommune støtter opprettelse av regionale forskningsfond.  
 
      
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.04.2008 sak 
80/08  
 
Ingvild Kjerkol (AP) foreslo:  
Tillegg til pkt 4: … , alternativt bør man gå videre med et enhetsfylke forsøk.  
 
Rådmannen trekker pkt 2 i forslaget sitt.  
 
Kjerkols forslag til tillegg i nåværende pkt 3 og rådmannens forslag til vedtak enst 



vedtatt.  
 
 
Vedtak:  
Stjørdal kommunes høringsuttalelse:  
 

1. Høringsnotatet samsvarer ikke med regjeringens og stortingets uttrykte mål 
og ambisjoner for forvaltningsreformen. 

 
 
2.      Det foregår allerede en regionalisering i flere landsdeler der det samarbeides 

innen næringsutvikling og sysselsetting. Skal Trøndelag bli en synlig og 
attraktiv aktør for næringsutvikling, sysselsetting og bosetting, bør 
Trøndelagsfylkene slås sammen.  

 
3.      Stjørdal kommune anbefaler at Trøndelagsfylkene søker om å bli 

forsøksregion, alternativt bør man gå videre med et enhetsfylke forsøk. 
 
4.      Stjørdal kommune støtter opprettelse av regionale forskningsfond.  
 
      
 
Vedlegg til formannskap, komitèer, nemnder:  
 

1. Høringsbrev fra Kommunal-og regionaldepartementet datert 26.02.2008 
"Forvaltningsreformen - Høringsnotat om forslag til nye oppgaver til nye oppgaver 
til det regionale folkevalgte nivået." 

 
 
2.      Høringsnotat fra Kommunal-og regionaldepartementet: "Forvaltningsreformen - 

forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået" - kap.1. Hele 
høringsdokumentet finnes på www.regjeringen.no/krd 
<file://www.regjeringen.no/krd>. 

 
3.      Formannskapets vedtak i sak 66/06 "Forvaltningsreform - synspunkter".  
 
4.      Sammendrag av Forskningsrådets "Utredning om opprettelse av regionale 

forskningsfond"  
 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
1. F.sak 66/06 "KS-utredning "Sterke regioner, premisser, oppgaver og inndeling ved en  
    Forvaltningsreform" - rapport."  
2. KS notat: "Regionenes oppgaver og inndeling - innspill til fylkeskommunenes 
uttalelser"  
3. St.melding nr.12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid.  



     
 
Saksopplysninger:  
 
Forslag til nye oppgaver.  
I brev av 26.02.2008 har Kommunal-og regionaldepartementet sendt notat 
"Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte nivået" ut på høring. 
 
Høringsfrist er satt til 30.04.08.  
 
Høringsnotatet inneholder en konkretisering av de oppgavene som foreslås overført til 
regionalt folkevalgt nivå.  
 
Jeg viser til vedlegg nr.2  pkt.1.2 der det er listet opp forslag til nye oppgaver fordelt etter 
departement til det folkevalgte regionale nivået. 
 
 
Regional inndeling.  
Stjørdal kommune har ikke uttalt seg til St.meld.nr.12 (2006 - 2007) Regionale fortrinn - 
regional framtid" I stortingsmeldingen ble det presentert tre alternative modeller for 
inndeling av det regionale nivået.  
 
Stjørdal kommune har gitt synspunkter på KS-utredning " Sterke regioner, premisser, 
oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform". Jeg viser til vedlegg nr.3 
 
Regionale forskningsfond.  
Som vedlegg til høringsnotatet følger et sammendrag av en utredning fra Norges 
Forskningsråd om innretningen på nye regionale forskningsfond. 
 
Forskingsrådet foreslår at det etableres ett nytt nasjonalt fond for regional forskning som 
gir fondsmidler til fordeling gjennom regionale forskningsfond. Den årlige avkastninge 
fordeles til regionale enheter.  Forskningsrådet anbefaler at det etableres 5 - 7 regionale 
forskningsfond.   
 
Departementet ber om at det også sendes høringsuttalelse om regionale forskningsfond.  
 
 
Vurdering:  
De nye oppgaver som foreslås lagt til fylkeskommunene, vil neppe gi fylkeskommunene 
tilstrekelig mulighet til å være en handlekraftig utviklingsaktør. 
 
Forslaget gir riktignok fylkeskommunene delansvar på mange viktige områder men gir 
ikke helhetlig ansvar for oppgaver som er viktige for regional utvikling.  
 
Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke bør søke om å bli Forsøksregion. Dette 
kan gi Trøndelagsregionen en bedre mulighet til en positiv utvikling og igjen skape 
grunnlag for ytterligere oppgaveoverføringer fra Staten og på sikt større folkevalgte 



regioner. 
 
   
En må regne med at det innen få år blir en ny debatt om kommunestrukturen. Større 
kommuner vil gi grunnlag for økte oppgaver og bedre innflytelse på utviklingen av 
lokalsamfunnet. 
 
Etablering av nytt nasjonalt fond for regional forskning er positivt. For å få best mulig 
effekt av midlene,  bør det ikke legges opp til for små miljøer. Det bør derfor etableres 
færre regionale forskningsfond enn antall fylkeskommuner. 
 
Høsten 2008 vil det bli fremlagt en samlet proposisjon til Stortinget. Proposisjonen vil 
inneholde både konkrete lovforslag om oppgaver og eventuelle forslag til endringer i 
fylkesinndelingen. 
 
 
 
 
 


