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Situasjonsrapport fra arbeidsgruppa mars 2014
Arbeidsgruppa gjennomførte sitt fjerde arbeidsmøte den
4.3.2014.
Følgende ble diskutert:
KARTLEGGINGSARBEIDET
Arbeidsgruppen har videreført arbeidet med utarbeidelsen av
dokumentasjonen knyttet til oppgaver som i dag er lagt til
regional stat og øvrig oppgaver innen administrativ
statsforvaltning som kan overføres til et mellomledd, alle
fylkeskommunale oppgaver samt skjelt litt til kommunale
oppgaver med behov for «avstand» mellom forvaltningsledd og
mottaker.
Arbeidsgruppen utvikler likeledes en matrise som på en enkel
måte skal gi en oversikt over arbeidsgruppas vurderinger.
Dokumentasjonen vil etter planen bli oversendt alle
fylkeskommunene v/rådmannen for å sjekke ut at alle oppgaver
er tatt med og for å få synspunkter på arbeidsgruppens forslag
til dokumentasjon. Arbeidsgruppa planlegger dette utsendt i løpet
av uke 11.
PRINSIPPER FOR FORDELING AV OPPGAVER
Arbeidsgruppen har hatt flere diskusjoner om hovedprinsippene
for arbeidet. Blant annet en diskusjon om hvorvidt
generalistprinsippet skal ligge som fundament. I uttalelser fra
statsråden og gjennom samtaler med sekretariatet i Vaboutvalget
og medarbeidere i KMD, kommer det klart fram at dette
prinsippet også skal ligge som grunnlag for en fremtidig
kommunestruktur. Dette har arbeidsgruppen derfor lagt som et
klart grunnlag for sitt arbeid
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SAMHANDLING MED KMD OG NYE DATOER FOR
VABOUTVALGET
Arbeidsgruppen har hatt dialog med KMD og de i departementet
som skal delta i det videre arbeidet med kommunereformen i
løpet av året og neste vår.
Det signaliseres allerede nå at delrapporten fra VABO utvalget
som skulle fremlegges den 24.3. blir fremlagt først den 31.3.
KMD signaliserer at delrapporten vil ligge som et viktig grunnlag
for den kommende kom.prp. Denne er ventet 14.5.
I følge KMD vil det i løpet av våren 2015 bli fremlagt en
Stortingsmelding i forbindelse med regjeringens arbeide med
kommunereformen.
Det blir viktig for arbeidsgruppen å få på plass en god dialog
med de som fremover skal utarbeide Stortingsmeldingen.

VIKITGE DATOER
Det er en del viktige møtepunkter fremover. Møtepunkter hvor
arbeidsgruppen ønsker å presentere deler av sitt arbeid. Dette vil
skje etter nærmer kontakt med FRAU.
Møtepunkter:
 Ordfører-/rådslederkollegiets AU møte 19.mars.
 Ordfører-/rådslederkollegiets møte 31.mars.
 FRAU/REGAU møte 31.mars
 Seminar – VABO utvalget 10.4.
 RKK 8.-9.april
 Juni Rådmannskollegiets sommermøte

På vegne av arbeidsgruppen
Tore Eriksen - Leder
Tommy Hernes
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