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Verdal kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte den 28. april 2008 og vedtok
følgende høringsuttalelse:

Høringsuttalelse Forvaltingsreformen fra Verdal kommune:
Verdal kommune kan vanskelig se at Høringsnotatet følger opp regjeringens målsetting fra
St. meld nr. 12, og dermed heller ikke Stortingets behandling. Det har vært bred tilslutning
til disse målene, både Stortinget selv og den brede høringen sluttet seg til målene. Det er
derfor bemerkelsesverdig at de forslagene som nå fremmes avviker så mye fra intensjonene.

Selv om de oppgavene som nå foreslås lagt til det regionale nivået representerer en klar
styrking av mellomnivået, ser ikke Verdal kommune at dette er tilstrekkelig for å diskutere
en endret geografisk inndeling. Oppgaveporteføljen er ikke omfattende og helhetlig nok til å
få i gang prosesser med sammenslåing av fylker noe sted i landet. Resultatet blir derfor trolig
modellen "forsterket fylkeskommune" og uendret geografisk inndeling.

Verdal kommune har som utgangspunkt at det hadde vært ønskelig med etablering av større
regioner, men på bakgrunn av at det er foreslått overført så lite oppgaver ses ikke dette som
noe reelt alternativ i dag.

Verdal kommune slutter seg for øvrig til vedlagte innstilling fra Fylkesrådet i 7 pkt.
(opplistet nedenfor)

1. Høringsnotatet står ikke i forhold til regjeringens og Stortingets uttrykte mål og
ambisjoner for reformen. Høringsnotatet følger ikke opp Stortingets behandling av
St.meld nr 12, og på flere politikkområder representerer notatet en reversering i
forhold til stortingsmeldingen. Når de fleste oppgavene blir liggende i direktorat og
statlig regionalforvaltning blir det ingen demokratireform. Organisering som
"enhetsfylke" kan ev kompensere noe for dette

2. Høringsnotatet preges av en sektorvis tilnærming og fylkestinget forventer at
regjeringen tar et mer helhetlig grep når proposisjonen fremmes. Alle betydelige
beslutninger som er utsatt og utredninger som er varslet, må være gjennomført i god
tid før reformen trer i kraft i 2010.
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3. Fylkestinget er positiv til de oppgavene som foreslås overført på miljø- og
landbruksområdet. Med støtte i Stortingets føringer mener imidlertid fylkestinget at
de fleste oppgavene på disse områdene som i dag ligger hos fylkesmannen må
overføres til fylkeskommunen. I tillegg må det overføres tilgrensende oppgaver
innenfor Olje- og energidepartementets ansvarsområde, når det gjelder fornybar
energi og energieffektivisering
Hvis den foreslåtte oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen
på miljøområdet, og eventuelt også på landbruksområdet, blir stående innebærer det
dårlig utnyttelse av den samlede fagkompetansen, fortsatt splittede fagmiljøer og fare
for kompetansestrid.

4. Fylkestinget støtter forslaget om omklassifisering av riksveger til regionveier, men
forventer at det blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet. Det personalet i Statens
vegvesen som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og
årlige budsjetter må overføres til fylkeskommunene.

5. Fylkestinget er svært positiv til forslagene om
• etablering av regionale forskningsfond som en styrking av den nasjonale

forskningsinnsatsen Fondene må finansieres med betydelige friske midler.
• oppgaveoverføringen innen marin sektor
• veiledningsansvar, informasjonsansvar m.v. innen grunnskoleområdet
• at folkehelse blir presisert som en ordinær oppgave for det regionale nivået
• at tannhelse fortsatt skal være et regionalt ansvar

6. Fylkestinget forventer at følgende merknader fra Stortingets behandling følges opp
og behandles samlet i proposisjonen:

• at de nye regionene bør ha en viktig samordningsfunksjon i forhold til den
totale kollektivtrafikken i sin region, herunder jernbane og ekspressbuss,
og at de utøvende aktørene i kollektivtrafikken må forpliktes til å delta i et
regionalt samordningsarbeid.

• at regionene skal ha det fulle ansvaret for forvaltning av spillemidlene til
kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg, og det fulle ansvaret
for midler til regionale og lokale bygg og anlegg.

• turneleggingsansvaret for skolekonserter som i St. meld. nr 12 ble varslet
overført til regionen.

• gjennomgangen av Norsk kulturråds oppgaver med sikte på overføring av
oppgaver til regionene, må gjennomføres også innenfor modellen med
forsterket fylkeskommune.

7. Inntektssystemet må bidra til at fylkeskommunene kan ivareta likeverdige
tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Inntektsutjevningen bør økes eller
inntekter fra skatt reduseres, for å gi større likhet når det gjelder muligheter til å
ivareta behovet for tjenester. Det vises bl.a. til at det ikke er noen automatisk kobling
mellom behovet for tjenester og skatteinntektene. Inntektssystemet må utformes slik
at kostnadene ved tjenesteproduksjonen synliggjøres, og ikke slik at systemet forblir
relativisert. Det vil dels innbære nyutvikling av kostnadsnøkler. Utfordringene i deler
av Nord-Trøndelag (Namdalen) er i stor grad like med utfordringene i deler av

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon:
Johannes Bruns gt. 2 Rudolf Holmvik Organisasjonsnr. 938587418
7650 Verdal rudolf.holmvik@verdal.kommune.no E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Tlf. 74048200 Tlf. 74048259 Web: http://www.verdal.kommune.no



Verdal kommune - Rådmannen Side 3 av 3

Nordland fylke.  Det er på høy tid at dette blir representert i inntektssystemet for
fylkeskommunene.

Det forutsettes at forslag til kostnadsnøkler sendes på høring.

Med hilsen

Rudolf Holmvik
rådmann (s)
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