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Høringssvar - Forvaltningsreformen  -  forslag til nye oppgaver til det folkevalgte
regionale nivået

Unio har mottatt høringen datert 26. februar 2008. Unio har tidligere kommet med innspill og
synspunkter til forvaltningsreformen. I høringssvaret vil vi følge opp de områder og temaer vi
tidligere har hatt innspill på.

Prinsipielt mener Unio at der det finnes nasjonale mål som skal nås, kan ikke slikt ansvar og slike
oppgaver delegeres til det regionale nivået uten en god forankring og koordinering på nasjonalt
nivå.

Regionsinndeling
Unio er positive til at alle tre nivåene består etter forvaltningsreformen uavhengig av om det
regionale nivået blir en forsterket fylkeskommune eller en større region. Unio mener det er
fornuftig at den framtidige fylkes/regionstruktur vurderes konkret der omfanget av
oppgaveoverføringer vil påvirke strukturvalg. Unio vil understreke at ansatte i staten har vært
igjennom mange store omstillingsprosesser de siste årene. Ved valg av struktur bør hensynet til
de ansatte veies opp mot omfanget av oppgaveoverføringen. Et viktig moment vil da være
innspillene fra de lokale/regionale aktører. Vi støtter departementet i å basere strukturendringene
i på stor grad av frivillighet særlig siden den varslede oppgaveoverføringen blir langt mindre enn
først varslet.

Kunnskapsdepartementet
Overføring av oppgaver fra fylkesmannen til det regionale nivået
Unio går i mot at de foreslåtte oppgavene overføres til det regionale nivået. Vi finner det uheldig
om oppfølgings- og veiledningsansvaret for grunnskole og videregående opplæring fjernes fra
fylkesmannen og overføres til de nye regionene. For videregående opplæring vil forslaget
innebære at regionene skal føre oppsyn med seg selv i form av informasjon og veiledning, siden
regionene også er skoleeier.

Både grunnskole og videregående opplæring er sentrale velferdsoppgaver med sterke politiske
prioriteringsønsker på nasjonalt nivå. Det er samtidig sterke rikspolitiske hensyn knyttet til både
innretning og tilgjengelighet. Det er viktig å holde fast ved grunnskole og videregående
opplæringen som et nasjonalt anliggende hvor det ønskes et likeverdig tilbud over hele landet.
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Det er derfor helt nødvendig med en effektiv nasjonal styring og oppfølging, gjennom tilsyn,
veiledning og oppfølging.

Fagskolene
Unio er positive til at regionene overtar ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanning. Det
gjelder fagskoletilbud som bygger på norsk offentlig fag og yrkesopplæring. Unio ser ingen gode
grunner til å forskjellsbehandle fagbrev fra tekniske fagområder og helse- og sosialområder.

Regionale forskningsfond
Det er i samsvar med Unio prinsipielle syn at offentlig finansiert forskning skal være underlagt
nasjonal styring og dermed forankres på nasjonalt nivå og kan derfor ikke støtte forslaget om å
opprette regionale forskningsfond slik det er foreslått. Unio mener at opprettelsen av regionale
forskningsfond vil føre til fragmentering av nasjonalt koordinert innsats på forskning.

Hvis det likevel blir opprettet regionale forskningsfond, bør opprettelsen skje i samsvar med
Forskningsrådets utredning om innretning på nye regionale forskningsfond.

Regionale representanter  i styrere ved  høyskoler
Unio ser at det er argument som taler for at regionene skal kunne oppnevne to av de eksterne
styrerepresentantene ved høyskolene slik departementet foreslår. .

Helse-  og omsorgsdepartementet
Folkehelsearbeidet
Unio er positive til at folkehelsearbeidet blir et eget virksomhetsområde og en ordinær oppgave
for forvaltningen.

Det er viktig å styrke regionenes ansvar for folkehelsearbeidet i forhold til å innta en
koordinerende og førende rolle i det å drive folkehelsearbeidet fremover. I den videre arbeidet må
det tilstrebes å finne en god balanse i rolle- og oppgavedelingen mellom kommunene og det
regionale nivået.

En oppgaveoverføring til det regionale nivå må ikke føre til at kommunene forsømmer sitt ansvar
for folkehelsearbeidet. I stedet må overføringen av ansvar og oppgaver sikre at det i fellesskap
blir lagt et grunnlag for en omforent forståelse og bevissthet om hvilke faktorer innen regionen
som krever strategier og tiltak i folkehelsearbeidet.

Målet må være å bygge opp et systematisk, helhetlig og forpliktende folkehelsearbeid innen
regionen i samarbeid med kommunene, og i allianse med andre organisasjoner. Tilrettelegging
og tiltak må rette seg inn mot de samfunnsforhold og faktorer i miljøet som påvirker levesett og
helse. I tillegg er det behov for å innhente en mer systematisk kunnskap om folkehelsearbeidet og
hva som virker for at vi skal gjøre de riktige tingene - på rett måte.

Vennlig hilsen
Unio
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