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Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø,
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er NordNorges største region med om lag 83 000 innbyggere, og en betydelig havbruks-, kraft- og
industriregion.
Salten Regionråd viser til høringsbrev vedrørende Ekspertutvalget for regionreformen og
forslag om «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Utvalget har hatt
som mandat å vurdere overføring av statlig ansvar, -oppgaver og -myndighet som skal støtte
opp under og styrke interessen for fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og bidra til økt
nasjonal vekst. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet, og oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater, og som
utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.
Regionene er ulike, og det er derfor et behov for å sikre at det ikke blir ulik praksis knyttet til
forvaltning og utvikling overfor næringsliv og innbyggere i landet. Samtidig har de ulike regionene en ulik næringsstruktur, og sånn sett vil det være et behov for at forvaltningen er balansert i tråd med behovene.
Salten Regionråd støtter prinsippet om overføring av oppgaver fra stat til regionalt nivå forutsatt at nødvendige økonomiske midler følger med – og det overordnede målet om å
redusere statlig byråkrati og effektivisere offentlig forvaltning. Ordningen vil også bidra til
kompetansebygging, og legge til rette for flere arbeidsplasser i regionene.
Salten Regionråd slutter seg for øvrig til KS sin høringsuttalelse datert 6. april 2018 til rapport fra ekspertutvalget om regionreformen og desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunen.
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