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Förord

Den parlamentariska regionkommittén In 1997:08, dir.1997:80 har till
uppgift dels följa och utvärderaatt den försöksverksamhet med ändradupp
regional ansvarsfördelning mellan och kommun riksdagen harstat som
beslutat prop.1996/97:36, KU4, rskr.77, dels utforma vissa förslagom

den framtida regionala samhällsorganisationen.om
Som led i arbetet har kommitténett lämnat uppdrag i syfteut att ta

fram underlag för kommitténs ställningstaganden i olika frågor. Upp-
dragen redovisas i i vissa fall publicerasrapporter, som separat.

Kommittén finansierar, tillsammans med Europeiska kommissionens
generalsekretariat och Arbeids- administrasjonsdepartementet i Norge,og

projekt vid Europeanett Institute of Public Administration EIPA i
Maastricht avseende jämförande studie den regionala förvaltningen ien av
EU:s medlemsstater Norge. Ett första delprojektsamt fokuserar på hur
denna mellannivå har organiserats i de nämnda länderna. delenDen av
projektet har redovisats i The Intermediate Level ofrapporten Government

Europeanin StatesxComplexity Democracy EIPA, 1999. Iversus en
andra delstudie studeras interaktionen mellan mellannivåer och olika EU-
institutioner.

Föreliggande Den regionala samhällsorganisationenrapport i vissa-
europeiska svensk delöversättningutgörstater nämndaen av ovan-
EIPA-rapport. Ett urval har gjorts länderna i EIPA-rapporten. I urvaletav
ingår Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Grekland, Nederländerna,
Storbritannien och Spanien.

Rapporten antologi skrivenär flertal olika författare.ett Redak-en av
Torbjörntörer är Larsson, Koen Nomden och Frank Petiteville. För-

fattarna själva för innehållet i För den svenskaansvarar rapporten. över-
sättningen Margaretha Nordquist.ansvarar

Det bör den engelska grundtextennoteras tillatt denna översättning är
från första delen år 1998. Utvecklingen självfallet inte vidstannarav
denna tidpunkt, varför vissa de företeelser och skeenden redovisasav som
i i dag kan någotrapporten annorlunda Vidare börut.se noteras att
kommittén i denna översättning gjort vissa förenklingar i förhållande till
den engelska orginalversionen; bl.a. har tekniska skäl inte alla figurerav
och tabeller medtagits i översättningen.
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dels bidradenna den skallKommitténs avsikt med ärrapport attatt utge
mellannivån ipolitiska administrativatill ökad kunskap den och ettomen

inbegriperdebatt ocksåperspektiv, dels stimulera tilleuropeiskt en som
utformning.samhällsorganisationens framtidaden svenska regionala

StarrinKarin
Ordförande
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MELLANNIVÅNS ORGANISATION I

EUROPA

Torbjörn Larsson

Inledning1

Sedan ungefär tio tillbaka har politiska administrativa demokra-år den och
tin utvecklats i riktningar. har till börja med funnits tendenstvå Det att en
till delar den offentliga sektorn för konkurrens och införaöppnaatt av
andra så kallade stymingsmetoder för den offentliga verksamheten;nya

följd välfärdsstatendetta har blivit mindre; eller så har åt-statensom en av
minstone funk-slutat det andra har några centralmaktensFörväxa.att av
tioner förts mellannivån lokalatill den regionala nivån eller denöver
styrelsenivån. utveckling har ibland beskrivits i decentra-Denna termer av
lisering, avreglering och privatisering. Förmodligen skulle vissa kritiker
emellertid hävda det beskrivs decentralisering i själva verketatt som som

centralisering, privatisering endast innebär offentligt monopolär att att ett
iövergår privat och ordet avreglering borde återregle-ersättasett att av

ring för på korrekt återge de förändringar har skett.sättatt ett som
Även syftet med denna inte främst delta i denna dis-ärrapport attom

kussion, berör riktar sigså denna utveckling eftersom dess fokusrapporten
organiseringen och utvecklingen politisk styrelse och förvaltningmot av

på mellannivå i den Europeiska unionens medlemsstater.
till nyligen ellerFram har studier de centrala och lokala nivåernaav

förhållandet mellan dem varit det nomiala. för mellannivån harIntresset
varit mindre uppenbart. rättvisans bör dock någraI nämnas attnamn av
studierna lokal självstyrelse också har omfattat åtminstone delar detom av

i denna mellannivån, eftersom regionalt iomnämnsrapport styresom som
vissa fall har inbegripits i definitionen lokal självstyrelse. tidPåav senare
har denna brist växandepå intresse aktivt intresse;ersatts ettettav mer an-
tal böcker och artiklar publicerats mellan- ellerhar med ord region,som
mesonivå i världskrigetsina titlar. gång i tiden före andraDet som en - -

blivitansågs något negativt eller hot nationalstaten harett ettmotsom
legitimitetl.medel rädda demokratin och välfärdsstatensatt
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finnsDet naturligtvis många förklaringar till detta nyväckta intresse för
mellannivån. Men viktig faktor, speciellt det gäller de europeiskanären
länderna, tillkomsten denär Europeiska unionen och bestämtnärmareav
regionkommittén, forskningäven visar endast begränsadeattom nyare
strukturella förändringar hittills har genomförts i organiseringen av
mellannivåer med anledning tillkomst.EU:s Icke desto mindre har till-av
komsten EU fokus på insikt i problemen och möjligheternasattav en ny

hör med organiseringen mellannivån. Förbundsrepublikensom samman av
Tyskland speciellt viktig beståndsdelär i denna utvecklingen mot en ny
insikt mellannivåns betydelse. Det välkänt faktum viktigtär ettom att ett
motiv bakom införandet federal struktur i Tyskland efter andraav en
världskriget önskan undvika stark centralstat styrdatt attvar en en genom
diktatur åter skulle uppstå. Det federala Tysklands framgångsrika efter-
krigshistoria har emellertid inte blivit till inspirationskälla enbart fören
politiska grupperingar med separatistiska strävanden vad gäller national-

också för dem överbelastningenstaten, utan centralstatensom ser av som
problem. delEn den tyskaett ekonomiska och politiska fram-statensav

strukturz.gångar har tillskrivits statsskickets federala
Även växande intresse för mellannivånsett organisation och funk-om

tioner kan märkas i alla moderna välfärdsstater, har reaktionerna på detta
intresse och förändringarna har genomförts med anledning häravsom
naturligtvis olika i olika Vår förståelse situationensett iut olikastater. av
länder emellertid långt ifrånär heltäckande. självaI verket har mycket lite
forskning bedrivits styrelser på mellannivå, med några viktiga undan-om

Syftet med denna studietag. i någon fyllamån dennaär kunskapsluckaatt
och belysa denna utveckling.nya

Denna studie behandlar således fyra grundläggande frågor:
Hur mellannivån uppbyggdär organiserad olika länder medi avse
ende på dess relation till och jämförelse med deni centrala och lokala
nivån
Har tillkomsten EU och regionkommittén lett till några märkbaraav
organisatoriska eller andra strukturella förändringar mellannivånpå
Vad betraktas fördelarna och nackdelarna med den specifikasom upp-
byggnaden mellannivånav
I vilken riktning tycks mellannivån förändraspå väg attvara

Dessa frågor kanske inte så komplicerade vidpåut attser attvara svara
första anblicken, vid undersökning uppenbarasnärmaremen snarten pro-
blemen. Till börja med mellannivån fenomenatt är svårare defi-attsom
niera det kan förefalla.än

Det ganska vanligtär tala centrala eller lokala styrelseorgan,att ochom
det ibland kan förhållandevistrots att svårt definiera och jämföraattvara

centrala och lokala styrelseorgan, så tenderar vi i allmänhet viatt tro att
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ungefär vad vi talar Men de försöker beskriva och jämföravet om. som
olika politiska eller samhällen finner ofta beskrivning detsystem att en av
centrala och det lokala inte räcker för fullständig bildstyret att ettge en av
lands politiska och administrativa Vi behöver någonting försystem. annat

bilden ska bli fullständig. Styrelsestrukturer inteatt undersom ryms
beteckningar centrala eller lokala styrelser återfinns överallt,nästansom

det inte alltid så uppenbart vad de skaär kallas. därförLåt börjamen oss
med analysera själva begreppet mellannivån.att

2 Vad mellannivånär

Ett problemen med definiera mellannivån och förvaltningatt är att styreav
på mellannivå byggs på mycket olika och många olika anled-sättupp av
ningar. huvudsak kanI emellertid mellannivåns strukturer organiseras på

olika sätt.tre
Först och främst kan förvaltningen på mellannivå inrättas central-av

makten. regionalaDessa statsförvaltningar kan i sin olikatur trevara av
slag. I många länder har vissa departement eller centrala myndigheter egna
förvaltningar på mellannivå och kompletterar den verksamhetstyrsom

utförs lokala enheter. andra länderI saknar departementen eller desom av
centrala myndigheterna förvaltningsenheter på mellannivå, och deseparata
olika departementens förvaltningsuppdrag utförs central koncen-av en
trerad förvaltningsenhet, ledd prefekt regeringen. Menutsesav en som av
för bilden komplicerad finns det exempel fallgöra på där två elleratt mer

departement samarbetar i förvaltningsenhet mellan-tre påen gemensam
nivå utanför prefektens kontroll eller i länder inte tillämpar prefekt-som
systemet. Denna tredje modell existerar sällan hand, vanligt-ochegen
vis dominerar antingen prefektmodellen eller den funktionella modellen.

oftaMen återfinns någon blandning två eller dessaäven treav av mo.
deller3. Sammanfattningsvis kan organisationen den statliga förvalt-av
ningen på mellannivå koncentrerad, halv-koncentrerad eller sektori-vara
serad.

Ett organisera mellannivån på, står i kontrast tillsättannat att som upp-
ifrån och ned-modellen beskriven vilken centrala regeringarovan, genom
inrättar mellannivåer, lokala självstyrelser skapar mellannivåer ellerär när
förvaltningar. I kan detta på olikatvå exempel-Detgörasstort sett sätt. är
vis mycket vanligt två eller flera lokala styrelseorgan samarbetar ochatt
inrättar administrativ enhet för tillhandahålla särskildaatten gemensam
tjänster så kallade kommunalförbund. Strukturer på mellannivå skapas-

kommunerna dessa föräven ledamöter till full-när att utseav ansvarar
mäktigeförsamlingar mellannivå. jämförelseI med kommunalför-
bunden har de regionala fullmäktigeförsamlingama vanligtvis bredareett
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ansvarsområde och täcker bredare urval frågor. många länderI åter-ett av
finns båda modeller med kommuner skapar mellannivåer delssom genom
samarbete det gäller vissa bestämda serviceområdennär och dels genom

institution med för indirekta val till regionala full-att vara en ansvar
mäktigeförsamlingar.

finnsDet slutligen tredje på vilket strukturer mellannivåsättett
inrättas, och det allmänna och direkta val. Invånarna i visstär ettgenom
område region kan ha välja församling, och i vissa fall tillrätten att en
och med exekutivmakten, med visst mått självstyre. parlamentDettaett av

mellannivån kan fungera och organiserat liknande sättettvara som
det central eller lokal nivå. Det emellertid inte ovanligt parla-är att

mellannivånpå avviker i betydelsefulla avseenden från de centralamentet
eller lokala styrelseorganen.

de flestaI länder dominerar dessa principer. det kanFör förstatreen av
alltså mellannivån inrättas och centralmakten. det andra kanFörstyras av
den nedifrån och de lokala styrelseorganen, föroch detstyras upp av
tredje kan den få sitt mandat direkt från befolkningen i visst område.ett
Men det också i de flesta länder återigen finnerär slagssant att en
blandning dessa principer. finns tillDet exempel länder, där det harav
skett sammanslagning tidigare prefektsystem med regionaltett etten av
styrelseorgan direktvald fullmäktigeförsamling. Denstyrssom av en
direktvalda självstyrelsen mellannivå har tilldelats uppdragett att
besluta och verkställa ärenden regeringenså på gångvägnar;om samma

graden autonomi hög, har styrelsen beslutsrätt.är ävensom av en egen
Många fler exempel kan olikapå kombinationer och den över-ges

gripande strukturen mellannivåpâ kan komplicerad. orsakEnytterstvara
till denna komplicerade struktur, exemplet visar på, den histo-ärsom ovan
riska dimensionen. Mellannivåer har inte skapats vid given tidpunkt,en
och förändringar denna nivå genomförs inte stark inverkan frånutan
historien. beskrivningenI mellannivån således historiska kom-utgörav

ofta väsentlig del undersökningen.ponenter en av
viktig delEn denna studie således identifiera de olika kombi-är attav

nationerna och beskriva i vilka riktningar de olika länderna påatt ärsom
Överförsdet gäller hur mellannivånväg organiserad.när exempelvisär

allt makt och till de direktvalda styrelseorganen på mellan-mer ansvar
nivån och allt mindre till centralt och lokalt styrda enheter tillDet är
exempel ganska vanligt analysera förhållandet mellan centrala ochatt
lokala styrelseorgan i centralisering och decentralisering. Dettermer ärav
dock svårare tillämpa dessa det gäller mellannivån, eftersomatt närtermer
det betraktas decentralisering det gäller förhållandet mellannärsom som
den centrala nivån och mellannivån, kan centralisering ettses som ur
lokalt perspektiv. Termema centralisering och decentralisering kommer
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i dennaanalytiska instrumentviktig rolldärför inte spela någonatt som
studie4.

organi-ställs vilka olikaMed andra 0rd, de frågor är typer avsom
länderframträdande i olikamellannivåsationer och strukturer ärsom

påorganisationermellan dessa olikavilket förhållandetoch är typer av
mellannivå.

mellannivåVarför3 en

förbättraförinrättas otaligafrågan varför mellannivåpåSvaren är atten -
decentraliseringssyfteprestationsförmågan, ieffektiviteten,demokratin,

förefaller inteanledningarde flesta dessaoch vidare.så Men varaav
kunna användasskulle likatypiska för mellannivån. De gärna argu-som

emellertidfinnsolika lokala Detförmån för skapandettillment organ.av
varför mellannivånoftare andra tillframhållsorsaker är attäntre som

uppgifter.det gäller vissaframför lokala självstyrelserföredra när
reaktion påmellannivåervissa fallbörja med skapas iTill att ensom

minoritetetnisktill exempelfrån regionalakrav ställs engrupper,som
självständighetkrävervisst område ochbor i gentemotett somsom

centralmaktens. central-skapas för balanseraMellannivån kan alltså att
ursprungligadenbetraktasAlternativt kan denmakten. även som

harde enskildai därgrundläggande statsenheten USA, staternasom
detcentral federal nivå. Mensuveränitet tilldel sin näravstått enen av

regionermellannivåer, ellerihågdet viktigt kommagäller Europa är attatt
beslutflesta fall har skapatsde så ofta kallas, i de rege-avgenomsom

ringar central nivå.
med be-mellannivåer skapas haranledningen tillandraDen göraattatt

regionalademellan centralmakten ochförbindelserhovet upprättaattav
mellannivånbetyder dettade flesta falloch lokala nivåerna. l att ses som

central-vilken mellannivåndel hierarkisk kedja, i somageraren av en
lokala nivåerna.för kontrollera demaktens instrument att

skalamarknader ekonomi iochBehovet storskalig produktion storav
denfalltredje faktor. mångaplanering lsamordning och ärärsamt en

exempel frågadet tillenhet för litenlokala självstyrelsen ärnär omsom
blirresultaten interisk förföreliggerdriva sjukhus Det även attatt etc. en

ingår ikommuner,mindre enheterde bästa möjliga störreettnär somsom
problemlösning påproblem.ska lösa Den ettsystem, somgemensamma

ha för-kanfungera för den kommunen,kommun finner kan bra menen
risk kansituationer.i liknande Dennaödande följder för andra kommuner

mellannivåenhetadministrativ påantingenbegränsas att gesgenom en
det blirsjälvstyrelsen, ellerden lokalakontrollera attattansvaret genom

frågor.samarbeta i vissaobligatoriskt för kommuner att
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Stora ansträngningar har emellanåt gjorts för bestämma vilka slagsatt
funktioner och tjänster bäst utförs på central, regional eller lokal nivå.som
Än så länge har dock inget slutgiltigt hittats, empiriskaävensvar om
studier visar viss slags verksamhetatt kräver områden eller befolk-större
ningsunderlag inrymmerö.de kommunerän i vanliga fallsom

Intressant det ganskaär lätt de skälen bakom inrättan-attnog att trese
det mellannivåer de principernamotsvaras för hurav mellannivåertreav
organiseras. Detta kan illustreras följande figur.av

DIREKTVALDA NED
HIERARKI
IDENTITET
SKALA

Man kunde kanske förvänta sig principen uppifrån ochatt ned-aukto-om
ritet används mellannivån harnär skapats för förbindelselänkutgöraatt en
till lägre nivåer, och direktvaldaatt används huvudsyftetnär medorgan
inrättandet strukturer på mellannivå skapa territoriellaär identiteter.av att
Likaledes kan två eller flera kommuner tänkas vilja samarbeta för att upp-
nå ekonomiskt effektiva lösningar på problemmer gemensamma genom

skapa nedifrån ochatt upp-lösning. En snabb undersökningen olikaav
mellannivåer i olikatyper länder visar emellertid dennaav ganskaatt

förenklade inte håller vidtes granskning.närmare Ett regionalt parla-en
kan till exempel i mångament fall ha givits hierarkiskt överordnaden

position visavi de lokala Med andra 0rd det ganskaär svårtorganen. att
förstå mellannivåns funktion och struktur inte de centrala och lokalaom

beräkningen7.nivåerna också med itas

4 Var mellannivånär

Ett problem med försökaannat identifiera mellannivånatt mångaär att av
de länder vi talar inte har med bara nivåer,som ett systemom tre utan ett
med fyra eller fem. federalaI det förståsär ganskasystem självklart viatt
finner statsnivå och/eller regional nivå och i vissa fallen ävenen ytter-
ligare mellannivå mellan stats/regionnivån och den lokalaen nivån. Men i
dag gäller detta inte bara federala tillI exempel Frankrike,stater. landett

brukade klassificeras med nivåer,som hittarett visystem i dagtresom ett
med fem nivåer.system Den decentraliserade styrelsestrukturen i Frank-

rike består régions, départements, régroupements desav communes
syndicats, intercommunaux, districts och communautés urbaines och
communesg. Med andra ord, organisatoriska strukturer verkar uppstånya

mellannivån samtidigt behåller de gamla. För gångs skullsom man en
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uppfattasinstitutioner kanverkar det finnas överskott, och detett somav
oftaför vanliga underskottet såregionala istället det som ansessom organ,

utmärkande för den Europeiska unionen.vara
länderkomplicerad, så finner vi i någrabildenFör göra ännuatt mera

lokaltraditionellt betraktasadministrativa enheter under den nivå som som
kommundelsnämnderg. länderandra fall finner visjälvstyrelse: så kallade I

delats i delar departe-där den traditionella centralmakten har tvåupp -
medlemskapet i denoch myndigheter. Naturligtvis har Euro-ävenment

osäkerhet vad skapeiska unionen bidragit till viss anses varaom somen
Europa. Självatraditionella nationalstatema ii många decentrum av

vilka egentligen definitionexistensen centrala och lokala nivåer, ärperav
framstår långtifrån självklarnödvändiga för analys mellannivån, somen av

beståfråga sig i framtiden enbart kommerkan Europa att avman om-
regioner.

dettafå fullständigtDet med andra ord ganska svårtär ettatt grepp om
synvinklar.betrakta det från flera Detvi har försökt ärämne, trots att att

område hardärför studerat dettaknappast förvånande forskareatt som
fenomen.för vad i grundenkommit med olika beteckningar ärsom samma

används denna studie för-själva verket begreppet mellannivå iI är som
mesonivåmedan region ellermodligen det används sällan,mestsom

denmed snabb överblickanvänds oftare. räcker emellertidDet överen
inse vilkaanvänder begreppet region förmängd litteratur attenorma som

sakförbundna med detta begrepp. Enproblem och tvetydigheter ärsom
med territoriumframstår dock otvetydig, och det region harär attattsom

regionför klassasterritorium måsteHur ärgöra. attstort ett somvara
klart. sträcker siginte alldeles Ibland kallas territoriumdessvärre ett som

andra fallland medan region iregion, äröver än ettett enmer en
alltid, regionterritorium inom land. Vanligtvis, inte större änärett men en

region används för betecknakommun, det finns också fall där atten men
med mindre de områdenmycket små geografiska områden, till och än som

inte bara förfall används ordet regionadministreras kommuner. dessaIav
för visa påassociationer till visst territorium, även ettatt ett utan attge

land. autonomi vanligtvisslags autonomi för vissa områden i Denna ärett
exempel på dennaden till lokala självstyrelser. braEttstörre än som ges

i olika enhetsstater,regioner de kallade regionernasåär autonomatyp av
Åland, fallet, tilldetta inte alltidtill exempel Madeira.Azorerna, Men är

huvudstäder, speciella be-exempel har ofta städer, och i synnerhetstora
förhållande till central-stämmelser dem ganska autonomi istorsom ger

mellannivånlz.makten eller
till terri-begreppet region i relationMed andra ord används ibland

inomskänka de människor bortorium endast sättett att somsom
det också markering någonterritoriet identitet. andra fallI är avenen
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form särskild autonomi eller självstyre för geografiskt område inomav ett
land.ett
År 1993 publicerades boken Rise of Meso Govemment Europe,

där L.J. Sharpe i diskussion framväxten mellannivåen ett styreom av
mellan de centrala och lokala eller kommunala nivåerna drar slutsatsen att
Denna institutionella antingen formtyp helttarnya ett nytt systemsom

regionalt valda parlament exekutiv ochutövar iblandav legislativsom
makt Italien, Frankrike, Spanien, Belgien, delvis Portugal och möjligtvis
Grekland, eller förstärkt och förnyad länsnivå den lokala själv-som en av
styrelsen Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien och några Länder i
Västtyskland. Enligt Sharpe kan också hitta land Nederlän-ettman -
derna befinner sig någonstans mitt emellan de två huvudkatego-som-
riema, och struktureräven départements i Frankrike och Regierungs-som
bezirk i Tyskland har fått liv.nyttsom

I boken definieras begreppet meso någonting mycket och isom mer
viss utsträckning mindre det regionala; däravän den valda benämningen
från grekiskans mellan. Begreppet beskrivs kanske bäst i abstraktameso,

°beslutsutrymme°termer ett styrelsenivå.än Detsom snarare som en
betyder begreppet kan nivåatt inom styrelsestrukturses som en en som
lämpar sig bättre för viss beslut och politik central-typ elleränen av
lokalmakten.

Boken förmedlar bild ganska fragmentarisk struktur där deten av en
politiska/administrativa mellanutrymme sönderdelatsystemets iär olika

eller mindretyper administrativa enheter i förhållandeautonomaav mer
till de centrala eller lokala styrelseorganen, och detta gäller i synnerhet
den regionala självstyrelsen. Det begreppen mesonivå och regionalsom
självstyrelse har de tenderarärgemensamt uppkomstenatt att se av en
mesonivå eller regional självstyrelse något hotar eller står isom som
konflikt med den centrala statsmakten i synnerhet.

Det tredje begreppet mellannivå, ochär det mindreäven vanligtärom
förekommande, används också det lite olika Iblandsätt. används be-

mellannivån för beskrivagreppet nivåer underatt statsnivån i federala
eller under regionalasystem nivåer. I andra fall används mellannivån för

beteckna någontingatt förbinder centralmakten med lokala nivåer isom
administrativtett och det just i dennasystem, bemärkelseär be-som

studie.mellannivå används i dennagreppet Kort begreppet mellan-sagt,
nivå omfattar alla organisatoriska strukturertyper statliga förvalt-av -
ningsenheter såväl lokala forvaltningsenheter på regional nivå ochsom
regionala självstyrelser skapar relationer förbindelselänkar medsom-
lokala självstyrelser. Förbindelselänkama kan hierarkiska eller icke-vara
hierarkiska. l till begreppen regional nivåmotsats och mesonivå därförgör
användningen begreppet mellannivå det blir lättare uppkom-attav att se

och utvecklingensten nivåer inte bara hot centralstaten,av motnya som
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också hot den lokalautan nivån, eller alternativt,ett motsom sättettsom
undvika spänning och konflikteratt mellan centralmakt och lokalmakt.

5 Mellannivån i relation till och dess för-
hållande till centrala och lokala nivåer

En analys hur och gamla organisatoriska strukturer har utvecklatsav nya
mellan centralmakt och lokalmakt i mellannivåer dettenner görav

perspektiv.naturligt betona vikten övergripandeatt Ettett sättav att
förstå och beskriva mellannivåns perspektiv jämföra den medär deatt
centrala och lokala nivåerna. Ett på hur de olikasätt ärannat att se
nivåerna knutna till varandra.är det förstaI fallet undersöker man om
mellannivån eller nivåerna liknar eller skiljer sig från centrala och lokala
nivåer, medan fokus i det andra fallet inriktat på hur deär centrala och
lokala nivåerna kopplade knutnaär till mellannivån. Det omöjligtär att
helt och hållet på de två perspektiven.sära Om till exempel delstoren av
de offentliga utgifterna koncentreras på den centrala nivån, blir det mindre

till mellan- ochöver lokalnivån. Med andra ord, relativt märker visett en
skillnad, denna skillnad samtidigtsäger någonting förhåll-men oss om
andet mellan nivåerna.

Det naturligtvis lättär tala jämförelser och förhållandenatt så längeom
inte bestämmer sig för vad ska jämföras eller vilka slagssom man som

förhållanden intressanta. Omär till litteraturen områdetsom ser
regionala och lokala självstyrelser så tycks det finnas fyra slags aspekter

ofta dyker i beskrivningar relationerna och förhållandenasom upp av
nivåemalé.mellan de centrala och regionala/lokala Intressant detärnog

dock sällan det distinktion igörs analyserna jämförelsen skersom en om
mellan den centrala nivån och mellannivån eller mellan den centrala nivån
och den lokala nivån, eftersom fyra aspekter ständigt används.samma

De fyra aspekterna de konstitutionella, ekonomiska,är administrativa
och politiska förhållandena, vilka alla naturligtvis kan betyda olika saker i
olika studier. förstaDen aspekten, det konstitutionella förhållandet, under-
söker vanligtvis den formella juridiska skillnaden mellan de olika nivå-

i och lite hurstat säger nivåerna tänktaerna en är attoss grann om vara
knutna till varandra. Detta har till viss del med grundprincipemagöraatt

varför och mellannivåema kom till. Vissastaten konstitutionerom staters
innehåller uttrycklig skapa politisktsträvan kännetecknatatt etten system

principen maktfördelning, och i dessa fall minskar själva idénav om om
makt.regioner stater inom federationer centralstatens Det ocksåär

viktigt lägga märke till hur autonomi tillatt regioner eller kommuner iges
lands konstitution. Kan tillett exempel regionala eller lokala självstyrelser

genomföra saker på hand eller måste de alltid lita till den maktegen som
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tilldelar dem Vissa författare på området konstitutionell analysstaten
betonar det viktiga i förhållandet mellan och de regionala ochstatenom
kommunala nivåerna regleras specialkompetens ellergenom genom
allmän kompetens. det första fallet gäller specialkompetensen såI som
härleds alla uppgifter lokala eller regionala självstyrelser har från densom
makt till dem via särskilda lagar stiftade statsmakten. detNärgettssom av
gäller den allmänna kompetensen har de lokala och regionala själv-
styrelsema länge de inte brytersåstörre manöverutrymme, motett som

utfärdat.några lagar centralmakten har praktiken innebär dettaI attsom
de lokala och regionala självstyrelsernas befogenheter bestäms genom
domstolarnas utslag. betyder alla beslut fattas regionalaDet att avsom

förklaraseller lokala självstyrelser lagliga tills de i domstol ochprövasär
författningsstridiga slags "juridiseringsprocess används för attsom en-

styre.fylla igen de mellan centralt och lokaltluckor uppstårsom
andra ekonomiska frågor, där för självstyrelsenaspektenDen rör rätten

de viktigastepå mellannivå skatt vanligtvisatt ta ut anses vara en av
faktorerna. offentliga utgifterna förbrukas dedel deHur stor som avav
lokala och regionala självstyrelsema i jämförelse med centralmakten är en

förhållandena mellan deviktig faktor beakta beskrivernärattannan man
regionala och lokala själv-olika nivåerna i vissa länder kanIstat.en

den servicestyrelser låna och skatter för finansierata ut att sompengar
tillhandahålls den huvudsakliga in-för medborgarna, i andra länder är
komstkällan bidrag från staten.

organisatoriska restrik-tredje aspekten de administrativa ochDen är
tioner läggs regionala och lokala självstyrelser. mellannivåerpå Närsom
främst används instrument för verkställa centralmaktens politikattsom

utfärdarkan detta ske på olika Idag det vanligt centralmakten såsätt. är att
kallad lokala självstyrelserramlagstiftning eller regionala ellerger
rambudgetar metod ofta detgenerella subsidier. Denna ger organ som
verkställer uppgifterna frihet tolka regler och bestämmelser. Enattstoren

viktig olikafaktor hur mycket och hur mångaärannan ansvar an-
svarsområden tilldelas lokala och regionala självstyrelser. vissaIsom

till regionala ochländer de obligatoriska uppdragen deutgörs som ges
lokala politikområden, desjälvstyrelsema ganska begränsade menav
regionala lokala självstyrelsema betydande frihet i hur deoch kan ges
utför dem. länder kan lokala självstyrelser haI andra regionala och ett

för handläggandet offentliga uppgifter och service,stort ansvar av men
verkställa kraftigt begränsatdetta ansvarsområde på kansättet att vara

bestämmelser.centralmaktens administrativagenom
fjärde politiska aspekterDen och sista dimensionen har med pågöraatt

den med deras förhållandelokala nivån och mellannivån i jämförelse och
till centralmakten. administrativa och ekonomiskaFörutom system
lokal, finns det naturligtvis politiskacentral och mellannivå, så system
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olika nivåer skiljer sig från varandra också ärsom men som samman-
kopplade med varandra. Två intressanta frågor till exempel i vilkenär
utsträckning politiker på lokal, central och mellannivå kan invalda ivara

församling, ochän problem på lokal nivå och mellannivå blirmer en om
till uppmärksammade och kontroversiella frågor den centrala nivån.
Vidare beror de lokala och regionala självstyrelsemas i vissstatus ut-
sträckning på hur valsystemet konstruerat- valkretsensär betydelse och-
på hur Valdeltagandet på valdagen.stort är

Den konstitutionella aspekten formell struktur medan deger oss en
andra dimensionernatre hursäger saker och ting egentligenoss mer om
fungerar.

Det emellertid viktigtär komma ihåg förhållandena mellanatt deatt
centrala, lokala och mellannivåema kan variera starkt i land. vissaIett
delar land kan mellannivån haett autonomi i andra delar.större Enav än
studie detta slag måste alltså med i beräkningenäven den flexibilitettaav

kan finnas i och land.ettsom samma

6 Europeiska unionen och mellannivån

Förmodligen antal människor den åsiktenett stort tillkomstenvar attav av
den Europeiska unionen och regionkommittén skulle innebära allvarligtett
hot nationalstatsidén och förse självstyrelsermot på lokal och mellannivå
med ökad makt. Hittills verkar emellertid utvecklingen inte ha gått i den
riktningen. Tvärtom finns det i själva verket forskare hävdar deattsom
nationella regeringarna har kunnat utnyttja förEU återta politikom-att
råden de tidigare till regionerna. villavträtt Det medlems-som säga,

har krävt få ökadstaterna kontrollatt EU-politiken, eftersomöveren
ministerrådzl.det ansvarigaärstaten i EU:sorganet, representerassom

Det förefaller emellertid huvudvägen till Bryssel för mellan-som om
nivån fortfarande går via den nationella regeringen. Mellannivåemas
inflytande på EU-nivån beror i utsträckning på deras förbindelserstor med
den nationella regeringen. förefallerDet också inflytandet ärsom om
mycket ojämnt fördelat. institutionelltDe bäst rustade regionerna har gyn-

den omgivningen. tenderarnats De också de ekonomisktav nya att vara
utvecklade".och tekniskt mest

Vanligtvis betonar emellertid forskarna på området de pågåendeatt
förändringarna dubbbelriktade.är vissa fallI det möjligt talaär denatt om
centrala nivåns ökade inflytande medan det i andra fall lika viktigtär att
betona den maktposition mellannivån har fått resultatnya ettsom som av

unionen.den Europeiska I del länder fördes till exempel intensiven en
debatt huruvida mellannivån överhuvudtaget behövdes. Idag dennaär
debatt död och länder Portugal och Irland, förut saknadesom som en
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motsvarig-skapa slagsregional struktur, har tvingats åtminstone någonatt
berättigade EU-stöd. Och alla unionenshet till sådan för tillatt varaen

organiseramedlemsstater naturligtvis varit hittahar sätt atttvungna att
regional- ochimplementeringen EU-politiken på, inom områden somav

inte endast gjortjordbrukspolitik. Med andra ord, tillkomsten harEUav
inflytande ärendendet möjligt för nationalstater återta sitt överatt
nationella regeringamalokal- och mellannivå, gjort deävenutan mer

EU-politikenu.implementeraberoende undemivåema för attav
införandet delUtvecklingen mellannivån har lett till en nyaavav

mikrodiplomati,begrepp. dessa paradiplomati ellerEtt är somav
med andrasyftar situationer aktörer lokal och mellannivåpå när agerar

försöker fånga ochden internationellaaktörer på Begreppetarenan.
samverkar med andramellannivåer kontakt med ochbeskriva när tar

Även paradiplomatiutanför nationalstatens direkta kontroll.nationer om
verksamhetenutanför centralmaktens kontroll, såvanligtvis organiseras är

tilloförenlig med denna, komplementtill sin karaktär inte statensettutan
ekonomiskahandlar också för detutrikespolitik. Paradiplomati mesta om

nationella diplomatiskafrågor verka de traditionella,och kan genom
andramed institutioner ikanalerna lika väl direkta kontaktersom genom

stater. samarbeteparadiplomati syftat tillvissa fall harI närmareett
tillhör olikageografisktmellan mellannivåer ärsett somgrannar, mensom

mellannivåer i olikasamarbete bedrivits mellanländer. andra fall harI
åtskilda.geografisktländer ärsom

föränd-strukturellastudier har tydligt visat endast småTidigare att
och regionkom-resultatringar har genomförts hittills EU:settsom av

förbättra implemen-har varit inriktademitténs tillkomst. Dessa mot att
inflytandestärka mellannivånsteringen EU-direktiv överän attsnarareav

EU-politiken. har dock olika hantera dennaMedlemsstaterna sätt att nya
notera. behandlaskommersituation, vilket intressant Dettaär attatt

utförligare i sammanfattande avsnittet.det
mellan mellan-EU-nivån har skärpt konfliktenförefallerDet omsom

harnivån lokala nivån, och anledning till detta EUoch den är att enen
politik.till implementeringenmycket pragmatisk inställning Detav som

för EU-byråkratemahur det går till. viktigaräknas framgång, inte Detär
mellannivå, lokal nivå ellermed styrelser påinte de harär göraattom
effektivt implementerainstitutioner; allt fråga EU-privata är atten om

politiken.
studien vilkasyftet med delSammanfattningsvis utrönaär atten av

EU-dimensionen. Struk-kan tillskrivasinstitutionella förändringar som
deltagande i EU-frågor påförbättra mellannivånskan skapas förturer att

det direkta in-och/eller inrättas för förbättraden nationella attarenan,
andraför underlätta samarbetet medflytandet EU-institutioner, ellerpå att

mellannivå i andra länder.strukturer
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7 Några metodologiska överväganden

bedrivaAtt jämförande forskning innebär i många fall jämföraatt samma
fenomen i två eller fler länder. detMen naturligtvis viktigt kommaär att
ihåg kan jämföra saker i tidsperspektiv lika väl ochatt ett ettman som

fenomen i enda land. många fallI det också vanligt jäm-ett är attsamma
föra fenomen verkar likna varandra, det händer också för-attsom men
hållandevis olika fenomen jämförs med varandra. vadKort sagt, som
jämförs beror på vilket syfte studien har.

Mycket kan och har till förmån för,sägas ocksåsagts emot,men
jämförande studier och några dessa inte alla, värdaärargument, attav men

här. enkeltEtt på möjligheterna med komparativtsätt attupprepas se
arbete betrakta det hjälpmedel alstraär idéer huratt ett attsom nya om
vissa frågor kan organiseras eller hanteras detsätt änett annat nu-
varande. För de forskningsprojekt däremot föresätter sig bevisaattsom
saker hypoteser och konstruera teorier, det emellertidatt testa är ettgenom
metodologiskt val jämförelser. Andra kan igöraatt argumentera motsatt
riktning, jämförelser har egenvärde då det identifieraatt är sättett ett att
skillnader och likheter mellan bestämda faktorer existerar i olikasom
miljöer med andra ord det utveckla djupare förståelseär sättett att en av-
vissa frågors komplexitet. Ibland har land för landxstudier kritiserats för

Ävendetta icke-teoretiska likheter och skillnader harnärmast synsätt. om
identifieras i olika länder faktorer har jämförts, har det varitnär samma
svårt dra några generella slutsatser denna forskning, enligtatt mer av
kritikerna. Kritikerna jämförelser mellan länder oftaargumenterar att
hamnar i slutsatsen saker och ting olika i olika länder eftersomäratt
länderna olika, vilket i sin naturligtvis det svårtär vadgörtur att veta som
jämförs med vad länder, kulturer eller någonting Jämförelserannat-
mellan länder det emellertid möjligt uttömmande bildgör att ge en mer av
det undersöks. Forskning enbart riktar in sig delar ettsom som av
politiskt eller administrativt löper alltid risken förlora desystem att
historiska eller komplexa förklaringarna till varför saker och ting ärmer
olika eller lika i de undersökta länderna.

Med detta det viktigt komma ihåg verkligt objektiva be-ärsagt att att
skrivande studier inte möjliga och varje så kallad deskriptiv studieär att
innehåller viktiga teoretiska element. Anledningen till detta detär äratt
omöjligt helt och hållet beskriva någonting. Val måste alltidatt göras om
vad ska med och vad ska utelämnas i beskrivning. Hurtassom som en
medveten forskare vad han med och utelämnar förståsär ärtaren om en

fråga, icke desto mindre val. den anledningenAv finnsgörs ettannan men
det alltid någon slags teori bakom de utarbetade eller enklaäven mest
beskrivningarna särskilt fenomen, eftersom formnågon kriteriumettav av
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måste föranvändas bestämma vad viktigt och inte viktigtatt är att tasom
med i studie.en

verklighetenI det emellertid ibland svårt upptäckaär de teoretiskaatt
överväganden ligger till förgrund deskriptiv studie, eftersomsom en
mycket det i studie väljs instinktivt eller intuitivt. Dennatasav som upp en
studie berör dessa problem, eftersom den förhållandevis traditionell iär
den bemärkelsen den land-för-land-studie med ganska begrän-äratt en
sade ambitioner vad gäller prövandet eller frambringandet teorier.storaav
Syftet komma med deskriptiv/analytiskär studie, ocksåattsnarare en men

fördjupad förståelse begreppet mellannivån och hur denen som ger en av
nivån kan relateras till de centrala och lokala nivåerna.

deFörutom allmänna problemen med jämförelser innehållergöraatt
varje studie vissa metodologiska problem unika, så dennaär ävensom
studie. Till börja med försöker denna studie inte bara beskriva huratt att
mellannivån organiserad i olika länder, den beskriverär också vilkautan
slags relationer existerar mellan mellannivån och de centrala ochsom
lokala nivåerna. så möjligtNär jämförelser inom varje landär görs även av
hur mellannivån organiserad i kontrast till de centrala och lokalaär
nivåerna. dettaI avseende denna studie komparativ på två olikaär sätt -
länder jämförs, mellannivån jämförs också med andra styrelsenivåer imen

land.samma
Som tidigare står fyra dimensioner fokusi konstitutionella,nämnts, -

administrativa, politiska och ekonomiska för identifiera och beskrivaatt-
de olika relationer kan förekomma mellan mellannivån ochtyperna av som
de centrala/lokala nivåerna. Dessa dimensioner har valts det enklaav
skälet de förefaller de vanligast förekommande i forskningatt vara annan

området mellannivåer. olika dimensionernaDe kan dock ellervara mer
mindre viktiga i länderna Eftersom medpresenteras. poängemasom en av
denna studie betona fråga kan få väldigt olikaär be-att att samma svar
roende på vilket land studeras, får räkna med dimensionernaattsom man
inte lika väl utvecklade i ochär de undersökta länderna. Devart ett av
olika forskare har deltagit i denna studie har i själva verket gettssom
relativt fria händer definiera begreppet mellannivå och finna deatt att
relevanta förhållandena mellan mellannivån och de centrala/lokala nivå-

bör beskrivas.erna som
Ett metodologiskt problem, redan har harannat nämnts, göraattsom

med vagheten i studeras hur mellannivån ska definieras.ämnet som -
Även det ibland kan visa sig svårt, så bygger denna studie påom
antagandet i varje land kan finna någon offentlig organisation elleratt man
några andra slags strukturer med huvuduppgiften förbindelse-utgöraatt en
länk mellan centralmakten och den lokala självstyrelsenivån eller med-
någon organisation geografiskt eller denär stårstörre änsett översom
lokala självstyrelsen geografiskt mindre och underordnadär änmen som
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centralmakten. dettaI avseende handlar studien inte i första hand vadom
finns mellan och botten, eftersom det i del ländertoppsom som en

betraktas lokala självstyrelser inte nödvändigtvis de minsta admini-ärsom
strativa enheterna, då vissa länder har det allmänt kan kallas försom
kommundelsnämnder. Det finns emellertid länder där den centralaäven
nivån uppdelad i två delar myndigheterär och departement. Denna-
studie riktar därför sig på beskriva administrativa struktureratt som
varken ingår i centralt eller lokalt styre.

Domstolssystemet utelämnas från definitionen mellannivån i deav
flesta inte alla studierna, eftersom domstolsväsendet i de allramen- -
flesta länder betraktas del med relationautonom statensom en av en egen
till statsmakten.

Alla länder med undantag för Norge, ingår i denpresenteras,som
Europeiska unionen, och skälet till detta uppenbart, då EU-medlem-är
skapets påverkan mellannivån del syftet med denna studie.är Atten av

ingårNorge motiverades behovet kontrollfall för påett att ettav av ge svar
det endast EU:s medlemsstater uppvisar förändringarär påom som

mellannivån.
Till sist det viktigt påpeka detär naturligtvis omöjligtatt äratt sägaatt

vilket det bästa organisera mellannivånär på. Olikasättet attsom typer av
organisatoriska konstruktioner har alla vissa fördelar lika väl vissasom
nackdelar. kunnaFör någonting på detta område vadsägaatt om som

bra och dåligt med olika slags mellannivåer, kommer den offentligaanses
debatten i varje land kort förståsDetta ingen absolutatt presenteras. ger
överblick alla de problem och lösningaröver hänger medsom samman
olika organisationer på mellannivå, dettatyper bör dettrotsav men vara
möjligt dra några generella slutsatser. Och, allt kommeratt närmer
omkring ska komma ihåg det lösning i land,att ettman som ses som en
inte nödvändigtvis har effekt den tillämpas i land.när ett annatsamma
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PÅ MELLANNIVÅSTYRELSEN 1 DAN-

MARK: STRUKTUR OCH UTVECK-

LING

Magne Langset

1 Inledning

Danmark enhetsstat med mycket decentraliserad politisk ochär en en
administrativ struktur består amtskommuner14 på den regionalasom av

nivån.nivån och primärkommuner275 på den lokala Under 1990-talet
har de två nivåerna förstått 50 % de totala offentliga utgifternanära av
ungefär tredjedel AmtskommunemaBNP. och primärkommunemaen av
har självständiga politiska och fyller olika,status systemsamma som men
också kompletterande funktioner. denna bemärkelseI båda nivåeragerar
självständigt i förhållande till varandra, den nivån formelltutan att settena
befinner sig i underordnad ställning. bör förstås betonasDet regio-atten
nala självstyrelser aldrig har varit enbart institutionerregionala i en
enhetsstat Danmark, delar nationellt statsmaskineri.större,utan ettsom av
Således påverkas de nationell politik liksom växlingama i denav av
nationella ekonomin.

Amtskommunema, huvuddelen mellannivån, styrelse-utgör ärsom av
med flera funktioner och utför mängd skilda uppgifterstororgan en som

gäller tillhandahållandet service och planering regional nivå. detpå Närav
gäller befolkningsmängden Bomholms det minsta med in-45 000är amt

Århusvånare, medan Köpenhamns och räknas de två medstörstaamt som
Årinvånare600 000 vardera. beräknades det genomsnittliga1995änmer

000.30 finnsbefolkningsantalet i 326 På regional nivå det ävenamten vara
14 statliga amtsförvaltningar, amtskommunema geografisktmotsvararsom

Varje statlig amtsförvaltning leds statlig prefektsett. amtmanav en som
regeringen. Till skillnad från SverigeNorge, och Finland in-utses av

skränker sig emellertid de statliga funktionerna på regional nivå i Dan-
mark till i huvudsak kontroll- och tillsynsuppgifter. finns inga regio-Det
nala statliga förvaltningsmyndigheter med många ansvarsområden och
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kompetenser vilket fallet i de nordiska grannländema.är Följaktligen
kommer följande presentation till delen fokuserasstörsta på de regio-att
nalt valda amtskommunema. Tabell l visar antalet anställda styrelse-per
nivå:

Tabell Sysselsättningen den offentliga sektorninom styrelsenivå,per
tusentali

1990 1994
staten 188 182
Amtskommunema 127 123
Primärkommunema 305 3 l l
Köpenhamn och 67 57
Fredriksberg
TOTALT 689 675

Källa: OECD 1997

De tidigare danska kolonierna Grönland och Färöarna betraktades länge
slags län. Idag Färöarna och Grönland erkändaett ärsom autonomasom

nationer med för självbestämmande inom det danskaegna arrangemang
kungadömet. Båda självbestämmandeär har fullständig lag-stater som
stiftningskompetens sina interna angelägenheteröver i allaegna avse-
enden. befogenheterDeras omfattar emellertid inte frågor försvar,rörsom
utrikesrelationer och valutapolitik. bådaDe självbestämmande harstaterna
direktvalda parlament och förvaltning leds regering, utsedden som av en

parlamentet. Regeringama ansvariga för de självbestämmandeärav
förvaltning. De har vardera tvåstaternas mandat i det danska parlamentet.

2 historiskaDen utvecklingen
Vid 1800-talets mitt nationens territorium uppdelat i tre typervar av
lokala självstyrelser: socknar Sognekommuner, städer och län Amts-
kommuner. Ursprunget till denna treskiktsstruktur kan emellertid spåras

medeltiden.tillbaka till Under mitten 1800-talet antalet uppgifterav var
de offentliga institutionerna på regional och lokal nivå ansvarade för,som

få och begränsade i omfång. Sockenråd hade för verkställandetansvaret av
rad uppgifter, driva skolor, hjälpa de fattiga och underhållaatten som

På den regionala nivånvägar. inrättades 1841 amtskommuner för lands-
ortsdistrikten administrativa enheter med många arbetsuppgifter.som
Deras huvuduppgifter driva sjukhus och underhållaatt större vägar.var
Amtskommunen leddes statlig prefekt, också utövade tillsynav en som

socknama. Städerna lyddeöver emellertid inte under dessa regionala
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byggdeEfter andra världskrigetförvaltningsenheters jurisdiktion. systemet
detreskiktsstruktur. Underfortfarande dennaför lokal självstyrelse på

självstyrelse i ökandeför lokalemellertid dettaföljande åren kom system
År tillsattesotidsenligt. 1958otillfredsställande ochuppfattasgrad att som

existerande strukturensanalysera dengranska ochutredning för atten
utvecklingslinjerpekade flerabrister. Utredningeninkongruenser och

huvudproblemotillräcklig. Tvåförvaltningsstrukturenhade gjortsom
betonades.

underoch urbaniseringsprocessema0 följd industrialiserings-Som aven
antaletgradvisför det förstavärldskriget minskadeåren efter andra

lokalvarandefunktioner kunde betecknasuppgifter och rentavsomsom
kommunala och regio-aktiviteter dekaraktär. växandeDet övernätet av

lokal be-lokal produktion,kopplingen mellangjordenala gränserna
omgivnatill exempelotydlig. Städernalokal fördelningskattning och var

drogvilkas invånarelandsortskommuner,beskattandesjälvständigtav
för den.betalatillhandahölls städernaden service attutannytta avsomav
utanförgrad inverkanhade i ökandelänsverksamhetemaochKommun- en

utredningenfördebakgrundansvarsområden. dennaomedelbara Motsina
till-överensstämmelse mellanborde finnas bättrefram åsikten detatt en

lokalaför deservice ochlokal och regionalhandahållandet gränsernaav
komutredningen detföreslogjurisdiktion. Såledesmyndigheternas attsom

ochkommunprincipen en tätorts-bli känt äventätort, attom ensom
amten. ToftKjellberg 1988, Jensenmedinförlivadeskommunerna

1986.

regionala,både lokala ochflesta kommunerna,9 det andra deFör var
resurser.begränsadesinaproblem medför små för lösa störreatt egna

och regionala själv-krav lokalatillväxt ställde påoffentliga sektornsDen
märkbarasärskiltbristerkunde uppfyllas.styrelser inte Dessa varsom

radikalthade förändratssocialtjänstområdena,utbildnings- ochinom som
välfärdsstaten.industrialiserademed uppkomsten denav

helafram, i detflera reforrnförslagUnder ladesåren 1965-70 storasom
och regionala själv-lokalaomstrukturering denrepresenterade total aven

urskiljas:huvudelement kanstyrelsen. Tre
sammanslagningsreform,l en

strukturerna, ochde ekonomiskaomorganisering2 aven
mellanuppgifter och maktomfördelningomdefmiering och3 aven

myndigheterna.lokala/regionalacentralmakten och de
ekonomisktlandet idelaförstaRefonnprocessens attsteg uppvar

befolk-utifrånfastställdesenheter. Därförsjälvförsörjande gränsernya
lokaliseringövervägandenekonomiska kriterier ochningsmässiga och om
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sjukhus och industriområden. Reforrnen ledde till minskningav påen
40 % antalet amtskommuner till det nuvarande antalet 14, medan be-av

folknáingsmängdeni genomsnitt ökade med 100 % till ungefär 350 000 per
amt.

Reformens andra gällde de ekonomiska förhållandena.steg Med ut-
gångspunkt från antagandet lokala och regionala styrelser skulleatt vara
försiktigare med spendera offentliga medelatt de hade det faktiskaom

för deras användning, beslutadeansvaret det gamla finansie-attman
omorganiseras.ringssystemet skulle Statliga anslag i fonn generellaav

bidrag oberoende utgifter infördes och skattesystemet ändradessom var av
de lokala och regionalaatt andelama skatterna ökades.genom Från ochav

med 1973/74 ersättningenövergavs för flertal uppgifter, blandett annat
och från ochvägar, med 1973 tilläts amtkommunema beskatta invånarnas

inkomster.personliga Den logiska grundvalen för denna omvandling var
det borde finnas bättreatt överensstämmelse mellan kompetens ochen

ekonomiskt d.v.s. den beslutsfattande nivån/enheten tillhanda-ansvar, som
kostnadema.höll tjänster borde också den står förvara som

Det tredje centrala elementet i reformansträngningama decentra-var
lisering. Medlen för uppnå detta mål hängde delvisatt med densamman
gradvisa omvandlingen det finansiella beskrivitssystemetav som ovan,

till delenstörsta generell omfördelning maktmen ochgenom en av
åligganden mellan de centrala, regionala och lokala styrelsenivåema. Den
ledande principen för omfördelningen borde ligga såatt ansvaret näravar
medborgarna möjligt. Som sådan påminner principen starkt sub-som om
sidiaritetsprincipen i utsträckning harstor diskussionensom genomsyrat

EU-styrelsen. Principen innebar de uppgifter effektivt kundeom att som
behandlas på lägsta möjliga styrelsenivå d.v.s. kommunen skulle be-
handlas just där, medan uppgifter överskred liten kommunssom en re-

skulle höra till den regionala styrelsenivåns ansvarsområde.surser Följ-
aktligen skulle hel rad förvaltningsfunktioner och tjänster gradvisen
flyttas från denöver centrala nivån till och kommunerna. Därföramten
övertog med början på 1970-talet fleramten och fler uppgifter, huvudsak-
ligen från de statliga amtsförvaltningama statsamtet, till exempel sjuk-
vården 1973, den psykiatriska sjukhusvården 1976, miljöskydd och
miljövård 1979, för de svårt handikappadeansvaret och utbildning för
svårt handikappade barn 1980, och gymnasieskolorna och kurser för

19864°.ungdomar 16över Amtskommunemas nuvarande uppgifter
kommer i detalj nedan.att presenteras mer

Slutligen det ingen överdriftär påstå omorganiseringenatt att av
styrelsenivåema har haft djupgående konsekvenser för den regionala för-
valtningsnivån vad beträffar storlek, och autonomi. Det första ele-ansvar

i reformansträngningama,mentet sammanslagningsreformen, lokalanär
och regionala styrelser slogs för säkerställa ökad livsduglighetattsamman
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i ekonomisk bemärkelse effektivitet tillhandahållandetoch ökad i av
tjänster, slutfördes ökades ekonomiska1970. Samtidigt det ansvaret

minskning ersättningar och öronmärkta bidrag till förmån förgenom en av
statliga form och självständighet detbidrag i klumpsummor större närav
gällde beskattningen. omgång beredde detta marken för denI nästa över-
föring åligganden frånoch ansvarsområden har skettstatenav som genom

1990-talen.reformersuccessiva under 1980-, och Under 1990-1970:
talet har decentraliseringsmålet varit till allmän debattknutet en om
modemiseringen offentliga sektorn, slagord brukarin-den därav som
flytande, servicedeklarationer kvalitetsmål har varit de centrala målenoch
i reformsträvandena. den starka inriktningen använd-synnerhet har påI

blivit egenskap för dede tjänster tillhandahålls utmärkandearna av ensom
regionala och lokala danska självstyrelsema.

statliga amtsförvaltningama3 De

karaktärbeskrivna refonnema hade bemyndigande detDe närovan en
gäller lokala styrelserna. betyddede och regionala Detta överatt man

för lokal och regional nivå utökadespåutrymmet genom enorganen
tydligare avgränsning deras verksamhetsområden och Ökad själv-av en

utvecklingständighet i deras politiska prioriteringar och Dennaprocesser.
innebar minskningoch förstärkning de lokala styrelseorganenav en av

inblandning de och regionala planen. den regionalapå lokala Påstatens
åligganden ochnivån avspeglades detta först och främst i överföringen av

från amtsförvaltningama till visademakt de statliga amtskommunema. Det
sig den centralt utsedde prefekten1970även när ersatte amtmannenman

Vidmed direktvald amtsborgmästare för leda amtskommunen.att enen
tidpunkt såg det skulle försvinna helt och hålletut amtmannensom om
från den administrativa detta skedde inte. Idag spelar amt-menscenen,

tillsynen kom-viktig roll det gällerstatsamtet när övermannen en
nedan. utför kansli vissa mindrese Dessutom amtmannensmunerna

uppgifter privaträttsliga ärenden, till exempeljuridisk karaktär rörav som
beviljande skilsmässa. Varje kansli har vidare be-separation och enav
svärsnämnd för socialtjänstfrågor, rehabiliteringsnämnd och en pen-en

regionalasionsnämnd alla har ordförande. Polisen,amtmannensom som
länsarbetsnämndertull- och skattekontor, regionala arbetsmarknadsråd

andra instanser hör till den statliga amtförvaltningen.är som
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4 Amtskommuner

4.1 Konstitutionella ramar

Genom godkännandet den danska författningen 1849, inrättades kom-av
munalt självstyre paragraf 96: Kommunernes til undergenom ret statens
tilsyn selvstaendigt deres anliggender ordnes ved lov § 82, Dan-at styre
marks Riges Grundlov af juni5 1953. avsnittDetta har bibehållits mer
eller mindre oförändrat i alla följande revideringar författningen. Para-av
grafen sålunda lokala och regionala självstyrelseorgangaranterar visstett
mått autonomi, och det konstitutionella skyddet innebär det natio-av att
nella parlamentet inte kan upphäva eller avskaffa existensen lokala ochav
regionala självstyrelser omröstning med enkel majoritet. Däravgenom
följer emellertid inte, enheterna lokal och regional nivå inteatt är
bundna nationell lagstiftning. Makten bestämma de lokala ochatt överav
regionala kommunernas befogenheter och begränsningar ligger hos det
nationella parlamentet, och institutionerna på lokal och regional nivå
saknar därför all slags legislativ makt. Avsikten emellertid aldrig attvar
lokala och regionala kommuner enbart skulle verksamma på områdenvara

regleras lag. kanDe driva verksamhet lokala och regionalarörsom av som
praxis.problem inte förbjuds lagen eller administrativsom av av

Bestämmelser reglerar den lokala och regionala självstyrelsen ärsom
fastställda enligt lagen kommunal självstyrelse från den maj31 1968om
med tillägg reviderad 1993. Lagen innehåller identiska bestäm-senare
melser för alla kommuner och amtskommuner med undantag för Köpen--
hamns kommun, styrelse regleras särskild lag. Lagenvars genom en om
kommunal självstyrelse innehåller bestämmelser för styrelseorganen -
amtsråd, amtskommuner, utskott och borgmästare. Den också sär-anger
skilda regler gäller kommunernas ekonomiska förvaltning, och inne-som

kommunema.håller slutligen bestämmelser för tillsynen av

4.2 Val och organisation

Amtskommunema amtsråd och val till amtsråden skerstyrs fjärdeav vart
år i enlighet med bestämmelserna i lagen val till kommuner. Lagenom
fastslår också bestämmelser vilka får och vilkarösta ärom som som
valbara. Amtsråden väljs i direkta val baserade på proportionelltett
valsystem. Alla 18 åröver bosatta i landetär får In-pennanent rösta.som
vånare inte danska medborgare fårär endast de har varitröstasom om

bosatta i Danmark under de årpermanent omedelbart föregårtre som
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valet.valet. Alla röstberättigade kan också kandidera i Som betonades i
den historiska överblicken centralt motiv bakom fömyelsenettovan, var

de danska sambandet mellan förstärkning den lokala ochamtenav en av
regionala demokratin och främjandet demokrati och folkligt deltagande.av
Valdeltagandet lokal och regional nivå betraktas viktigt demo-ettsom
kratiskt inslag i det politiska Valdeltagandet i lokala och regio-systemet.
nala val har under perioden långsamt1978-1997 minskat från till74,5 %
68,8 % mellan 1981 och har1989. Det dock inte skett några dramatiska
skiñningar i det sammanlagda valbeteendet under den aktuella perioden

till exempel kan märkas i de norska landstingsvalen. Valdeltagandet isom
amtskommunalvalen högre i de lokala valen. Detta beror på valenär än att
till Köpenhamns och Frederiksbergs styrelseorgan räknas enbartsom
lokala val och inte räknas i statistiken för de amtskommunala valen.
Valdeltagandet för dessa två Valkretsar betydligt lägre i det övrigaär än
landet bidraroch därför till sänka det nationella genomsnittet för lokalaatt

Årval under genomsnittet för amtskommunala val. 1994 valdel-var
tagandet i parlamentsvalet på den nationella nivån vilket84,3 %, någotär
lägre genomsnittet på 86,5 % för de tio föregåendeän allmänna valen
1971-90.45 Således valdeltagandet i nationella val i genomsnittär 10 %
högre i regionala val.än

Lagen antalet i amtsråden till minimum niorepresentanter ettanger
ledamöter och maximum på 31. dessaInom det de enskildaett gränser är
amtskommunema beslutar det exakta antalet ledamöter. Rådetsom om
leds amtsborgmästare rådet väljer på fyra blandår sina leda-av en som

Förutom ordförande för rådetmöter. med föratt ett stort attvara ansvar
förbereda dagordningen för rådets sammanträden och för kontrollen över
implementeringen politiken, leder borgmästaren förvaltningen. Iävenav
särskilt akuta ärenden borgmästaren bemyndigad fatta beslut åär att amts-
rådets vägnar.

Amtsrådet inrättar finanskommitté och eller flera permanentaen en
kommittéer i enlighet med bestämmelserna i den danska lagen om
kommunal självstyrelse och amtskommunens stadgar. Borgmästaren är
ordförande i finanskommittén. Ordföranden i kommittépermanent ut-en

majoritet i kommittén. Finanskommittén har föransvaret amts-ses av en
kommunens ekonomi, för samordningen myndighetens planering ochav
förvaltning, och rådfrågas i alla ärenden ekonomiska admini-ochrörsom
strativa angelägenheter innan de i rådet. Kommittén drar rikt-tas upp upp
linjerna för budgeten grundval budgetunderlagen från de andraav

Årkommittéema. 1989 ändrades lagen kommunal självstyrelse så attom
amtsråden själva kunde välja den kommittéstruktur bäst passade dem.som
Det enda kravet det åtminstone skulle finnas ytterligareattvar en penna-

kommitté förutom finanskommittén. Amtskommunemas kommitté-nent
struktur varierar därför i hög utsträckning, de flesta amtskommunermen
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har sjukvårdskommitté. Amtskommunema kan också självapermanenten
utforma sin förvaltningsstruktur. flestaDe amtskommuners förvalt-egen

kommittéväsendetfléningsstruktur uppbygg kringär

4.3 Uppgifter

Sedan 1970 har successiva reformer försökt fördelaattman genom
uppgifter mellan statsmaktens nivåer på rationellt enligt principensättett

beslut ska fattas så medborgarna möjligt. betydernära Dettaatt attom som
amtskommunema ska fylla de funktioner för omfattande förär attsom
hanteras kommunerna. Vilka dessa funktioner På generell nivåärav en
kan dessa funktioner delas i huvudkategorier:två uppgifterI harsom

med tillhandahållandet traditionella välfärdstjänster,göra och 2att av
rollen regional planerings- och utvecklingsmyndighet. Vi ska förstsom en
titta välfärdsaspekten.

Med undantag för vissa specialiserade sjukhus drivs densom av cen-
trala statsmakten, harså amtskommunema för all somatisk såansvaret -
väl psykiatrisk sjukhusvård i Danmark. också för in-Desom ansvarar-
stitutioner och för fysiskt och handikappade,mentalt barn ochresurser
ungdomar med allvarliga beteendestömingar och de psykiskt sjuka. Amts-
kommunema också ansvariga för administrationen denär nationellaav
sjukförsäkringskassan. Denna sjukförsäkringstjänst alla ärger som perma-

bosatta i Danmark till gratis läkarvård och specialistvård. Eko-rättnent
nomiska bidrag också till tandläkarvård, mediciner och sjukgymnastik.ges

viktigtEtt välfärdsåliggande gäller utbildning. Amtskommunemaannat
ansvariga för vidareutbildningär på gymnasienivå och för förbere-högre

dande kurser. Amtskommunema för all utbildning inomävenansvarar
vårdsektom, vuxenutbildning och språkkurser i danska för invand-vuxna

kultursektomInom amtskommunema anslag till olika ändamålrare. ger
for säkra alla medborgares tillgång till kulturell verksamhet. Amtskom-att

stöder särskilt med anslag till regionteatrar, tillteatern ävenmunerna men
kulturprojekt."orkestrar och bibliotek liksom till särskildamuseer,

viktig delEn amtskommunemas ansvarsområden planeringen ochärav
anläggningen transportfaciliteter. Samtidigt har amtskommun-störreav

för byggande och underhåll Amtskom-ansvaret vägsystemet.erna av
vidare ansvariga för den delen kollektivtrafikenär påstörstamunema av

regional nivå. flestaDe amtskommunema har i samarbete med kom-
inrättat regionala trafikbolag, för all kommunalmunerna som ansvarar

busstrafik inom länet. trafikbolag fastställerDessa tidtabeller och avgifter,
företag.medan själva busstrafiken läggs offentligapå eller privataut

Amtskommunema har lång rad livsviktiga uppgifter det gällernären
naturskydd och miljö. Dessa innefattar övervakning industrier ut-av som
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potentiella hot miljön, och tillämpningengör bestämmelsermot av som
luft.hur mycket föroreningar kan släppas i ochstyr Amts-ut vattensom

kommunerna har också för bevara flodema, med måletansvaret att att
vårda den levande miljön, vattenkvaliteten och vattenflödet. Amtskom-

dessutom ansvariga för förvaltaär lagen naturskydd,attmunerna om vars
syfte skydda Danmarks landskap och historiskaär platser. Slutligen haratt
amtskommunema central position det gäller lång rad planerings-nären en
uppgifter. Regionala styrelser samordnar den kommunala sektorns plane-
ring, och spelar viktig roll det gäller den övergripande fysiska pla-nären
neringen. Detta inbegriper kontroll och anpassning de kommunalaav
planerna till remisssynpunkter. Amtskommunema spelar viktigäven en
roll regionala utvecklingsmyndigheter stödjer rad initiativ försom som en

stimulera företagandet den regionala nivån. Många amtskommuneratt
har utarbetat aktionsplaner för ekonomisk utveckling i dettaegna avse-
ende. regionalpolitiskaEU:s initiativ spelar allt roll på dettastörreen
område. Vi kommer återvända till denna aspekt i avsnittet 4.5.att

4.4 Ekonomiska förhållanden

Utgifter: Amtskommunemas sammanlagda utgifter 1996 cirka 59 mil-var
jarder DKK, vilka alla med undantag för mindre del gälldeav en som
investeringar i anläggningstillgångar gällde kostnader för driften amts-av
kommunemas servicefunktioner.

Sjukhusdriften den överlägset krävandeutgör amtskommun-mest av
funktioner i resursavseende. Den står för de50 %nästanemas av sam-

manlagda utgifterna 1996 uppgick till cirka 26,5 miljardersumman-
DKK. dettaTrots dominerar sjukhussektominte lika mycket i ekonomiska

den i grannländerna Sverige ochtermer gör Norge. berorDettasom
förmodligen denpå genomgripande omorganiseringen sjukhussektomav
med kostnadsnedskämingar och effektivitetsförbättringar mål,som som
har genomförts under 1980- och l990-talen. Omorganiseringen sjuk-av
husservicen har resulterat i endast mindre ökning sjukvårds-en av

åren.utgifterna under de 15-16 Den delennästsenaste största utgörs av
Årkostnaderna för sjukförsäkringama. 1996 uppgick amtskommunemas

utgifter för sjukförsäkringar till cirka miljarder9,5 vilketDKK, motsvarar
17 % deras sammanlagda utgifter. Amtskommunemas utgifter för ut-av
bildning och kulturverksamhet uppgick till1996 miljarder8 DKK,nästan
motsvarande 13 % de sammanlagda utgifterna, medan amtskom-av

kostnader för den sociala verksamheten uppgick till ungefär 6,5munemas
miljarder ellerDKK, 12 % de sammanlagda utgifterna.av

relationerInkomster: komparativaI studier mellanstatliga harav
graden autonomi och handlingsfrihet hos de regionala och lokala själv-av
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styrelserna visavi de nationella myndigheterna traditionellt ansetts vara en
viktig egenskap skiljer olika nationella från varandra. Ensystemsom
metod fastställa de regionala styrelsernas handlingsfrihetatt påär att se
graden frihet amtskommuner har skaffa inkomster. ln-attav som egna
komstema kommer från huvudsakliga källor: direkta skatter, generellatre
statsbidrag och avgifter debiteringar.samt

viktigasteDen källan till amtskommunemas inkomster 1996 ungefär-
80 inkomstskatten.% och kommunfullmäktigeär Amts- i princip friaär-

bestämma sina skattesatser och nivån den servicepå till-att egna som
handahålls. Således beslutar amtskommunema varje vilkenår skattesats

ska gälla för individemas beskattningsbara inkomst. Densom genom-
Årsnittliga skattesatsen för amtskommunema 1997 10,9 %. hade1997var

Viborgs den högsta skattenivån på medan11,7 % Ringkjøbingsamt amt
%.53hade den lägsta nivån på 10,2 Skatter samlas centralt och fördelas

sedan till och kommunerna i enlighet med de lokalt beslutadeamten
skattesatserna.

finns ingaDet formella mekanismer vilka centralregeringen kangenom
påverka skattenivån eller utgifterna på lägre nivåer. ligger i linjeDetta
med liberal föreställning kommunal självstyrelse, i storen om som
utsträckning har varit förhärskande i den danska debatten politiskom
organisering. Toft skriver:Jensen

De lokala självstyrelsemas rättighet bestämma skattenivån för bådeatt
inkomstskatt och förmögenhetsskatt utmärkande för,egenskap ochär en

Danmark.54grundläggande för kommunalt självbestämmande i
Detta emellertid inte hela historien. Frånär centralregeringens per-

spektiv har det varit nödvändigt med kommunerna i utformningenatt ta av
den nationella ekonomiska politiken grund deras deandel istoraav
sammanlagda offentliga utgifterna. Sedan det tidiga 1980-talet har man
därför utvecklat med årliga förhandlingar mellan centralrege-ett system
ringen och kommunerna kommunernas ekonomier. Amtsrådsföre-om

förhandlingar.ningen i Danmark amtskommunema i dessarepresenterar
Enligt inrikesdepartementet detta samarbete baserat denpå allmännaär
överenskommelsen det parlamentets och centralregeringensäratt ansvar

utforma ekonomiska och politiska mål, detaljerna i kommun-att attmen
integration i den nationella ekonomiska politiken bör beroendeernas vara

frivilliga överenskommelser mellan de kommunala organisationernaav
regeringenoch

Genom inordna amtskommunemas och kommunernas ekonomier iatt
regeringens allmänna ekonomiska politik, hoppas regeringen kunna min-
ska de reala kostnadsökningama, och stödja mål låg inflationäven som
och låga räntenivåer. Sedan det tidiga 1990-talet har överenskommelsema

Århuvudsakligen gällt försök hindra lokala skattehöjningar. 1991 komatt
sålunda regeringen och kommunorganisationema de lokalaöverens attom
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Överens-skatterna under inte skulle öka1992-1994 från 1991 års nivå.
kommelsema för och har1995 1996 också varit starkt påverkade av

Överenskommelsemaönskan stärka den offentliga ekonomin. mellanatt
regeringen och kommunorganisationema dock inte juridiskt bindandeär
for de enskilda lokala självstyrelsema, eftersom kommunorganisationema
inte kan binda sina medlemmar juridiskt. Därför tillåter överenskom-
melsema enskilda kommuner forvisst mått justeringar tillett utrymmeav
lokala förhållanden.

Under de tjugo åren har statsbidragen minskat. Under det tidigasenaste
1980-talet kraftigt i formamtskommunema beroende statsanslagvar av av
generella bidrag, medan idag finansierarde den överhängande andelen av

Årsina utgifter skatteinkomster. 1980 utgjorde statsanslagengenom egna
35 % deras inkomster, medan denna andel 1996 hade minskat till cirkaav

form17 %. En inkomster minskar återbetalningarär ut-annan som avav
gifter för ärenden på sig det ekonomiska för. Framstaten tar ansvaretsom
till tidigt l970-tal fördelades del anslagen från centralrege-storen av
ringen för specifika ändamål. kritiserades för eko-Detta attsystem vara
nomiskt och de specifika anslagen dock inte helt ochosunt, ersattes
hållet allmänna kundeanslag användas inom alla sektorer.av som
Emellertid ändrades denna politik och från och mittengång, medännu en

1980-talet har de direkta bidragen minskat direktacentrala medanav
skatter ökat andel amtskommunemas och primärkommunemassom en av
inkomster.

Med beaktande skatter den inkomstkällan,enskildautgör störstaattav
amtskommuner åtnjuter skattemässig självständighet ochatt stor att amts-

kommunemas skatteunderlag varierar, verkar det rimligt att anta attvara
beskattningsfriheten leda till skillnader servicenivånkan avsevärda i
mellan amtskommunema. Sådana skillnader utjämnas emellertid genom

utjämningssystem huvudsyfte säkerställa servicenivånär ärett att attvars
inkomstnivåer.likartad olika har huvudelement:Systemettrots tre

1 Utjämning skatteunderlaget skillnaderna i skattunderlag80 %av av
invånare utjämnas bland landets alla amtskommunerper

Utjämning2 utgiftsbehovet 80 skillnaderna i utgiftsbehov%av av
invånare utjämnas bland alla amtskommuner i landetper

3 Olika specialanslag och utjämningsprojekt

första utjämningsmekanismen kompensation för förlorad inkomstDen ger
med anledning skatteunderlag under genomsnittet. finansierasDenettav
dels de amtskommuner skatteunderlag genomsnittet;har överettav som
dels princip gäller logik för det andraIstaten. arrangemanget,av samma
där skillnaden mellan amtskommunemas beräknade utgiftsbehov per
invånare och det genomsnittliga nationella utgiftsbehovet invånareper
utjämnas bidrag från amtskommuner vilkas utgiftsbehov underärgenom
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det nationella genomsnittet. Förutom de utjämningsmekanismer redansom
finns detnämnts antal specialmekanismer administrerasett inrikes-som av

departementet. Till exempel enligt lagär anslå medel tillstaten tvungen att
svårigheter.kommuner och amtskommuner befinner sig i särskildasom

En fjärde kompensationsmekanism återfinns i den så kallade ut-
vidgade totalbalansprincipen det utvidete totalbalanceprincip. Denna
princip emellertid inte hänsyn till på dentar horisontella utjämningen
mellan kommunerna, på det vertikala förhållandet mellanutan snarare
centralregeringen och kommunerna. Den utvidgade totalbalansprincipen
säkerställer de förändringar i fördelningen ansvarsområdenatt och ålig-av
ganden mellan och kommunerna för med sig utgifter, kom-staten som

Detta falletär ändraräven den juridiska grundvalenstatenpenseras. om
för existerande lokala myndighetsåligganden. Om till exempel parlamentet
tilldelar lokala och regionala kommuner uppgifter, kompenseras denya

ökning statsbidragen. Om kommunernas åligganden minskas,genom en av
minskar statsbidragen iäven utsträckning.samma

Sammanfattningsvis åtnjuter de danska amtskommunema hög graden
handlingsfrihet i anskaffningen och förbrukningen Dettaav av resurser.
delvis avsikten med reformema på 1970-talet, och det har gradvisvar

uppnåtts under de 25 åren. Under år har emellertidsenaste central-senare
makten skärpt sin kontroll landets finanser makro-ekonomiskaöver av
stymingsskäl, och amtskommunemas ekonomiska frihet har minskats
något efterhand.

4.5 Den danska amtskommunen på den
europeiska arenan

För tjäna de lokala och regionala intressenaatt bra desättett ser
regionala självstyrelserna, paradoxalt allt oftare bortom sinnog, egen
horisont för hålla jämna med de ekonomiskaatt och politiskasteg
förändringar påverkar deras dagliga liv. Internationella relationer,som
konkurrens liksom samarbete med regioner i andra länder håller på detta

på bli viktiga delarsätt i amtskommunemasatt strategier för regional
utveckling. Denna situation i hög grad resultatär utvecklingen iettnya av
samband med den europeiska integrationen under de tio åren.senaste
Införandet den inre marknaden 1992, utvidgningen och fördubblingenav

strukturfondema förstärkningen decentraliseringstrendema isamtav av
EU-politiken, vilka framhävs talet subsidiaritet ochgenom partner-om
skap, har tillsammans skapat drivkraft för regionerna påatten ny agera
den europeiska skulleMan kunna för regionerna iargumentera attarenan.
detta nya europeiska sammanhang har försetts med uppsättningen ny
incitament och strukturella möjligheter ökar deras kapacitet att ut-som
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forma sociala projekt och utvecklingsprojekt. Hur har amtskommunema
på och på denna politiska arenareagerat agerat nya- -

Amtskommunema har sedan antal tillbakaår varit aktiva deltagare iett
EU:s strukturfondsprogram. Huvudandelen strukturfondernas iutgifterav
Danmark har hittills tillgått sysselsättningsprojekt och till ekonomisk
utveckling och rådgivning i områden med ekonomiska och strukturella
problem. Amtskommunema för förvaltningen medlen utanansvarar av
inblandning från central nivå. skiljer sig från det hittillsDetta mönster som
har utvecklat sig i Sverige och Finland sedan de gick i där be-med EU,
slutsprocessen det gäller fördelningen EU-medel legathar hosnär av
centralmakten. harDet emellertid förts långa diskussioner stra-om
tegiema och försöken till samarbete mellan amtskommunema och
primärkommunema med avseende deras roller på den europeiska

Observatörer hävdar utdragna historiska rivaliteter ochattarenan.
strävanden efter lokala intressen i viss utsträckning har upphovsnäva gett
till atmosfär kännetecknas intern konkurrens och stridig-en som mer av

ansträngningar.heter samarbete ochän av gemensamma
En viktig aspekt intemationaliseringen regionerna för-ärannan av av

hållandet mellan regioner i olika oftast inte enbart, gräns-stater, men
regioner. antal danskaEtt amtskommuner deltar i samarbetsprojekt med

Östeuropa.regioner både i EU-länder och i Central- och Amtskommuner
i delen Danmark till involveradeexempel i samarbetsprojektöstra ärav

Östersjöområdet,inom medan amtskommunen Sønderjylland tillsammans
med den nordtyska regionen Schleswig Holstein har skapat samarbeteett

under Euroregion Schleswig.över gränserna namnet
De danska amtskommunema har således påverkats den europeiskaav

integrationsprocessen aktörer i den interregionala konkurrensensom om
investeringar och finansierade Dessutom lyder lokala och regio-resurser.
nala självstyrelser i ökande omfattning under EG-lagen vilket innebären

EG-lagstiftning direkt berör amtskommunernas befogenheter på fleraatt
områden. Sedan har miljö, forskning1986 och arbetsmarknad tillutsetts
särskilda områden för samarbete under Romfördraget, vilket har gett upp-
hov till antal EU-direktiv påverkar den amtskommunala för-ett som
valtningen. Vidare måste amtskommunema, liksom alla andra offentliga
myndigheter i sig efterEU, regler för offentligaEU:s uppköp derätta när

storlek.°1upphandlingar viss europeiska kontextenDengör över en nya
sålunda regionerna olika och regionerna försöker för sinutmanar sätt

del i allt högre grad påverka beslutsprocessen inom den Europeiskaatt
unionen. formella slåDet vakt regionemas intressen i EU-sättet att om

regionkommittén, inrättades Maastricht-ärsystemet genom som genom
fördraget. Kommittén har nio valda danska fyra frånrepresentanter,
amtskommunema, fyra från primärkommunema och förrepresentanten
städerna Köpenhamn och Fredriksberg. flertalEtt regioner och lokala
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självstyrelser har sökt direkta förbindelselänkaräven med unionen genom
kontor i Bryssel.öppna Detta gäller också de danskaatt amtskommunema,

då flera amtskommuner och Amtrådsföreningen direkt representerade iär
EU.Bryssel med målsättningen stärka kontakterna medatt

5 Mellankommunalt samarbete

Att bilda mellankommunala organisationer på mellannivån mindreär
vanligt förekommande i jämförelse med Sverige och Finland. Lagen om
kommunal självstyrelse kräver kommunerna inhämtar regeringens god-att
kännande för alla åtgärder det gäller utförandet allnärgemensamma av
verksamhet. Detta för förhindra kommunernaär överlåter sinatt att an-

organ.svarsskyldighet till halvautonoma Ett självständigt beslutande
etablerats och godkänts på detta kallas kommunaltsätt ettorgan som sam-

arbetsbolag. Kommunala samarbetsbolag, till exempel trafikbolag, natur-
gasbolag och renhållningsbolag, självständiga myndigheter och räknasär

sådana delar den offentliga förvaltningens mellannivå. Dettasom som av
bolag.°4gäller ofta fallet- de haräven inrättatsnär privataärsom som-

6 Centrala regionala lokala relationer- -

Hittills har diskussionen huvudsakligen varit inriktad på den horisontella
dimensionen de danska självstyrelsema mellannivå alltså amtskom-av

åligganden och makt förhållandevis självständiga aktörer,munemas som
och mindre uppmärksamhet har det vertikala förhållandet mellanägnats
den regionala nivån och centralmakten och lokalmakten. centraltEtt drag i
relationen mellan styrelsenivåema gäller godkännandet kommunernasav

Pagebeslut. Enligt kan urskilja två huvudsakliga metoderman som cen-
tralregeringen använder för kontrollera och övervaka självstyrelsemaatt
på lägre nivå. förstaDen centralmaktens inblandningär i de lokalanär
beslutens detaljfrågor byggs in i utformningen bestämmelsen special-av
kompetens och den andra sådan inblandning i detaljer begränsadär när är
allmän kompetens. Den första metoden kan kontroll-strängses som en
fonn. Genom den godkänns eller förkastas lagenligheten och legitimiteten
i de lokala självstyrelsemas handlande regeringsbeslut innangenom
kommunerna handlar på visst förutom posteriori-godkännandetsätt,ett a
enligt den allmänna kompetensen. Detta står i kontrast till den senare
metoden, skulle kunna beskrivas slags fjärrkontroll, därettsom som
lokala och regionala kommuner kan de vill så länge derasgöra som
handlande håller sig inom lagen. detta fallI består den enda formen av
central kontroll juridiska prövningar beslutens lagenlighet, utfördaav av
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revisorer beskriverdomstolar och Hurstatliga representanter, manav
mellan centralmaktens åförhållande till kontinuumbäst Danmark i detta

begränsade kontrollsidan andra sidanåsträngare, merena
uttryck olikalokala självstyrelsema sig påTillsynen de sätt.över tar

fattas i de olikalagenligheten i de beslutsker allmän tillsynDet somaven
övervakasprimärkommunema.amtskommunema och Kommunerna av en
och centraltledamöter från amtskommunennämnd bestående fyra enav

och hansOrdförande i nämndenutsedd prefekt. är amtmannen,amtman
densekretariatssyssloma. Inrikesdepartementetförvaltning sköter är

kontrollen tillsynsnämn-högsta tillsynsmyndigheten, överutövarsom
Köpenhamn ochoch de två stadskommunemadema. Amtskommunema
Beslutdirekt inrikesdepartementet.Fredriksberg övervakas som manav

underlåteroch amtsråd avsiktligtfinner olagliga ogiltigförklaraskan om
ledamöternakan de inblandadefatta sådana beslut lagen kräver,att som

bötfällas.
också specifika tillsyns-politikområden existerarde flestaInom mera

finns särskilda regionala besvärs-gäller sociala frågor detformer. detNär
detför behandla klagomål.nämnder central myndighet Näroch atten

till utbildningsdeparte-vissa klagomål framförasgäller utbildning kan
kan miljödepartementetfråga fysisk planeringoch detnär ärmentet, om

några exempelde kommunerna. Dettadra tillbaka planer innan ärantas av
lokala själv-kontroll dehur centrala nivån tillsyn ochpå den överutövar

kom-framhållas dettabeslutsfattande. börstyrelsemas Det mönster äratt
politikområden. dennabetydligt mellan olika Motplext och skiljer sig

genomföra gransk-beslutatnuvarande regeringenbakgrund har den att en
målsättningentillsynsmedlen medning de gällande kontroll- och attav

överblickas.lättare kanskapa effektivt tillsynssystemett som
Även till rad tillsynsmedel såcentralregeringen har tillgång ut-enom

tillämpas huvudsakligen detganska återhållsamt ochdenna makt närövas
lagenlighet. centrala kon-förefaller denUnder årgäller beslutens senare

lagstadgade former medgenerella,trollens karaktär ha förskjutits mot mer
planeringsfrågorbredare lagenlighets- ochmålet påverka änatt snarare

på-centralt ingripande. Somregelbestämmelser och Bogasondetaljerade
främständrade sin roll frånpekar: Centralmakten över-en som var

fort-rådgivande. dentill övervägande delen .Menvakande till ären som .
försökerde lokala förhållandena ochhålla avvikelser isätter ögaettatt
i högresjälvstyrelser avvika frånlokalapåverka de normensom anses

acceptabeltfinner Motrikspolitiker eller inflytelserikagrad än experter
Danmarkoch tillsynen ibedömning kan kontrollenbakgrund dennaav

olika kontrollåtgärderlindriga kategorin deplaceras i den som pre-av
i den stränga.änsenterats snarareovan,
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7 Diskussion den nuvarande utformom

ningen mellannivånav

Enligt institutionsteorin bör institution på specifika,en ses som en respons
problematiska strukturer vid tidpunkten för dess tillkomst och represen-

ordning"sådan element"ettterar tillfällig Den nuvarandesom av
mellannivån i Danmark kom till den totala omstruktureringengenom av
den lokala självstyrelsen under det 1960-talet och tidiga 1970-talet.sena

ledandeDen principen för refonnema decentralisering, med inne-var
börden offentliga åligganden bör lösasatt demokratiskgenom en process

lokal eller regional nivå och så medborgarnanära möjligt.som
Decentraliseringsmålet har eñersträvats i efterföljande reformer under
1980- och l990-talen. Institutioner sig emellertid inte nödvän-anpassar
digtvis helt och hållet till krav, förändrade omgivningar ochnya sam-
hälleliga omständigheter. Detta gäller förmodligen lokala ochäven
regionala självstyrelseinstitutioner. Förvaltningsenhetema på lokal och
regional nivå i Danmark, med sina i detrötter 1960-talet står införsena nu
utmaningar skiljer sig från situationen föravsevärt 30 år sedan. Tvåsom
huvudfrågor kan urskiljas, har fått mycket uppmärksamhet på sistonesom
och förmodligen kommer fortsätta få det inom överskådligatt framtid.att
Den första frågan gäller de evigt växande allmänna kraven på sjukvårdens
omfattning och kvalitet. Den andra frågan den nuvarande strukturensrör
förmåga på och sig till regionalpolitikensatt utrikesdi-reagera anpassa
mension.

Även sjukvården, och i synnerhet sjukhussektom, har genomgåttom
rationaliseringar och vidtagit åtgärder för öka effektiviteten och införtatt

behandlingsmetoder, kritiseras amtskommunema fortfarande skarptnya
för sjukhusdriften och sjukhusförvaltningen. Flera kritiker hävdar att en
förutsättning för uppnå effektiv sjukhussektoratt befriaär atten amts-
kommunema från deras för sjukhusen. I samband med statsbud-ansvar

för 1996 fattades beslutgeten tillsätta sjukhusutredningett förattom en
utvärdera sjukhusvårdens organisationatt och analysera vilka faktoreratt

skulle påverka den långsiktiga utvecklingen sjukhusvården.som av
Utredningen presenterade sitt betänkande i januari 1997. betänkandetI
framhölls radikala refonner, så överföringenatt för sjuk-ansvaretsom av
husen från till inte tillrådlig lösningamten staten, på de problemvar en

sjukhusvården för närvarande står inför. Istället rekommenderadesom
utredningen i allmänhet fler initiativ borde föratt hitta för-tas att nya
faranden för vården patienter, arbetsplaneringen, ekonomisk kontroll,av
ledning etc.

I vissa europeiska länder, i grannlandet Sverige, har utmaningensom
från konkurrensen den europeiska inre marknaden frågansatt om en
förstärkning de regionala institutionerna eller omläggning deav en av
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Ävenregionala dagordningen. det sedan tid tillbakagränserna ärom en
faktum regionalpolitik och regional självstyrelse kommerett accepterat att

bli viktigareallt i framtiden, särskilt det gäller samarbete ochnäratt
konkurrens mellan har detregioner, nuvarande danska försystemet
regional självstyrelse inte ifrågasätts på allvar. politik har dockYttre
förändrat sakfrågoma i regionalpolitiken regionaloch upphov tillgett en
diskurs, där traditionella relationerroller och diskuteras och icke-nya
traditionella debattens befinnerI sig starktsätt. centrum teman som
återspeglar behovet intemationaliseringens ochövervägaattav euro-
piseringens följder för utformningen självstyrelser mellannivå. Dettaav
inbegriper sträcker från frågorsig gäller den optimalaämnen som som
storleken konkurrenskraftigapå regioner till överväganden amts-om
kommunernas egentliga roll på den integrerade europeiskanya arenan.

Nyligen utlöste diskussioner den framtida strukturen inom Köpen-om
hamns storstadsomrâde grundläggande debatt nuvarande för-deten om
valtningssystemet. ljuset denna beslöt regeringen i september 1996I attav
tillsätta utredning för granska existerande förvaltningsstruk-denatten

Brännpunkten i denna granskning kommer utgörasturen. att ut-av en
värdering fördelningen åligganden, makt och utgifter mellan de olikaav av
styrelsenivåema. Vilken slags mellannivå kommer efteruppståatt attsom
utredningen har slutfört sitt arbete i slutet förutsäga.1998 svårt Iär attav
överensstämmelse med den traditionella danska strategin vad gäller
reformer de lokala/regionala självstyrelsema, så emellertid stegvisärav en

förändringar ochanpassning och gradvisa sannolika bredänmer en
radikal omstrukturering de politiska och administrativa systemenav som
de i dag.är
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FÖRVALTNING OCHOFFENTLIG

MELLANNIVÅPÅ ISTYRELSE
i

HISTORIASTRUKTUR,NORGE:

UTVECKLINGSENAREOCH

ochAurdal, LangsetLeon Magne
SilsethLars

Inledningl

Statsmakten bestårenhetligtnorska förvaltningssystemetDet är system.ett
dom-parlamentet,norskadetmaktenden legislativa stortingetav -

exekutivaregeringen. Denexekutiva maktendenstolsväsendet och
central-nivåer:förvaltningen, beståroffentligaeller denmakten, treav

kommunalaoch denlänsförvaltningenstatsförvaltningen,makten, eller
förvaltningsmyndighet ochhögstaRegeringen ärförvaltningen. är som

mellannivå iStyrelsenverksamhet.förvaltningensansvarig försådan
I deladeskungligt påbud 1671fylket länet. GenomNorge ettmotsvaras av

sedan dessdå. Antalet harde kalladesellerlandet i jâzlker,12 amt somupp
huvudstaden Oslo,innefattarantalfylker.utökats till nuvarande 19 Detta

fylke och kommun.bådeärsom
Centralmaktenkommunalastatliga ochbådeFylket om-organ.rymmer

d.v.s.ansvarsområden,enstakameddekoncentrerade enheterfattar både
och de-fylkeskontor,länsorganisationerhardepartement ettegnasom

fylkes-företrädsansvarsområden,fleramedkoncentrerat avsomorgan
för-varje fylke harcentralmakten iföreträderFylkesmännen sommannen.

själv-lokalasäkerställa deföransvarsområdenbredamed attattsetts
lagar och be-nationellaenlighet medbedrivs iverksamhetstyrelsemas

stämmelsern.
förvalt-områdentäckerpolitiska fylkeskommunemaDe somsamma

ansvarsområden,omfattanderegionala kommuner harningslänen. Dessa
utbildning,områdenasjukvårdsområdetochfrämst hälso- ävenmen
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och regionalvägar planering. Ramama för kommunernas och fylkeskom-
verksamheter fastställs emellertidmunemas stortinget.av

Vid sidan den regionala statsförvaltningen och fylkeskommunemaav
har det också gjorts försök inrätta andra regionalaatt enheter, till exempel

det gällernär den planeringenfysiska och ekonomiska dessa försökmen
framgång."har endast haft begränsad Tabell visar1 antalet anställda på

den regionala nivån. Tabellen visar också i fråga antaletatt anställda ärom
fylkeskommunema den arbetsgivarenstörsta på mellannivån. Detta beror
främst på antalet anställda på sjukhus och i kommunala skolor.

Tabell 1. Anställda depå regionala och kommunala nivåerna, tusentali

1994
Fylkeskommunema l 10
Fylkesmannen 1,8
Andra statliga regionala 3,3organ
Kommunerna 280
Källa: St. meld. 32 1994-95 Kommune Åzlkesinndelingen, ochnr, KOU l -97og
Spiller det rollenoen

De roller innehas de båda huvudaktörerna på mellannivånsom fylkes-av -kommunen och fylkesmannen kan uppfattas de kompletterarattsom var--
andra, då båda ansvariga förär utförandet och samordningen denav
offentliga verksamheten på den regionala nivån. Hur de olika uppgifterna

uppdeladeär mellan dem angivet iär tydligt definierad funktionsfördel-en
ning. finnsDet emellertid betydande skillnad mellan fylkeskommunenen
och fylkesmannen, gäller förutsättningen för och huvudinriktningensom
på deras arbete. Fylkeskommunens verksamhet huvudsakligenär inriktad

regionens behov, medan fylkesmannen, i egenskapegna regeringensav
och departementens till delenrepresentant, största bedriver verksamheten

har med dengöra nationellaatt politiken.som Därför kan med ettman
peka på existensensynsättannat betydande överlappningar, spänningarav

och konflikter mellan huvudaktörema, vilket leder till ineffektiv ochen
ofullständig policyprocess på förvaltningens och självstyrelsens mellan-
nivå. Vi ska återkomma till diskussionen det nuvarandeom systemet mot
slutet kapitlet. Dessförinnan det emellertidär nödvändigtav gånärmareatt

huvuddrag och isystemets denna presentation fokus därförär nästan
uteslutande begränsat till fylkeskommunemas och fylkesmannens roller
och strukturer.
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2 Fylkeskommunema historia och-
reformer

Även den kommunala självstyrelsen inte i den norska för-omnämnsom
elvahundratalet.fattningen, så härrör institutionen sådan från Som isom

de andra skandinaviska länderna ingår i denna studie, denkansom
kommunala självstyrelsen i Norge härleda sitt moderna tillbakaursprung
till artonhundratalets mitt. Den rättsliga grunden till den kommunala
självstyrelsen lades antagandet lagen kommunal själv-genom av om

Ävenstyrelse formannskapslovene 1837. lagen vid tidpunkten förom
dess tillkomst ansågs radikal med avseende det kommunala själv-påsom
bestämmandet och kompetensområdena, den kommunala själv-var
styrelsens verksamhet fortfarande mycket begränsad. igälldeDetta sär-
skild hög grad för fylkeskommunema. först främstDe och tänktavar som
stödorganisationer avsedda underlätta samarbete mellan landsbygds-att
kommunerna fylket.i Under denna period valdes fylkeskommunema in-
direkt via kommunerna, och ledamöterna vanligtvis borgmästama ivar
fylkets landsortskommuner. Följaktligen fungerade fylkeskommunema

församlingar delegater från landsortsdistrikten. finansieradesDesom av
skatter betalades medlemskommunema och leddes fylkes-av som av av

utsågs regeringen. Detta fanns kvar ellersystemmannen som av mer
mindre oförändrat fram till stadskommunema1964, inkorporeradesnär

delar fylkeskommunema, och fylkeskommunemas representativasom av
ändrades.system

Fylkeskommunernas administrativa struktur juridiskaoch ansvarsom-
råden ändrades inte i grunden förrän 1975. medFrån och 1975 valdes
ledamöterna i fylkeskommunema direkt med hjälp proportionelltettav

vilket innebar fylkeskommunema inte längre fungeradesystem, att som
fora för det mellankommunala samarbetet, kundeutan snarare ses som
självständiga politiska maktorgan med politisk identitet ochen egen
regionen grund. Således fylkeskommunen inte längre ansvarig in-som var
för de lokala kommunerna, istället inför de enskilda invånarna iutan
fylket. Vidare fylkeskommunema direkt beskattningsrätt, vilketgavs er-

med överföringar från kommunema. Slutligen fylkes-satte systemet var
inte längre ledamot och ordförande i fylkeskommunens styrelse.mannen

Reformen 1975 motiverades med de värden traditionellt settsom
förknippas med kommunal självstyrelse: principerna demokratisering,om

effektivitet.autonomi och Införandet fylkeskommun styrdautonomav en
direktvald poliltisk församling skulle således innebära ökad lokal/-av en

regional frihet, ökad lokal/regional demokrati, välfärd och störremera
effektivitet. synnerhet autonomin uppfattadesI något vital bety-som av
delse, både värde i sig och förutsättning för uppnå deett attsom som en
mål och syften kopplade till de två andra värdena. utvärderingIsom var en
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fylkesreformerna under efterkrigstiden hävdar Hansen paketet medattav
refonnprinciper infördes bör1975 utvärderas först och främst i ljusetsom

den ökade autonomin: ...vi kan urskilja två eller tydligatre ut-av
vecklingslinjer, vilka alla leder i riktning för fylkeskommunemassamma
del, nämligen i riktning utökad autonomi. deGenom ändrade val-mot en
och skattesystemen skulle fylkeskommunema för det första bli själv-
ständiga i förhållande till primärkommunema. Genom förändring deten av
administrativa uppnådde fylkeskommunema för det andrasystemet en
mycket högre förhållandeautonomi i till statsförvaltningen. Och slutligen
upprättade fylkeskommunema direkta förbindelser till medborgarna

.79den föreslagna skattereformengenom
Sammanfattningsvis framträdde fylkeskommunema ochsom en ny

självständig beslutsfattande nivå på den administrativa och politiska
1976.80med de ändringar infördes och trädde i kraft1975scenen som

avsnittNästa kommer handla fylkeskommunemas nuvarande situa-att om
tion, ungefär tjugo efterår deras tillkomst, med speciellt fokus påett
denna styrelsenivâs ställning.autonoma

3 Kompetensområden

finnsDet ingen allmän lag fastställer kompetensfördelningen mellansom
fylkeskommunema och primärkommunema. Funktionsfördelningenstaten,

mellan de olika styrelsenivåema beslutas stortinget lagstiftning:av genom
allmänna frågor i lagen kommunal självstyrelse frågoroch gällerom som
särskilda sektorer eller funktioner i speciallagstiftning kommunal sarr-
lovgivning. kommunalLagen självstyrelse gäller framför allt frågorom

förfaranden och organisering lokalpå och mellannivå, medanom av organ
speciallagstiftningen ålägger fylkeskommunema särskilda uppgifter och

Ävenriktlinjer. de flesta lagar reglerar fylkeskommunemas verk-om som
samhet tilldelar dem generellt och således hög gradett ansvar en av
formell beslutanderätt, så påminner funktionderas regionalmer om en
statsförvaltningsmyndighet regionalt självstyrelseorgan de verk-än ett när
ställer de obligatoriska åliggandena se tabell juridiska2. Den grundvalen
för den kommunala och regionala självstyrelsen emellertidutgörs av an-
tagandet negativt avgränsad generell kompetens. innebärDen attav en
fylkeskommunen kan utföra andra uppgifter dem lagstiftningenän som
stadgar, så länge dessa uppgifter inte enligt lagen har tilldelats andrasom
myndigheter eller instanser raka till brittiskaden ultra vires-motsatsen-
doktrinen.

Resultatet uppdelningen funktioner och uppgifter mellan deav av
olika styrelsenivåema följaktligen blandning parlamentariskaär en av
beslut och initiativ från fylkeskommuner och kommuner. Mot denna bak-
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grund kan kanske fylkeskommunema och kommunernasäga att ärman
försedda med vad skulle kunna betecknas Janusansikte. Deettsom som
har dubbla funktioner, då de på gång ingår i den centrala för-samma
valtningen och fungerar företrädare för de lokala och regionalasom
självstyrelsema.

4 Uppgifter och utgifter

flesta uppgifter förDe närvarande utförs fylkeskommunema ärsom av
obligatoriska och fastlagda i speciallagstiñningen. viktigaste funk-De
tionerna och deras relativa andel fylkeskommunemas sammanlagdaav
utgifter 1996 visas i tabell 2:

Tabell Fördelningen fylkeskommunemas2. utgifter ändamål,av per, 1996
Områden Summa milj. NKR %
Central förvaltning l 599 3,1
Utbildning 12 821 24,9
Sjukvård och socialtjänst 30 533 59,3
Bostadsmiljö, näringsliv 1 022 2,0
Kyrka och kultur 966 1,9
Tekniska frågor 48 0,1
Kommunikationer 4 506 8,8
Totalt 51 495 100

Källa: the Calculation,Report Committee for Local Government Finance,on
februari 1998.

Enligt tabellen skulle fylkeskommunen i utsträckning kunna karaktä-stor
riseras välfärdskommun, huvuduppgift består i attsom en vars om-
besörja centrala välfárdsfunktioner sjukvårdsåsom och utbildning59 %
24,9 %. Fylkeskommunen sådan inget undantag från denutgörsom
allmänna regeln gäller organiseringen de nordiska välfärdsstatema:som av
de lokala och regionala kommunerna har varit och de huvudsakligaär- -

för implementeringen välfárdspolitiken. Offentliga uppgifterorganen av
har successivt delegerats till decentraliseradede med moti-organen
veringen de lokala och regionala självstyrelsema implementerakan ochatt
förvalta de åligganden direkt påverkar den medborgarenenskilda påsom

effektivt regionala självstyrelsemaDe åtar sig de uppgiftersätt.ett mer
och funktioner antingen för för tilldelas kommunerna, ellerär stora attsom

kräver samarbete kommungränsema. denNär 60 %över översom av
offentliga sektorns konsumtion härrör från de regionala och kommunala

Albzeksstyrelsenivåema, kan säkerligen argumentera attman som
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välfärdsstatens problem har blivit välfárdskommunemas problem och-
vice versa.

omfattandeDenna decentralisering uppgifter till de regionala ochav
lokala självstyrelsema verkar i samklang med strävandena stärkaattvara
den regionala demokratin så kraftfullt framhävdes i reformen 1975.som
Om utgångspunkt det faktum den regionala demokratintar att antassom
innebära det finns skillnader mellan fylkeskommunerna det gälleratt när
hur de prioriterar sina inkomster, deras frihet organisera tillhanda-samt att
hållandet service, så uppstår frågan fylkeskommunerna åtnjuterav om
verklig autonomi i dessa avseenden. Eller, for formulera frågan, iatt om
vilken utsträckning och på vilka inskränker centralmakten fylkes-sätt
kommunemas handlingsfrihet Sørensen har inordnat de centrala kontroll-
möjligheterna i fyra kategorier: Lagligl till centralservice:rätt
lagstiftning kan definiera vilken lagstadgad medborgarna har till vissrätt
offentlig service och tvinga fylkeskommunerna tillhandahålla dennaatt
service. 2 Organisationsrestriktioner: i lag kan det skall finnasattanges
särskilda facknämnder beslutskompetens oberoende fylkes-som ges av
kommunen. 3 Alinimistandarder: den nationella lagstiftningen kan
specificera serviceutbudet besluta kvalitetsstandarder ochattgenom om

minimistandarder för servicen. Centralt4 godkännandegemensamma
eller kontroll: centralmakten kan påverka tillhandahållandetäven av
service regleringar statlig kontroll och godkännande, både igenom om

infrastruktur.relation till särskilda handlingsprogram och deras fysiska
Med utgångspunkt i dessa fyra reglerings- och kontrollkategorier samman-
fattas kort i tabell 3 det fylkeskommunerna har,manöverutrymme närsom
det gäller utförandet de viktigaste funktionerna:av

Tabell 3. Centralmaktens reglering wfjzlkeskommunernas styrelse,
obligatoriska åligganden

Starka begränsningar lagar och bestämmelsergenom
0,5: Medelstarka begränsningar lagar och bestämmelsergenom

Svaga begränsningar lagar och bestämmelsergenom
Lagstadgad Restriktioner Minimi- Centralt god-

till på organisa- standarder kännanderätt
service tioner eller kontroll

Påbyggnads- 1 l 1 0
undervisning
Sjukvård somatiskt 0,5 0,5 0 1
och psykiatrisk
Kultur 0 0 0 0
Allmänna 0 O 0 1
kommunikationer

Källa: meld.St. 23 1992-93 forholdetOm mellom kommunenestatennr. og
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uppgiften utbildning tillhanda-Tabellen visar den obligatoriskaatt som
väldigt precisthålls den regionala nivån regleras Lagenpå sätt.ett

tillhandahållandet service inominnehåller detaljerade bestämmelser för av
från krav byggnader och antaletdenna sektor, vilka täcker alla aspekter på

Hälsovårdssektorn kommerelever i varje klass till innehållet i läroplanen.
medstatliga regleringen servicenandra plats det gäller dennär av

begränsar fylkekommunemasungefär lagar och föreskrifter50 150 som
handlingsfrihet. under-och i synnerhet kulturenTransportväsendet är

och kontroller.kastade betydligt färre statliga regleringar
fylkeskommunemaautonomiSammanfattningsvis begränsas den som

organisatoriskutgifter, servicenivåer ochhar det gäller beslutnär om
till statlig kontroll och regleringar.utformning flera möjlighetergenom

ombesörjandet service inomandelen utgifterna tillgårDen största avav
hör medsjukvård och utbildning; sektorerområdena närasom samman

emellertid tydervälfardsambitioner. finns teckencentralmaktens Det som
och regionalafrån håll i de lokalainblandningen centraltpå att ange-

från byggerkommunal självstyrelse 1992lägenheterna minskar. Lagen om
lagstiftningen innehåller förenligt vilken den nuvarandepropositionen

byggacentralmaktens kontroll bordedetaljerade regler ochmånga att mer
nödvändigt denfrågan detmålstyming. debatt gällerEn är attannan om

lagstiftningen minimistandarder.nationella anger
centralt styrd väl-inte enbart leverantörerFylkeskommunema är av

verksamhet har de också spelatfärdsservice. Sedan de inledde sin 1975 en
har, tillutvecklingen. roll framnyckelroll för den regionala Denna ny-

fylkes-och främstligen, två centrala element.bestått Först ärav
ivittomfattande regionala planeringenkommunema ansvariga för den

uppgiften målenriktlinjer, medenlighet med miljödepartementets att ange
ekonomiska utvecklingen ochövergripande demografiska ochför den att

markutnyttj andet ochsamhällets intressen det gällerslå vakt när natur-om
dessa mål ska fylkes-i de respektive länen. uppnåFör attresurserna

desamråd och samarbete medkommunerna utarbeta fylkesplaner i cen-
fjärde och detstyrelsenivåema. Planerna revideras år,trala och lokala vart

de olika sektorerna inom denfinns stark betoning på samordningen aven
centraladrivs lokala, regionala ochoffentliga verksamheten organ.som av

Ända utarbetades har planernaförsta fylkesplanen 1976,sedan den
begränsadambitiösa dokumentkritiserats för alltföremellertid att avvara

sek-efter samordning olikapraktisk betydelse. Särskilt strävandenag av
miss-främja, har bedömtsfylkesplanen tänkt atttorer, varasom var

lyckade.i
för deni fylkeskommunemasandra centrala komponentenDen ansvar

kopplad till derastraditionellt varitregionala utvecklingen har sett
har de haftstödprojekt. Till exempeladministration olika regionalaav

statliga anslag sedan mittenbesluta olika slagsbefogenhet att om
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År1970-talet. 1995 fattade emellertid beslutet Statens närings-attman
och distriktsutvecklingsfond SND och dess lokalkontor skulle överta an-

för administrationen de regionalasvaret stödprojekten. Dennaav ut-
veckling har fått vissa observatörer hävda fylkeskommunemas pla-att att
nerings- och utvecklingsroll har förvandlats till blott ritual, där deen

saknas.nödvändiga medlen för förverkliga planer och ambitioneratt
Den regionala planeringen och utvecklingen hör till fylkets ansvars-

områden. Utvecklingen SND och fylkesmannens på områdenaav ansvar
jordbruk och miljö har skärpt debatten uppgiftsfördelningen mellanom
fylkeskommunema och den regionala statsförvaltningen. debattDenna har
handlat två saker: dels frågan omfördelningen uppgifter ochom om av
ansvarsområden, dels frågan utveckla samarbetet och styrningenatt påom
flera nivåer.

5 Inkomster

Fram till 1975 finansierades fylkeskommunema skatter reparti-genom
sjonsskatt betalades fylkets medlemskommuner i enlighet medsom av
deras skatteförrnåga. Genom införandet 1975 års fylkesreformav gavs
emellertid fylkeskommunema självständig beskattningsrätt. innebarDeten

fylkeskommunema och primärkommunemaatt skulle dela på samma
skatteunderlag, och djupare plan innebar inkomstreformenett att
fylkeskommunema ekonomiskt blev helt självständiga från kom-sett

Sedan den direkta fylkesskatten infördes 1977 har fylkes-munerna.
kommunemas huvudsakliga inkomster kommit från källor: öronmärktatre
bidrag, allmänna bidrag och skatter. Under åren efter reformen 1975
utgjordes huvuddelen de statliga bidragen öronmärkta bidragav av som

projekt.täckte Överflödetmängd handlingsprogram och special-en av
destinerade bidrag länkade det lokala och regionala besluts-som samman
fattandet med de statliga målsättningarna befanns dock oförenligtvara
med huvudmâlet, inrätta självständiga fylkeskommuner.att En statlig
utredning huvudutredningen bakom reformen den kommunala själv-av
styrelsen förespråkade idén lokala och regionalaautonomasom om
självstyrelser, påpekade behovet reformer med argumentet att systemetav
med öronmärkta bidrag inte bara minskade de lokala och regionala
självstyrelseorganens autonomi, förhindrade effektivävenutan en resurs-

nivåema.fördelning de lokala och regionala Det statliga anslags-
omorganiserades därför frånsystemet och med 1986 genom en samman-

slagning alla olika särskilda bidrag till sektorsbaseradestörre,treav an-
bidrag.slag, och från och med 1994 till enda, generelltett stort,

Det infördes 1986 hade grundsatser:systemet det skulle förtrenya som
det första lägga ekonomisk de regionalaett tyngre och lokalaansvar
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nivåerna. det andra skulle avskaffandet specialbidrag och inför-För av
andet generella bidrag med anslagsfördelningar till varje inne-sektorav
bära lägre grad detaljerad styrning från centralt håll. det tredjeFören av

detrepresenterade betydande förenkling i jämförelse medsystemetnya en
gamla. Mellandet 1986 och fylkeskommunema1994 tog emot ett

generellt och sektorsbidrag förbidrag högstadieskolor, transportväsende
Åroch hälsovård. 1994 de sektorsbidragen enda utgifts-ersattes tre ettav

bidrag.utjämnande grundläggande strukturen för fylkeskommun-Den
nuvarande inkomstsystem visas i tabellemas

Tabell ylkeskommunernas huvudsakliga inkomstkällor,4 F 1996..

lnkomstkälla Summa miljoner NKR %
Generella statsbidrag 19 032 37
Öronmärkta statsbidrag 7 510 15
Skatter 22 444 43
Avgifter och debiteringar l 751 3

t.ex. 322Annat l 2räntor,
transfereringar
Totalt 52 059 100

the Calculation,Källa: Report Committee for Local Government Finance, februarion
1998.

framgår tabellen består inkomstunderlagetSom huvudsakligenav av
skatter och statsbidrag. Skatteinkomstema baseras den beskatt-påsom-
ningsbara personliga utgjordeinkomsten fylkeskommunemas43 % av-
inkomster Regeringen fastställer maximinivåema for1996. skattesatserna.
År 1996 skattetaket för fylkeskommunema alla7 %, skattesatsvar en som
fylkeskommuner tillämpade. Ungefär de totala inkomsterna kom43 % av
från generella bidrag, demedan sammanlagda Öronmärkta bidragen upp-
gick till Avgifter, debiteringar15 %. och andra mindre inkomstkällor rela-
terade till räntebetalningar, utgjorde mindre del fylkes-5 %etc. en av
kommunemas sammanlagda inkomster. ingenDet överdrift påståär att att

fylkeskommunemastabell visar mycket begränsade inkomstmöjligheter,4
målsättningarna och ansträngningama i del-1986 års reform. Detta ärtrots

vis följd den centrala regleringen skattesatserna, skiljeren av av som
från grannländema Sverige och Danmark, och delvis resultatNorge ett av

det relativt beroendet statliga bidrag. faktum antaletDet öron-stora attav
ökatmärkta bidrag har under det året visar på fylkeskommun-senaste att

handlingsutrymme det gäller verksamhetens finansiering harnäremas
minskat.

År tillsattes statlig utredning för granska med den1995 att systemeten
lokala självstyrelsens ekonomi. Utredningen lade fram betänk-1997 ett

flera förslag förande med på åtgärder utveckla det nuvarande systeatt
met. dessa fick frånNågra förslag stöd den nytillträdda regeringen enav
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koalition bestående kristdemokratiska partiet, centerpartiet och liberalaav
vänsterpartiet och stortinget, bland rekommendationen öron-annat att
märkta bidrag endast bör användas i begränsat antal fall, ochett att
andelen fria inkomster, d.v.s. skatter, bör ökas. allmänI redogörelseen

den lokala demokratin, hållen inför stortinget den 19 1998, för-om mars
klarade ministern för kommunala och regionala frågor denäven att nya
regeringen beslutat inleda försök med låta några primärkommuneratt att
och fylkeskommuner fritt få bestämma skattesatsen tilldela dessasamt att
kommuner i form generella bidrag istället för tidigare öron-pengar av som
märkta bidrag.

6 Fylkeskommunernas organisatoriska
struktur

Enligt lagen kommunal självstyrelse måste alla primär- och fylkeskom-om
ha fullmäktigeförsamling, ordförande i fullmäktigeförsam-muner en en

lingen och administrativt ansvarig chef. Utöver dessa krav fastställeren
inte lagen kommunal självstyrelse hur kommuner fylkeskommunerochom
ska organiserade.vara

Fullmäktigeförsamlingen det högsta och kan fatta politiskaär organet
beslut uppgifter och investeringar. Val till fylkeskommunen skerom vart
fjärde år på grundval proportionellt valsystem med flermans-ettav
valkretsar. Storleken fullmäktige beror på antalet invånare i varje fylke.
Minimistorleken 19 i de minsta länen och 43 i de Ordförandenär största.
väljs fullmäktige bland fullmäktigeledamötema. Fullmäktige har rättav

inom vissa fördela medel, införa brukaravgifteratt, gränser, och idka
myndighetsutövning i form regler bindande för invånarna.ärav som
Fylkeskommunens fullmäktigeförsamling väljer också styrelse blanden
sina medlemmar. tillFram 1993 krävde lagen fjärdedel full-att en av
mäktigeledamötema skulle väljas till styrelsen. Lagen kommunalom
självstyrelse från 1993 istället fullmäktigeförsamlingama fårattanger
välja fem eller flera ledamöter i styrelsen. Styrelsen väljs så partiernaatt

i styrelsen i relation till deras ställning i fullmäktigeför-representeras
samlingen. Denna metod tillhör tradition aldennan-samma som
modellen, där ledamöterna i den verkställande styrelsen väljs bland de

erfarna fullmäktigeledamötema från alla partier. Styrelsen harmest an-
för lägga fram budgetförslag till fullmäktigeförsamlingen,svaret ochatt

styrelsen bereder de ärenden ska behandlas fullmäktigeförsam-som av
lingen. Styrelsen kan också förses med befogenhet fatta beslut i vissaatt
fall.

Lagen från 1992 kommunal självstyrelse tillåter vid sidan alder-om om
manmodellen alternativ styrelseform kallas denäven parla-en som



SOU 1999:116 55

L

mentariska modellen och stärker majoritetens position ochsom ansvar.
modell beroende fylkes-Denna bygger på styrelsen majoriteten iäratt av

fullmäktigeförsamling.kommunens

Fylkeskommunen legitimitets-och7

utmaningen

Offentliga institutioners varaktighet och legitimitet beror folkets god-på
kännande stöd. valdeltagande kan mått på detoch Nivån på ettses som
folkliga för fylkeskommunen.stödet politiska institutioner som

fylkeskommunvalen lägreValdeltagandet i kommunal- och år 1995var
efterkrigstiden.i några föregående val under Denän sammantagna

fylkes-statistiken för hela landet visar endast röstade i de59%att
kommunala valen. förstärkte trenden minskandeDet låga resultatet mot ett
valdeltagande funnits under de åren. mångahar 15-20 Försenastesom
iakttagare framstår denna långvariga tendens ingenting änannat ensom

och itydlig markering den legitimitetskris den kommunalasom syn-av
självstyrelsen skulle kunna hävdanerhet regionala hamnat Men attman

skiftningar väljarbeteendet till och med långvariga trender i sig intei och
regionaladefinitiva bevis legitimitetskris. denpå Tesenutgör omen
teckendemokratins minskade legitimitet stöds emellertid andraäven änav

valdeltagandet. Till nationell undersökningexempel visade 1990 atten
befolkningen ansåg den kommunala nivån hade på-51% störstattav

från denverkan på det dagliga livet, till skillnad de %31 sattesom cen-
styrelsen.trala styrelsenivån först regionalaoch de % svarade den9 som

På det politiska planet stöder både partier och Fremskritts-Høyresom
partiet avskaffandet fylkeskommunema, under det media ständigtattav

ochvårdskandaler förorsakade felaktiga prioriteringarrapporterar om av
brist ordpå kontroll från fylkeskommunemas sida. Med andra står
fylkeskommunema gäller deras demokra-under hård Frågor sompress.
tiska ställning och förmåga finns ständigt dagordningen, och deras roll

ifrågasatt.serviceleverantörer starktärsom
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8 Den regionala statsförvaltningen -
fylkesmannen

8.1 Historia

Fylkesmannen har varit del den offentliga förvaltningen i Norgeen av
sedan 1685. Fylkesmannen statlig myndighetär på regional nivå ären som
underordnad departementen, och det finns fylkesmanskontor i varjeett
fylke Oslo och Akershus har kontor. Utmärkande förett gemensamt
kontoren de utför specialiseradeär uppgifter för fleraatt departement och
direktorat, medan de har generelltäven för den övergripandeett ansvar
statliga verksamheten i fylket. Historiskt har fylkesmännen spelatsett en
viktig roll kronans i regionerna. Fram till dessrepresentanter lagensom

lokal självstyrelse 1837 fungerade fylkesförvaltningenantogs endastom
förlängning den centraliserade Fylkesmannen alltsåsom staten.en togav

fylkena.96hand de offentliga åliggandena imerparten Med lag-om av
stiftningen 1837 blev varje fylke ha styrande full-tvunget att en
mäktigeförsamling, bestående borgmästama från de lokala kommun-av

Ett drag folklig representation infördes alltså i fylkesförvalt-ema. av
ningen, fylkesmannen fortfarande den viktigaste aktörenmen var som
församlingens ordförande, med för förbereda dagordningenansvaret att
inför sammanträdena. Denna dominerande roll förändrades emellertid
radikalt med införandet de direktvalda fylkeskommunema 1975. Refor-av

innebar fylkesmannen inte längre skulle leda fylkeskommunensattmen
förvaltning, och han/hon istället skulle begränsa sin verksamhetatt till rent
statliga angelägenheter och sakna inflytande de politiskaöver processerna
i fylkeskommunen.

Sedan mitten på 1980-talet har emellertid fylkesmannens roll på nytt
ökat i betydelse. Detta beror delvis på gammal målsättning minskaatten
splittringen inom den regionala statliga nivån. Sättet uppnå detta målatt
har varit integrera statliga sektorsmyndigheteratt i fylkesmannens kontor
och därmed koppla ihop olika politikområden horisontellt denpå regionala
nivån. Det bakomliggande detta skaär samord-resonemanget att gynna
ningen och utveckla rumsligt vilket betyderett synsätt, den statligaatt
regionalpolitiken kommer bli mottaglig för territoriella olikheteratt mer
och behovet samordning mellan de lokala myndigheterna. Till exempelav
blev de regionala delarna jordbruksförvaltningen underordnade fylkes-av

1994, för de skullemännen knytas till de förvaltningssektoreratt närmare
vilkas verksamheter sammanföll med de olika jordbruksnämndemas verk-
samheter. Den andra anledningen till fylkesmännen återtagit lite sinatt av
forna ställning under år beror starkare betoning derassenare en av
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rådgivande funktioner och tillsynsfunktioner, liksom deras uppgift som
besvärsinstans i kommunalrättsliga ärenden. följandeI avsnitt ska vi ta en

titt på de roller och funktioner fylkesmannennärmare innehar försom
närvarande.

8.2 Funktioner och roller

Bestämmelserna för fylkesmännen slår fast fylkesmannen kungens,äratt
dvs. regeringens, och företrädare i fylket och ansvarig förstatens är
genomförandet stortingets politiska beslut. enskilda departementenDeav
har direkt befogenhet särskilda instruktioner till fylkesmannen inomatt ge

kompetensområden.sina Fylkesmannens huvuduppgift således påär att
departementens aktivt vidarebefordra stortingets och regeringensvägnar
politik inom olika specialområden till kommunerna och sedan till deattse
verkställs inom de fastställda och i enlighet med principerna förramarna
kommunal självstyrelse. närvarande utför fylkesmannenFör uppgifter för
följande departement:
1 och familjedepartementet:Barn- Fylkesmannen ansvarig förär
viktiga uppgifter depå regionala kommunalaoch nivåerna det gällernär
daghem, familjelagstiftning/separationer och skilsmässor, barnens välfärd,
krishantering och skuldrådgivning. Uppgifterna innefattar vägledning,
kontroll och tillsyn kommuner och andra institutioner.av
2 och polisdepartementet:Justitie- Fylkesmannen ansvarig förär
kostnadsfri rättshjälp och ersättning till våldsoffer och för tillsynen av
förlikningsnämnder, skiljenämnder, religiösa och konfessionella samfund,

stiftelser.och Fylkesmannen har det primära för fylkets civil-ansvaret
försvar. Fylkesmannen spelar också viktig roll i strävandena säker-atten
ställa den nödvändiga beredskapen regional nivå och det gällernär att
säkerställa kommunerna har kapacitet kunna förhindra och hanteraatt att

olyckor, kriser och katastrofer i freds- och krigstid.större Fylkesmannen
har dessutom för utveckla och leda samordnat krisorga-ansvaret att en
nisation i fylket.
3 Arbets- och administrationsdepartementet: Fylkesmannen har en
tillsyns- och vägledningsroll visavi kommunerna det gäller allmännanär
ekonomiska och juridiska frågor. inbegriperDetta budgetkontroll, beslut

lån och garantier liksom fördelningen vissa medel tillstårom av som
fylkeskommunemas förfogande. Fylkesmannen måste samordna statens
relationer till kommunerna. Fylkesmannen har också tilldelats uppgifter

gäller valen till kommunerna och fylkeskommunema och de allmännasom
valen uppgifter inom för plan- och bygglagen, såsomsamt över-ramen
klaganden i byggnadsärenden.
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4 Jordbruksdepartementet: Fylkesmannen för de jord-attansvarar
brukspolitiska mål fastställts stortinget vid given tidpunktsom av en
uppnås. innefattarDetta bland stärka jordbruksnäringenannat att genom

främja åtgärder inom både och traditionella former jord-att nya av
bruksbaserad industriell utveckling och säkerställa dessa åtgärderatt att
genomförs i enlighet med förvaltningsund jorden och miljön.en av
Fylkesmannen dessutom för verkställa åtgärder inom inkomst-attansvarar
och välfärdspolitiken, till exempel kontrollen understöd enligtsom av
jordbruksöverenskommelsen.
5 Miljövårdsdepartementet: Fylkesmannen spelar central roll nären
det gäller det kontinuerliga överinseendet kommunal och verk-av annan
samhet på miljöområdet. Den centrala uppgiften vidarebefordraär att
nationella miljömål till lokala och regionala och dokumenteraattorgan
och tillhandahålla information regeringens politik miljöskydds-om
området. Fylkesmannen arbetar med minska föroreningama frånäven att
kommunala utsläpp, vissa industrigrenar, jordbruksverksamheter fisk-och
odlingar. Grundläggande förutsättningar för dessa ansträngningar och för

uppnå miljöpolitiska målsättningar de biologiskaatt är att resurserna
skyddas och används på rationellt sätt.ett
6 Social- och hälsodepartementet: denna sektor inskränkerInom sig
fylkesmannens uppgifter huvudsakligen till tillhandahålla allmänatt en
vägledning till kommunerna, behandla överklaganden, tillsyn insti-av
tutioner/bostäder, utvecklingsprogram för social service och missbrukare.

verkställandetFörutom antal uppgifter för departementen ochettav
direktoraten, förutsätts fylkesmannen säkerställa olika uppgifter be-att

uppgifter.handlas i överensstämmelse med relaterade eller angränsande
Enligt bestämmelserna för fylkesmännen målet bör såär att staten agera
konsekvent möjligt förhållandei till kommunerna och lösningarattsom
bör såväl effektiva till för samhället i Detta samord-nytta stort.vara som
ningsansvar uppgifter både inom och utanför deavser som ryms orga-
nisatoriska för fylkesmannens kontor.ramama

Med sina olika roller och sitt samordningsansvar fylkesmännenär även
viktiga initiativtagare och deltagare i kommunernas och fylkeskommun-

planering enligt plan- och bygglagen kommunala planer och fylkes-emas
planer.

8.3 Tillsyn och rättsskydd

Enligt lagen har fylkesmännen också för tillsyn kom-ett ansvar av
övergripande ekonomiska och administrativa förvaltning ochmunernas

bidra till den allmänna rapporteringen från kommunerna till de centrala
myndigheterna. specifikt har fylkesmannenMer enligt lag tilldelats ett
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antal uppgifter regional tillsynsmyndighet, förlikningsman och admi-som
beslut.nistrativ överklagandeinstans för kommunala Fylkesmannen

handlägger enskilda ärenden, beslutar ansökningar, administrerarom an-
slag och tillhandahåller aktiv vägledning och information till kommunerna
inom antal områden. Fylkesmannen har dock ingen tillsynsfunktionett när
det fylkeskommunen.gäller

viktigEn aspekt det gäller fylkesmannen institutionens funktionnär är
Ävenför juridiska rättigheter. fylkesmannens be-garantsom en om egna

slut präglade överväganden vad grundlagsenligt,ärantas vara av om som
så det ändå funktionen administrativ överklagandeinstans förär som en-
skilda kommunala beslut och verksamheten tillsynsmyndighet enligtsom
särskild lagstiftning huvudelementen i fylkesmannens rollutgörsom som

för juridiska rättigheter. gäller alltså förhållandet mellanDetta degarant
lokala myndigheterna statliga verkställande och invånarnasom organ som

offentligaderas service och beslut.mottagare av
Rollen administrativ överklagandeinstans i denspeciell be-ärsom

märkelsen fylkesmannen i denna egenskap kan undersöka enskildaatt
kommunala ärenden i den utsträckning i bestämmelserna i densom anges
relevanta lagstiftningen med rättighet och skyldighet granska allaatt-
aspekter ärendet, med befogenhet tillupphäva beslut och ochatt ettav
med fatta beslut. Under vissa fylkesmannenomständigheter kanett nytt
också ändra vissa beslut på initiativ, inget överklagande haräveneget om
gjorts. rollDetta uppenbarligen avviker från principernaär en som om
ramstyming och kommunal självstyrelse, principer ärsom annars av-
görande för fastställa förhållandet mellan fylkesmannen och kom-att

roll fylkesmannenDen spelar administrativ över-munerna. som som
klagandeinstans för kommunala därförbeslut kan garanti förses som en
invånarna den lokala demokratin fungerar enlighet principernai medatt

rättsstat.°°för en

8.4 Organisation och resurser

Utförandet de administrativa uppgifterna speglar fylkes-det varpåsättav
kontor organiserade. Under fylkesmannens och den biträdandemännens är

fylkesmannens ledning kontoret i allmänhet uppdelade i fem speciali-är
serade avdelningar:
1 beredskapsavdelningen
2 kommunavdelningen
3 jordbruksavdelningen
4 miljöskyddsavdelningen

social-5 och familjeavdelningen.
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Dessutom bistår administrativ enhet och enhet för kommunsam-en en
Årordning varje kontor. 1997 sammanlagt 1 800 anställda ivar personer

fylkesmännens kontor, med genomsnitt på 100 kontor.ett personer per
Den totala budgeten för kontoren under år uppgick till 841samma
miljoner NKR.

Andra statliga myndigheter regionalpå nivå

Även det har varit viktig målsättning integrera de regionalaattom en
statliga sektorsmyndighetema i fylkesmannens kontor, återstår fortfarande
flera myndigheter länsbaserade. De viktigaste dessaseparata är ärsom av :
1 Det nationella utbildningskontoret
2 Chefsfylkesläkaren
3 Fylkesarbetskontoret
4 Fylkesskattekontoret
5 Fylkeskontoret för den nationella försäkringskassan
6 Allmänna vägförvaltningen

9 aktuellaDen debatten

Behöver liten enhetsstat medNorge, endast fyra miljoner invånare,en som
styrelsenivåer Sedan många år pågår debatt i hurtre Norge denen om

offentliga sektorn bör modemiseras för med idealenstämma överensatt
effektivitet, jämlikhet och demokrati. harMan mycket uppmärk-ägnat
samhet frågan hur verksamhet kan minskas trimmas,ochstatensom

det har inte förts någon grundläggande debatt behovet ellermen statom av
kommuner. Som nämndes i föregående avsnitt har den allmänna kritiken

fylkeskommunerna upphov till grundläggande diskussionmot gett en om
detta regionala legitimitet. De förespråkar totalt avskaff-ettorgans som
ande fylkeskommunerna hävdar de funktioner för närvarandeattav som
innehas fylkeskommunerna skulle hanteras effektivt de anting-av mer om

privatiserades eller fördes till den centrala och tillöver statsapparatenen
kommunerna. Det dock inte bara fylkeskommunerna, fylkes-är ävenutan

uppgifter och funktioner,männens har varit föremål för debatt ochsom
ofta kritiserats. Ett har varit fylkesmännen ingriper i ärendenargument att

ska handläggas och beslutas de lokala och regionala självstyrelse-som av
organen.

Andra Norge skulle klara sig utmärkt fylkena,att utananser men ser
inga bra alternativ till den nuvarande organisationen. fylkesför-Utan en
valtning skulle landet behöva kommuner betydligt omfångstörreett änav
dagens för hand regionala funktioner. Argument inom traditionenatt ta om
litet vackert, med betoning värdenär lokal identitet, medborgar-som
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deltagande och närhet till besluten, åtnjuter emellertid folkligt stöd istort
Norge, och för närvarande hörs inga i den allmänna debatten tillröster
förmån för kommuner. Stortinget harstörre beslutat fråganatt om
sammanslagningar tills vidare bör behandlas kommunerna själva. Detav
har också förts diskussioner fylkenas geografiska storleksförhållanden,om
och flera aktörer har lagt fram förslag minska fylken.antaletattom

Förespråkarna för fylkeskommunemas fortsatta existens attanser
fylkeskommunerna nödvändiga för säkerställa demokratisktär in-att ett
flytande den samhällsservice kommunernaöver för försmå till-är attsom
handahålla och den centrala nivån för avlägsen och splittrad förär attsom
ombesörja på sammanhängande och obyråkratiskt Angående denett sätt.
hårda kritiken fylkeskommunemas prestationer så hävdar demot att
fylkeskommunerna aldrig har haft verklig möjlighet arbetaatten som
verkligt självstyrande enheter, grund de omfattande bestämmelserav

centralmakten tvingat dem deras bristande möjlighetersamtsom att
skaffa sig inkomster. Enligt detta borde politisktettegna resonemang

för viss allmän politik och dess genomförandegetts ansvaretorgan som
också ha införskaffa och besluta medlen förrätt verkställaatt attom
sådana åligganden. Enligt många fylkeskommunpolitiker detta inteär
fallet för fylkeskommunerna i dag. Tvärtom borde fylkeskommunerna mer
korrekt och betecknas "statstjänare, eller förlängdastatens armses som
på regional nivå, hävdas det. Endast fylkeskommunerna ökadom gavs
autonomi i alla avseenden skulle de kunna spela den roll verkligasom
regionala demokratiska avsågs med reforrnema i mittenorgan som
1970-talet.

10 Avslutande synpunkter

I något abstrakta ordalag skulle den norska mellannivån kunna förstås som
träffpunkt mellan politiskatvå vilkas drivande krafter går ien processer

riktningar. alltFörst fylkesmannen uppifrånmotsatta representerarav en
och ned-inriktad nationell uppbyggnadsprocess eftersträvar nationellasom
mål gäller jämlikhet, enhetlighet, rättsskydd och makroekonomisksom
styrning, och för det andra fylkeskommunen politisk ned-representerar en
ifrån och där tonvikten lagd utvecklingen regionalaärupp-process, av

rumslig mångfald, autonomi och regionala uttryck för själv-resurser,
styrelse.1° Statens och den offentliga förvaltningens mellannivå består
alltså kombination den centrala styrelsens och den lokala styrel-av en av

kännetecken och värden.sens
Dessa värdens och känneteckens relativa betydelse och vikt har varierat

under åren, och kommer förmodligen fortsätta det. Oändliga dis-göraatt
kussioner fördelningen uppgifter och ansvarsområden mellan olikaom av
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styrelsenivåer och kan bevis for detta faktum. Följ-statsorgan ses som
aktligen blir sannolikt jakten på optimal utformning gång för allaenen
till ganska illusorisk övning. Icke desto mindre tillsatte regeringenen
Bondevik i juni utredning för1998 granska den existerande för-atten
delningen uppgifter, befogenheter och utgifter mellan styrelsenivåema.av

anslutningI till denna granskning ska utredningen särskilt utvärdera
behovet övergripande reform fylkesnivån för uppnå enklareattav en av en
struktur och förhoppningsvis regional organisation med legiti-störreen
mitet.
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FÖRVALT-DEN OFFENTLIGA

MELLANNIVÅNINGENS I FINLAND

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

1 Inledning

Statsförvaltningen i Finland knuten till det politiska beslutsfattandetär
de högsta verkställande bestårDessa parlamentetgenom organen. av

Eduskunta/Riksdag, republikens president Tasavallan Presidentti och
statsrådet Valtioneuvosto.

enlighetI med den finska grundlagen Perustuslaki har landet varit
uppdelat i län lääni och kommuner kunta sedan 1919. Kommunerna är
självstyrande enheter, medan länen statliga myndigheter.är Den kom-
munala självstyrelsen kunnallinen itsehallinto vidsträckt ochär garan-

i avsnitt i författningen.51teras
Den första januari 1998 delades landet i 452 kommuner. Enligtupp

finsk lag kan kommunerna själva bestämma de ska kalla sig kommunom
kunta eller stad kaupunki. Om de kallar sig kommun eller stad har inte
direkt med storleken allagöra, kommuneräven emellertidatt storaom
kallar sig för städer. Alla kommuner enhetlig uppsättning be-styrs av en
stämmelser storlek eller geografiskt läge.oavsett

Finland har ingen självstyrelse på mellannivå Tysklandssom-
Länder eller Spaniens comunidades autánomas. Finland saknar alltså
verkligt självstyrande enheter mellannivån. slags funktionellaEtt mot-
svarigheter till självstyrande områden finns emellertid, länssty-varav
relserna Lääninhallitus, arbetskrafts- och näringscentralema T yövoima-

elinkeinokeskus,ja landskapsförbunden Maakunnan liitto och sjuk-
vårdsdistrikten Sairaanhoitopüri de viktigaste. förstaär De två ingår i
statsförvaltningen, medan funktionen hos de sista två regleras lagenav om
kommunal självstyrelse.

Delar Finlands territorium har särskild i den finska lag-statusav en
Ålandstiftningen. Regionen Ahvenanmaa på finska de-är autonom,en

militariserad och neutral region enligt internationell lag.garanterassom
ÅlandLagen autonomi för del den finska författningenär ochom en av
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Ålandstillhandahåller för självstyrelse, och resultatettramarna som av
Ålanddetta har regionen vidsträckt legislativ administrativochen egen

makt.
finns administrativa nivåer inom den finska för-Det offentligatre

valtningen: centralförvaltningen keskushallinto, regionalförvaltningen
aluehallinto lokalfcirvaltningenoch paikallishallinto.

Förvaltningenfinska regionala består både statliga förvaltnings-Den av
enheter valtionhallinto och kommunala förvaltningsenheter kunnallis-
hallinta, det finns ingen regional statsförvaltning. Istället förseparatmen

enda myndighet finns det olika regionala förvaltningsmyn-18separaten
digheter aluehallintoviranomaiset vilka länsstyrelserna och arbets-av
krafts- och näringscentralema de viktigaste. den regionala kommu-Påär
nalforvaltningssidan finns det två viktiga aktörer, landskapsförbund och
sjukvårdsdistrikt. Båda fyller funktioner med den rättsliga statusen av
samkommuner kuntayhtymä. Sammanlagt finns det omkring 270 sam-
kommuner Finland.i

lokala förvaltningen också uppdelad mellan och kom-Den är staten
statsförvaltningen indelad i statliga distriktsförvaltningar90ärmunerna.

piirihallintovaltion har samordnats, medan de finska kommunernasom
har jämförelsevis självbestämmande,mått genomgåendeett stort av som
har förstärkts. städerna tillhandahållerKommunerna och all grundlägg-
ande välfárdsservice till sina invånare, och de också för utveck-ansvarar
lingen dessa tjänster. Eftersom kommunernas genomsnittliga storlek ärav
liten, tillhandahållsså många tjänster har bildatKommunernagemensamt.
samkommuner speciellt för detta ändamål.

Under de åren har riktlinjerna för utvecklingen densenaste av
offentliga servicen och förvaltningen varit ansvarsområden och be-att
fogenheter bör föras medborgarna. praktiken inneburitI har dettanärmare

decentralisering till kommunerna och till den lokala statsförvaltningen.en
Flera regionala statsförvaltningar distriktsförvaltningarolika och har också
slagits ihop till regionala enheter. Huvudsyftet åtgärdermed dessastörre

skapa flexibilitet,ökad förenkla förvaltningsstrukturema ochär att en
utöka tillhandahållandet service.av
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Tabell Antalet anställda1. den offentliga förvaltningeninom 1997

Förvaltningsnivå Staten Kommunerna Sammanlagt %
Antal anställda Antal anställda

Central förvaltning 9 000
9 000 1,6-

Regional förvaltning 27 000
65 000 92 000 16,5

Lokal förvaltning 26 000
370 000 396 000 71,0

militären, etc.Annat
61 000

61 000 10,9-
Totalt 123 000 22435 000 % 558 000 100

%78

2 Regional förvaltning

Regional statsförvaltning2.1

Nuförtiden består den regionala statsförvaltningen tvärfunktionellaav
länsstyrelser, arbetskrafts- och näringscentraler, miljöinstitut, regio-andra
nala departementsförvaltningar och statliga myndigheters regionala en-
heter.

den statsförvaltningenInom regionala finns det för-18 olika regionala
valtningsmyndigheter och kontor140 med anställda,27 000närmare varav

sysslar med administrativa16 000 17 000 uppgifter. regionala för-Den-
valtningen har sedan början på 1990-talet befunnit sig i omstruk-en
tureringsprocess, innebär regionala förvaltningsmyndigheter medattsom
begränsade ansvarsområden slås och befogenheter delegerasattsamman
till den lokala förvaltningen. Regionala miljömyndigheter bildades 1995

flera självständiga myndigheter slogs endatillattgenom samman en
förvaltningsenhet, de regionala miljöcentralerna Alueelliset ympäristökes-
kukset.

Reformen de statliga bidragen i Finland minskade den detaljeradeav
kontrollen det beslutsfattande riktat kommunerna frånmotav som var

Överföringenlänsförvaltningen. andra uppgifter från länsstyrelserna tillav
kommunerna, och minskningen antalet uppgifter gjorde det möjligt attav
lätta arbetsbördanpå inom länsförvaltningen.

reformens milstolparEn år 1997, myndigheternär separataav var sex
med kontor från förvaltningsområden77 gick ihop för bilda regio-tre att
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nala arbetskrafts- och näringscentraler. Samtidigt minskades antalet läns-
styrelser från tolv till Reformen innebar länsstyrelsemas ställningattsex.
stärktes i deras funktion expertmyndighet inom flera sektorer medsom en
uppgift arbeta för rikstäckande och regionala målsättningar.att Läns-
styrelserna ansvariga för uppgifter hör tillär sju olika departementssom
verksamhetsområden.

februariI 1997 beslöt den finska regeringen uppdelningengöraatt av
de statliga uppgifterna regional nivå enhetlig omvandlaattmer genom
alla regionala statliga enheter till landskapsförbund. Som resultatett av
detta består de statliga myndigheternas regionala organisation ellerav en
flera regioner. Den enhetliga uppdelningen på regional nivå har lettmer
till förbättringar kundservicen och bättre samarbete mellan myndig-ettav
heterna, och den har också stärkt inriktningen på regionerna och deras
verksamheter.

2.1.1 Länsstyrelserna

Länen den historiska förvaltningsformenutgör i Finland. speladeDe
tidigare viktigare roll för förvaltningen de i dag. Efter refor-än gören

1997 har de i dag förmodligen färre befogenheter någonsinänmerna
tidigare. För närvarande har de cirka 1 000 anställda.

Länsstyrelserna stödjer och utvärderar den lokala servicen inom sina
verksamhetsområden. Den grundläggande service kommer varje finsksom
medborgare till del tillhandahålls huvudsakligen kommunerna,av men
länsstyrelserna kontrollerar och utvärderar hur kommunerna verkställer
sina åligganden och vilken möjlighet de har det. Länsstyrelsernasgöraatt
verksamhetsområden inbegriper för kontroller, inspektioner ochansvar
vissa tillstånd. förAnsvaret medborgarnas säkerhet väsentlig delutgör en

deras åligganden, eftersom befälet polisen och räddningstjänstenöverav
på regional nivå finns hos länsstyrelserna.

Det finns sammanlagt länsstyrelser, och deras tjänster finns ävensex
tillgå i regionalkontoren. Länsstyrelserna självständigaatt ekonomiskaär

enheter. Varje länsstyrelse leds landshövding ansvarig förärav en som
dess ekonomi. Landshövdingen republikens president förutses av en
ämbetsperiod på högst åtta år. nio fallI tio har landshövdingamaav
tidigare suttit i riksdagen eller i regeringen, eller så har de politisk bak-en
grund något slag.annatav

Länsstyrelsen tillhandahåller expertis det gäller uppgifterna inomnär
sina respektive områden. Den regional myndighet förär sjuen gemensam
olika departement. Länsstyrelserna arbetar för förverkliga den centralaatt
statsförvaltningens nationella och regionala målsättningar. De ansvarigaär
för följande uppgifter: allmän administration, administration polis,av
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rättsväsende och räddningstjänst, administration socialtjänst, hälso- ochav
sjukvård, idrotts- och ungdomsfrågor, konsumentfrågor,transportväsen,
konkurrens- och livsmedelsfrågor, veterinärservice och djurskyddsfrågor.

2.1.2 Arbetskrafts- och näringscentraler

Efter den finska riksdagens godkännande den december10 inrättade1996,
regeringen arbetskrafts- och näringscentraler från och med förstadennya
september 1997, vilka har betydande befogenheter inom sina respektive
områden. Dessa centraler har också cirka 1 000 anställda. främjarDe och
stödjer den ekonomiska utvecklingen på sina verksamhetsområden, sär-
skilt med avseende på sysselsättning företagande.samt

Centralema bildades sammanslagning olikagenom en av sex
myndigheter:
l HIM företagstj distriktsbyrå KTänstens M yrityspalvelun piirito

imisto,
2 Arbetskraftsdistrikt T yövoimapiiri,
3 Landsbygdens näringsdistrikt Maaseutuelinkeinopiiri,
4 Teknologiska utvecklingscentralens regionenheter egnologianT

kehittämiskeskus aluetoimisto,
5 Statsgaranticentralens distriktsbyrå Valtiontakuukeskuksen

piiritoimisto,
6 Utrikeshandelsförbundets regionenheter Ulkomaankauppaliiton

aluetoimisto.

reformenFöre hade fyra departement sina region- och distriktsorga-egna
nisationer. Numera handels- och industridepartementet,är arbetsdeparte-

och jordbruks- och skogsdepartementetmentet ansvariga förgemensamt
leda arbetskrafts- och näringscentralernaatt inom sina sektorer.egna

Framför allt denna anledning har Centralema delats i avdelningar förav
sysselsättning, landsbygdsfrågor och näringsfrågor. Varje avdelning är
funktionellt underordnad departementet i fråga. Handels- och industri-sett
departementet har emellertid för centralemas allmänna admini-ansvaret
stration. Eftersom centralema helt kommer deär förmodligen under-nya
kastas del administrativa förändringar i framtiden och några derasen av
funktioner kommer med all sannolikhet omdeñnieras. Huvudupp-att
gifterna för arbetskrafts- och näringscentralerna är att:
1 främja och samordna den regionala utvecklingen,
2 föra fram kunskap och expertis det gäller företagande,när
3 tillhandahålla rådgivning och stöd till små och medelstora företag,
4 arbeta för internationalisering, export-import och teknikutveckling i

företagen,
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5 främja skogsbruk och jordbruk, liksom landsbygdsindustrier,
6 för den regionala administrationen ñskeriet,ansvara av
7 leda den regionala arbetsmarknadspolitiken och arbetsmark-

nadsutbildningen,
8 övervaka och leda de lokala arbetsförmedlingarnas verksamhet.

detNär gäller den Europeiska unionens sociala fonder och strukturfonder,
fördelas den delen de regionala utvecklingsmedlen för detstörsta av
statliga jordbruket och andra budgetområden dessa centraler.genom

Direktörerna för dessa centraler har regeringen för periodutsetts av en
fem år. Direktören ansvarig för samordningen dessa ellerär av mer

mindre självständiga avdelningar.

2.1.3 Regionala miljöcentraler

regionala miljöcentralernaDe del miljöförvaltningen itretton är en av
Finland. Miljödepartementet för den allmänna administrationenansvarar

dessa centraler. Centralerna främst hand ärenden tidigaretarav om som
handlades miljödistriktenoch Vesi- ympäristöpiiri och läns-javatten-av
styrelserna, vissa funktioner förts från centralmakten. Derasöversamt som

omfattaransvarsområde miljöskydd, markutnyttjande och bebyggelse,
naturvård, kulturmiljöskydd, och exploatering förvaltningoch vatten-av

Centralerna sammanställer information miljösituationen ochresurser. om
utnyttjandet miljön på regional nivå, fördels behov och dels föreget attav
tillgodose behoven inom forskning, övervakning och planering i hela
landet. försöker vidare arbetaDe för ökad miljömedvetenhet inom sinaen
regioner.

2.1.4 Länsrätterna lääninoikeus

egenskapI förvaltningsdomstolar på den regionala styrelsenivån hand-av
lägger länsrätterna ärenden gäller förvaltningens lagenlighet, inklu-som

Överklagandensive överklaganden förvaltningsärenden. i skattemålav
del länsrätternas samlade antal ärenden.utgör storen av

2.1.5 regionalaAndra statsförvaltningar

ofta mycketDet svårt tillhörvad den regionala nivån ochär avgöraatt som
vad tillhör den lokala förvaltningen. gäller särskilt i Finland,Dettasom
där det mycket svårt kategorisera flera myndigheter, oftaär att som
använder slags typiskt exempel distrikt.Ett Ibland hörärsamma namn.
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ibland står detregionala förvaltningen,med dendet närmare samman
förvaltningen.den lokalanärmare

regional ellerslagsstatliga myndigheter någonNormalt har allasett
vissatillhandahållasärskilt fall då de måsteförvaltning i delokal -

sammanhangrelevanta i dettaAndra enheterservicefunktioner. är:ärsom
länsskatteverketandra regionala domstolar,Hovioikeus ochhovrätterna

vägdistrikten Tiepiiri,ullzpiiri,tulldistrikten TLääninverovirasto,
Maanpuolu-försvarsområdenMerenkulkupiiri,distriktSjöfartsverkets

regionalaCentralkriminalpolisensSotilaslääni,militärlänstusalue,
RörligaSuojelupoliisi ochSkyddspolisenKeskusrikospoliisi,enheter

och sjöbevakningen Raja-Liikkuva poliisi, ja merivar-polisen gräns-
arbetarskyddsdistrikten TMaakuntaarkisto,landsarkiventiosto, yösu-

enheter.och liknande mindreforskningscentraojelupiiri, vissa

uppgifterregionala2.1.6 Statliga myndigheters

exempeltilluppgifter verkställsregionalastatliga myndigheternasDe av
fiskeri-regionala enheter,KansaneläkelaitosFolkpensionsanstaltens

iverkställs kontrollenlandsbygds- och skogscentra. Dessutomochzoner
copyrightviltskogsbruk, jakt ochrörandevissa ärenden samt orga-av

finansie-bidrar tilltillrelaterade Statennisationer är nära staten.som
eller in-statliga bidragantingen i formverksamheter,ringen dessa avav

täktsbetalningar.

kommunförvaltningRegional2.2

regio-framskridet i Finland. DenlångtkommunernaSamarbetet mellan är
kommunal-samkommuner, d.v.s.bestårkommunförvaltningennala av
landskaps-de viktigaste de 19bildas kommuner,förbund ärvaravavsom

Åland speciellharsjukvårdsdistrikten. Regionenförbunden och de 21 en
förklaras här.intedessa områden,organisation på som

denutvecklingansvariga för denLandskapsförbunden rörär som
verkar demandat frångrundvalförvaltningen. Påkommunala statenettav

regionalutveckling enligt lagenregionalförmyndigheter omsom
och projektnationell regionalpolitikgällerbåde detutveckling, när som

strukturfonder. har dess-DeEuropeiska unionensdendelvis finansieras av
mark-förd.v.s. planeringenregionala planeringen,för denansvaretutom

regional nivå.användningen
förvalt-regionalförländerna finns detnordiskade andraI systemett

ochiSverige, jj/lkeskommuner Norgeining, landstingskommuner amts-
ländernai de nordiskaadministrativaDanmark. Dekommuner i systemen

regionala nivånprinciper, denbaserade påtill delär stor mensamma
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avviker det finska från de andra. FinlandIsystemet har samkommunema
och samarbetet mellan de lokala myndigheterna funktionernästan samma

de regionala styrelsenivåema i de övriga nordiskasom länderna. Därför
kan det finska med samkommuner betraktassystemet uniktett system,som

inte kan jämföras direkt med i andra länder.som system
Bestämmelserna för samkommunema lika gamla kommunal-är som

lagarna. Den första speciallagstiftningen för samkommuner ochantogs
trädde i kraft 1932. Tidigare hade de haft för serviceansvaret mer
frivillig basis. förstaDe obligatoriska samkommunema kom till 1948,
inom hälso- och sjukvårdssektom.

Samkommuner innebär organiseraett sätt servicengemensamt tillatt
invånarna; 1960 fanns det sammanlagt 160 samkommuner, 1970 ungefär
290, och Även1980 fanns det cirka 380 stycken. antaletom sam-
kommuner har minskat under 1980-talet och 1990-talet, så finns det
fortfarande ungefär 270 samkommuner kvar, har cirka 65 000som
anställda på den regionala nivån och 30 000 anställda på den lokala nivån.

Huvuddelen samkommunemas utgifter cirka 73 % 1997 går tillav
hälso- och sjukvården. De delarnanäst största går till utbildningssektom
19 % och socialtjänsten 5 %. Samkommunema liksom kommunernatar

statliga bidrag, det skeremot via medlemskommunema, ocksåmen som
har kontrollerarätt utgiñema.att Samkommunema har till skillnad från
kommunerna ingen beskattningsrätt.

2.2.1 Landskapsförbund

Det finns 19 landskap i Finland Åland.denutöver regionenautonoma
Landskapsförbunden samkommunerär mellan olika kommuner. bärDe
lagstadgat för den regionala utvecklingen och planeringen.ansvar De
verkar också för länens intressen och utför rad icke lagstadgadeen upp-
gifter skiftande slag, till exempel främjande turism, kulturellav som av
verksamhet, utbildning och intresset för lokalhistoria.

Landskapsförbunden har i huvudsak två lagstadgade åligganden. De är
ansvariga för den regionala fysiska planeringen i enlighet med byggnads-
lagen. Enligt lagen länsutveckling fungerar landskapsförbundenom som
myndigheter för länsutvecklingen i sina respektive län. Detta innebär att
landskapsförbunden i princip ansvariga förär den allmänna regional-
politiska planeringen och för utarbetandet regionala utvecklingspro-av

I verkligheten baseras deras makt på skicklighetgram. det gällernärmer
skapa kontaktnät på verkligaatt befogenheter.än
Eftersom landskapsförbundens medel mycket begränsade,äregna

måste de bedriva samarbetenära med andraett regionala och lokala myn-
digheter. De också ansvarigaär för vissa internationella frågor och
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kontakter relaterade till deras åligganden. Vissa har varit mycketärsom
aktiva det gäller bygga relationer EU-nivån. Månganär att upp
landskapsförbund aktiva medlemmar regionorganisationer och kon-är av
taktnät i Europa. Några har till och med inrättat kontor i Bryssel,egna
tillsammans med andra regioner. del verksamheten dessa kontorEn av
gäller landskapsförbundens uppdrag utarbeta och genomföra deatt ut-
vecklingsprogram stöds strukturfonder.EU:ssom av

Landskapsfullmäktige Maakuntavaltuusto det högsta besluts-är
fattande i landskapsförbund. vissa landskapsförbund dennaI ärorganet ett
församlings sammansättning i andra, där varjeänpermanentmer samman-
träde kan ske med samling från medlemskom-representanteren ny

första modellen innebär ledamöterna i kommunfull-Den attmunema.
mäktige väljer till den regionala församlingen för periodrepresentanter en

fyrapå år. andra modellen innebär det finns samkommuns-Den att en
Yhtymäkokous, där medlemskommunema före varjestämma samman-

träde möjligheten bestämma företräda kommunenshar vilka skaatt som
intressen. modellen med bolags-Den har mycket gemensamtsenare en

vanligt förekommande struktur inom den privatastämma, ärsom en
densektorn. Två de 19 landskapsförbunden har beslutat användaav senare

modellen.
röstningsförfarandet fastställda grund-Antalet och påärrepresentanter

val befolkningsantalet och landskapsförbundets stadgar, och i vissa fallav
prestationer.hänger det med kommunernas ekonomiskaäven samman

Landskapsfullmäktige iblandsammanträder två, gånger året. An-tre om
talet ledamöter varierar mellan och med genomsnittligt antal på33 99, ett
63.

admini-Landskapsstyrelsen landskapsförbundets verkställande ochär
strativa ledamöter fyra fullmäktige i enlighetDess väljs årorgan. av
med partifördelningen i fullmäktige, vilket styrelsengör representeraratt

politiska fördelningen i länet. Styrelserna har sammanträden ellerden mer
mindre regelbundet, med genomsnitt på gång i månaden. Detett en
genomsnittliga antalet ledamöter 13.är

Medlemskommunerna administrativa kostnader för lands-täcker alla
beräknaskapsförbunden. Varje kommun betalar medlemsavgift, påsomen

situation.grundval kommunens storlek och ekonomiska Kommunernaav
bidrag från för täcka dessa kostnader.särskilda 20 %tar emot staten att av

Landskapsförbundens kontor bistår styrelserna i deras administrativa
funktioner. Landskapsförbunden finansieras i huvudsak sina medlems-av

dem uppfylla sinakommuner, statliga bidrag för hjälpatar emot att attsom
utvecklingen och plane-lagstadgade uppgifter gäller den regionalasom

ansvariga för den regionalaringen. Landskapsförbunden enligt lagenär
fördesutvecklingen. Tidigare detta länens ansvarsområde, 1995var men

ansvarsområde till landskapsförbunden led i allmändetta över ettsom en
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decentraliseringsrefonn. Målsättningen med den stödja initiativ tillattvar
regional utveckling, bra regional balans och miljömässigt hållbaren en
verksamhet.

Nästan alla åtgärder för regional utveckling samordnas i särskilda pro-
utarbetas landskapsförbunden i samarbete med kom-gram som staten,av
näringslivet, universiteten, olika forskningsinstitut och icke-munerna,

statliga organisationer. I praktiken samarbetet mellan landskapsför-är
bunden och de arbetskrafts- och näringscentralema nödvändighet.nya en

Markutnyttjandet på längre och kortare sikt på regional nivåstyrs
den regionala planeringen, tillhör landskapsförbundensgenom som an-

svarsområde. Regionala planer ramverket för planeringenutgör på kom-
munal nivå och för alla markutnyttjandeplaner. Den regionala planeringen
inrymmer mängd planer för markanvändningen, till exempel place-en som
ringen servicefunktioner och serviceinrättningar, utformningenav av
bebyggelse och industriområden, planeringen trafiknäten, sophante-av
ringen och avloppsreningen, energiförsörjningssystemen fördel-samt
ningen mark för jordbruk, skogsbruk och fritidsändamål.av

2.2.2 Sjukvårdsdistrikt

Finland Ålanduppdelat i sjukvårdsdisktrikt22är plus för underlättaatt
tillhandahållandet Specialistvård. Varje kommun måste tillhöra denav
samkommun administrerar sjukvårdsdistriktet i dess område. Distrik-som

för organiseringenten den specialiserade sjukvården ochansvarar av
samordningen sjukhusvården inom respektive distrikt. Plötsligtav upp-
komna, exceptionellt höga sjukvårdskostnader inom kommun jämnas uten

justeringar inom respektive sjukvårdsdistrikt.genom
Den årliga budgeten liksom verksamhetsplanema fullmäktige.antas av

Ledamöterna fullmäktige företräder de olika medlemskommunema. Deav
väljs medlemskommunemas fullmäktige för mandatperiod fyrapåav en
år. Det administrativa och verkställande styrelsen, med-ärorganet vars
lemmar väljs fullmäktige för tvåårig period.av en

flestaDe sjukvårdsdistrikt inrymmer flera sjukhus. finansierasDe till
delen kommunerna,största beroende kvantiteten och kvaliteten påav

de tjänster de köper. avgifterDe patienterna betalar för behand-som som
lingen liten del sjukhuskostnadema.utgör finnsDet universi-en av
tetssjukhus i de fem storstadsområdena i Finland Helsingfors, Tammer-

Åbo,fors, Uleåborg, Kuopio. Dessa sjukhus för den mestansvarar
krävande specialistvården inom sina områden.

Den administrativa strukturen följer den grundläggande modellen för
samkommunema. Det högsta beslutsfattande fullmäktige, iärorganet
likhet med landskapsförbunden. Det genomsnittliga antalet ledamöter i
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Styrelsenoch 112.variera mellan 16kanantaletfullmäktige 51,är men
dehar ledamöter,styrelserna 9minstabefogenheter. Dehar verkställande

har fler 20.änstörsta
Patienterspecialistsjukhus.fåtalpåkrävande vårdenDen ettmest ges

ellerkommunde bor idit det behövs,remitteras även annanenomom
täcksbetalar,patienten självdetundantag försjukvårdsdistrikt. Med som

kommunaltdehemkommunen. Förutomför behandlingenkostnaderna av
Specia-sjukhus militära etc..statligafåtalfinns detägda sjukhusen ett

ochsjukhuskompletterasmedelmed offentligabetalaslistvården avsom
eller bolag.stiftelserprivatarehabiliteringskliniker ägssom av

kom-ochhuvudsakligenfinansierasSjukvården i Finland statenav
föroch kommunernaför 31 %ståttUnder år har statensenaremunerna.

endast harsjukförsäkringskassornafrånmedan bidragenmedlen,%34 av
sjuk-sektorn för %offentliga 77denTotalt stårtill %.uppgått 12 sett av

förvårdtjänstemautnyttjaroch depatienternafinansiering,vårdens som
för-och privataarbetsgivareunderstödsfonder,övriga, d.v.s.och19%,

sjuk-offentligadenfinansieringenMinskningen isäkringar för 4 %. av
från kommun-bidragenökninglett tillunder år harvården avensenare

invånarna.
ställningsjukvårdsdistriktens än-förmodligenkommer attframtidenI

marknadsorienteradebörja användasjukvårdssektomoch heladras mer
ikommunernaexempel dettakontrollformer.lednings- och En är att

sjukvårdsdistrikt devilketväljafrihethaframtiden kommer större attatt
sjukvårdstjänster.vill sinade köpavill tillhöra och var

Lokalförvaltningen3

lokalförvaltningenstatliga3.1 Den

lokaldistrikt.statligauppdelad istatsförvaltningenfinska regionala ärDen
statsför-lokaladenlokaldistriktstatligadessa 90Tillsammans utgör

polis,till exempelgällerlokal nivåVerksamheternavaltningen.
distrikt.utförs i dessaallavilkaregistertjänsterkronofogde ochåklagare,
förvalt-allmännaocksåfungerarstatliga lokaldistriktenDe statenssom

andraöverföramöjligtdetvid behovningsmyndighet, och ävenär att
distrikten.lokal nivå tillåligganden påstatliga

därlokalkontor,det statligafinnslokaldistriktenstatligadeI 77 av
registerservicenochavdelningarkronofogdensochpolisens, åklagarens

förtillsättssådan enhetChefen försjälvständiga enheter.inryms ensom
funktionerverkställs dessastäderFinlandsperiod år. 13I störstatreen
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på kontor, och polismyndigheten,separata åklagarämbetet och krono-
fogdemyndigheten liksom det lokala registerkontoret bedriver sina
verksamheter åtskilda. Dessutom har de statliga lokalkontoren lokalaegna
Servicekontor, och deras tjänster tillhandahålls också i de olika myndig-
hetemas serviceenheter.gemensamma

Administrativt de statligaär lokalkontoren underordnade länsstyrel-
och inrikesdepartementet. När det gällerserna de olika ansvarsområdena

administreras åklagarämbetet och kronofogdemyndigheten justitie-av
departementet. Polisens verksamhet inrikesdepartementetsstyrs polis-av
avdelning. De lokala registreringskontorens administrativa uppgifter leds

länsstyrelserna och inrikesdepartementet.av Det nationella Patent- och
registreringsverket och Folkbokföringscentralen också delaktigaär i
administrationen registreringskontorens uppgifter.av

De statliga lokaldistrikten inledde sin verksamhet den första december
1996. Detta har ökat lokalförvaltningens beslutsfattande makt. De har
också mål erbjuda serviceatt på effektivtsom i olikaett delarsättmer av
landet.

3.2 Kommunalförvaltning

3.2.1 Kommunerna

Finland uppdelat iär 452 kommuner och städer eller lokala själv--styrelser. lokalaDe självstyrelsema har det primära för denansvaret
offentliga servicen i Finland. Utbildning, social välfärd och hälsovård,
liksom underhåll den tekniska infrastrukturen tillhör de viktigasteav
uppgifterna. lokalaDe självstyrelsema förser samhället med basservice.
Kommunerna och städerna tillhandahåller offentlig service säker-som
ställer befolkningens grundläggande behov.

Kommunal självstyrelse i den finska författningen.garanteras Vart
fjärde år väljer invånarna lokalt fullmäktige,ett det högsta kom-ärsom
munala beslutsorganet. Beslutsprocessen i fullmäktige offentlig och in-är
vånarna måste informeras hur ärenden behandlas. Kommuninvånamaom
har lämna förslagrätt till fullmäktigeatt och lokala folkomröstningar kan
hållas.

Den viktigaste servicen kommunerna tillhandahåller gällersom ut-
bildning, social välfärd och hälso- och sjukvård, underhåll densamt av
tekniska infrastrukturen. Kommunerna driver grundskolor, gymnasieskolor
liksom yrkesskolor. De erbjuder vuxenutbildningar,även hantverkskurser,
bibliotek kultur- och fritidsverksamheter.samt Andra ansvarsområden
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radhandikappade, och långochvård äldregäller barndaghem, enav
sociala tjänster.

ochvård primär hälso-förebyggande ochförKommunerna ansvarar
främjatandläkarvård. efterDespecialistvård ochsjukvård, ävensträvar att

markan-övervakarför människorna. Kommunernasund miljö ävenen
har ocksåområden.inom sina Debebyggelsenvändningen och ansvaret

vattentillförseln och avloppsnätet,ochför underhållet vägar,gator sam-av
lokala miljö-energiförsörjningen och detsophanteringen,ordningen av

skyddet.
cirka 11200. Deinvånarantalet i kommungenomsnittliga ärDet en

exempelkan tilloch detmycket små,flesta kommuner är genomseman
for endaststårkommunerna,kommunerna, 77 %de minsta350att av

ganska olikautgifterna.de kommunala Kommunerna närcirka är25 % av
invånarantal.storlek ochgäller bådedet

betyderområde.inom sitt Dettagenerell kompetensharkommun attEn
lagstadgad skyldighetharkommunernauppgifterdet finns attensom

kansjälvaockså kommunernafunktionerlagstadgadeverkställa attmen
kommunalafrivilliga funktioner. Denuppgiftersigvälja sty-att ta

medborgarna.självstyrelseprincipenrelsen baseras på genomom
invånares levnads-inflytande sinahar överKommunen avsevärtett

dentredjedelarför tvånärvarande stårdå de förförhållanden, nästan av
lagstadgade,ansvarsområdenakommunalaflestaoffentliga servicen. ärDe

ständigt utökats.harkommunala självstyrelsenoch den
År till kommunerna påstödsystemetreforrnerades det statliga1993 ett

bestämdaknöts tillinte längrestatliga bidragensådant desätt att upp-
beslutamöjlighetenreform kommunernagifter. Denna att egengav

sjukvård,ochsocialtjänstmedel mellanfördelningenhand avom
kommunalade övrigaoch mellanå sidan,utbildning och kultur ena

områdentill särskildabidrag knutnasidan. Statligaåtagandena den andraå
fattasbesluten kanserviceutbudet;besluteninte längrestyr numeraom

kommunen.servicebehovet ifrånutgåratt mangenom
tvåutgiftersamkommunemasoch utgör nästanKommunernas

investeringar ikonsumtion ochutgifter föralla offentligatredjedelar av
utgifteroch samkommunemaskommunernasdelenFinland. Den största av
social-samhällsservicen,grundläggandeförgäller kostnaderna den som

underhållkulturverksamhet,utbildning ochoch sjukvård,och hälso-tjänst
och miljöskydd.infrastrukturenav

självständigafrån deni Finland härrörlokala självstyrelsemastarkaDe
verksamhethalva sinfinansierarbeskattningsrätten. Kommunerna nästan

inkomstskattlokalskatteintäkter. Kommunernasina tar ut engenom egna
inkomst-årlig andeldefastighetsskatt. Dessutom emottarsamt en aven
inkomst-fastställer själv sinkommunbolagsskatter. Varjefrånerna
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skattesats; det finns inget skattetak. Fastighetsskatten har ochövreen en
lägre fastställdgräns i lagen.ärsom

Kommunernas betydelse i den nationella ekonomin helhet är stor.som
De sammanlagda utgifterna för de finska kommunerna uppgick 1995 till
cirka 23 % bruttonationalprodukten ÅrBNP. 1996 kommunernasav var
andel de sammanlagda offentliga utgifterna ungefärav 33 %. Den
kommunala konsumtionens andel de offentliga utgifterna emellertidav var
betydligt högre, 65 %.

3.2.2 Samkommuner

Samkommunema oberoende juridiskaär med administrationerorgan egna
Åroch budgetar. 1996 uppgick deras sammanlagda utgifter till cirka 25 %

kommunernas totala budgetar. Bestämmelsernaav reglerar dessasom
förvaltning återfinns i lagen kommunal självstyrelse.organs om

Kommunerna kan producera de tjänster de erbjuder sina invånaresom
själva, de kan skaffa demäven från andra serviceleverantörer,men både
offentliga och privata. kanDe privatisera sinaäven verksamheter inom de

lagengränser fastställer, de kan exempelvis bilda bolagsom med be-
gränsad ansvarighet.

Ålands4 särskilda Ahvenanmaastatus

Åland har särskild i den finska lagstiftningen.status Regionenen garan-
enligt internationellteras lag ställning demilitariseradautonom,en som en

och Ålandsneutral region. Lagen autonomi del den finskaärom en av
författningen. Lagen kompetensfördelningenstyr mellan och destaten
självstyrande Ålandsoch enligt denna lag officiellaärorganen, språk
svenska. Lagen autonomi fastställer för regionens själv-om ramarna
styrelse. Den tillåter mått frihet iett stort styrelsen regionensöverav
interna angelägenheter. Lagen Ålandsinom vilka områdenanger som
lagstiftande församling, lagtinget, har lagar.rätt Lagtinget beståratt anta

30 ledamöter väljs på fyra år i allmänna,av proportionella val.som
Lagtingets viktigaste kompetensområden utbildning och kultur,är: polis-
verksamheten, den lokala distriktsförvaltningen, hälso- och sjukvården,
sociallagstiftningen, postverket, rättigheter för radio- och TV-utsänd-
ningar, interna kommunikationer och främjandet industrin.av

Statliga skatter fråga för de finskaär myndigheterna och statligaen
skatter under bestämmelsertas på fastlandet. Deupp samma som ange-
lägenheter den åländska självstyrelsen hand sådanasom tar ärom ange-
lägenheter skulle ha fallit under de statliga finska förvaltnings-som
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Ålandmyndigheterna inte hade varit finansiera dessaFörautonomt. attom
Ålandåligganden form skatteåterbäring från 0,45 %tar emot statenen av

statsbudgeten.av
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Régions, départements, préfets, intercom-

munalité: styrelsenätverket på mellannivå i
Frankrike
Franck Petiteville

1 Inledning

Frankrike har alltid centraliserad enhetsstat. bild be-Dennaansetts vara en
höver dock modifieras i dag, den inte kan avfärdas. franskaDenäven om
politiska och administrativa strukturens enhetliga karaktär igaranteras
artikel i konstitution,l 1958 års enligt vilken Frankrike odelbarär en
republik. På grundval bestämmelse i konstitutionen,av en annan som

de territoriella styrelseorganens självständiga administrationgaranterar
artikel i konstitutionen,72 infördes dock tillräckligt många förändringar

de decentraliseringsreformema under 1980-talet för legiti-stora attgenom
idén Frankrike decentraliserad enhetsstat.mera om som en

Vilka konsekvenser har denna decentralisering haft för styrelsen på
mellannivå, d.v.s. nivån mellan den centrala regeringsnivån och den
kommunala nivån harHur sådana förändringar inkorporerats i den
franska politiska traditioneni

i Något förenklat kan Frankrikes politiska och administrativa historia
sedan revolutionen 1789 ha utvecklats i historiska faser detsägas närtre
gäller styrelsen på mellannivå.

Från den franska revolutionen fram till det andra världskriget bestod
den administrativa mellannivån i huvudsak departementen départe-av

infördesments, vid revolutionen och1789 prefektema préfets,som av
vilka utsågs Napoleon för säkra centralmaktens nationensöveratt styreav

Ävenhela territorium. departementen gradvis har omvandlats tillom
lokala självstyrelser har haft direktvalda fullmäktige conseilssom

l généraux sedan 1871, har det i realiteten varit prefektema fortsatt attsom
l dominera dem, både i rollen övervakare fullmäktige och inne-som av som

havare den exekutiva makten i dessa fullmäktige. därför ingenDet ärav
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överdrift påstå det franska territoriellaatt huvudsak utgjordesatt istyret
prefekterna under hela denna tidsperiod.av

slutetFrån andra världskriget fram till slutet 1970-talet ökadeav av
komplexiteten i styrelsen på mellannivå, den fortfarande iäven storom
utsträckning beroende prefekterna. Detta berodde på denvar av nya
nationella och regionala utvecklingspolitik centralmakten genomfördesom
under 1960-talet. Eftersom den territoriella styrelseindelningen framstod

föga anpassad för klara den moderna nationella och regionalaattsom av
ekonomiska utvecklingen, centralmakten igång dubbel utveck-satte nu en
lingsprocess. För lösa problemet med fragmenteringen de franskaatt av
kommunerna, varit indelade på sedan revolutionen,sättsom samma upp-
muntrade centralmakten till börja med olika former mellankom-att av
munalt samarbete. detFör andra, då de franska departementen som om-
råden ansågs alltför begränsade administrativt för kunna klarasett attvara
utmaningarna från den ekonomiska utvecklingen, inledde 1960staten en
regionaliseringsprocess resulterade i skapandet regionala admi-som av
nistrativa områden där flera departement ingick, tänkta tjäna stödatt som
för den nationella utvecklingspolitiken. Regionala fullmäktige conseils
régionaux inrättades dessa1972, valdes inte allmänna val demen genom
bestod valda från kommunerna, departementens full-representanterav
mäktige och det nationella parlamentet, de hade endast begränsade makt-
befogenheter i huvudsak investeringsstöd och den exekutiva makten låg i
händerna på prefektmyndigheten. Denna andra period kännetecknades där-
för komplexiteten hos denna territoriellaatt administrationsnivå ökade,av

och prefekterna förlorade framträdandeutan roller.att staten sina
En tredje historisk fas inleddes med makttillträde 1981 ochvänsterns

den efterföljande decentraliseringsreformervågen under 1980-genom av
talet. reformerDessa hade inverkan på den territoriella admini-storen
strationens struktur. refonnlagamaDe följde varandra i relativtstora
snabb takt:
a Den betydelsefulla lagen från den 2 1982 försågmest regionernamars

med regionala fullmäktige, valda i direkta val, och införde omfattande
autonomi för de lokalt och regionalt valda styrelsemas exekutivorgan
och avskaffade prefektemas direkta tillsyn deras verksamhet.över

b Lagama från den januari7 och den 22 juli 1983 innehöll föreskrifter
överföringen maktbefogenheter från till myndigheternastatenom av

på mellannivå och lokal nivå.
c Lagen från den januari26 1984 skapade särskild statsförvaltningen

för de lokalt och regionalt valda myndigheterna.
d frånLagen den december30 1985 första för samtidigtgränssatte en

innehav nationella och lokala politiska vilket gjorde detposter,av
möjligt delvis återvälja lokala politiker.att
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inte detill makten mellan och upphävdesNär högern återkom 1986 1988
för vissadecentraliseringsåtgärdema, med undantagomfattandemera

delarm, hadehur decentraliseringsideologinmindre vilket visade starkt
förstärktes detslagit det politiska etablissemanget.i hela Dessutomrot

omfattande lag-tidiga lagstiftningssystem andra våg1980-talets av en av
stiftning tidigt 1990-talet:antogssom

standardiserade de lokaltfrån februari höjde ochLagen den 3 19921
kraftigthade varieratvalda ersättning, tidigarerepresentantemas som

från kommun till en annan.en
dekoncentreringenfrån februari förstärkte2 den 6 1992Lagen statenav

tillvilket syftar Överföringen beslutsbefogenheter represen-av
för de centrala myndigheterna verksammaärtanter en mersom

kommunala demokratininstrument till denlokal nivå, gav nya
främjadekommunala folkomröstningar ochmöjlighet till sam-nya

ilokala och styrelseorganen Fran-arbetsformer mellan de regionala
länder.krike och deras motsvarigheter i andra

återinförasyftade tillfrån den februari 19953 Till sist, lagen 4 att
regional utveckling.utveckling och ochplaner för ekonomisk nationell

haralla reformer tvåframträdde följd dessaDet system somsom av
region-omvandlingenhuvudsakliga kännetecken. resultatSom ett avav

med regionala full-mellannivåtill fullfjädrade styrelseorgan påerna
decentrali-övrigaallmänna och direkta val och denmäktige väljs isom

mellannivånformer styrelseorgan på-seringen, finns det i Frankrike tre av
valda direkta val: 26nivån med fullmäktige ioch den lokala ärsom

kommunerm.regioner, departement och 36 559100
fleraform territoriellt pådag förefaller det dennal styresom om av

Visserligenoomtvistad demokratisk legitimitet.nivåer åtnjuter relativten
i de nationellalokala valen i allmänhet lägreValdeltagandet i de änär

valskolkare underandra länder; faktum andelenvalen, i många är attsom
kommunala valen %ofta för både de 30,5år har varit 30 %översenare

regionfullmäktigedepartementsfullmäktige ochoch för valen till1995
visar emellertidOpinionsundersökningar40 och % i 1998.% 42 attmars

de till-positivt decentraliseringen, ochfransmännen mycket på attser
deras behovkännedomskriver de lokala myndigheterna änstörre omen

decentraliseringsre-det inget tvivelGenerellt råder attstaten. sett om
mellannivå ochformerna möjligt för alla styrelseorgan påhar gjort det

beståndsdelarallmänt erkännande legitimalokal nivå uppnåatt ett avsom
Frankrike.det politiska isystemet

mellannivåför detta påandra typiska dragetDet ärsystem styreav
hierarkisk auktoritetRegionema har ingenavsaknaden hierarki.enav

auktoritetdepartementen, vilka i sin inte någon överutövar störreöver tur
regionfullmäk-eftersom de olika styrelseorganenkommunerna. Tvärtom,
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tige, departementsfullmäktige, kommunfullmäktige, mellankommunala
strukturer, prefekter och dekoncentrerad statlig förvaltning i hög grad

beroendeär varandra, blir följden politiken ofta beslutas, admini-attav
och implementerasstreras samarbetsnätverk mellan alla dessaettgenom

institutioner.
Syftet med denna identifiera dettaär samarbetsnätverk.rapport att Då

fokus inriktat påär styrelsen på mellannivån, kommer vi uteslutaatt
kommunerna från studien, däremot med strukturerna för dettamen
mellankommunala samarbetet och prefektema i diskussionen. Vi kommer
därför successivt undersöka de mellankommunalaatt strukturerna 1,
departementen 2, regionerna 3, prefektema och den dekoncentrerade
statsförvaltningen 4, därefter kommer analysera den kopp-att nära
lingen mellan alla dessa haraktörer på mellannivån 5, och hur de an-

sig för klara de utmaningarpassat den europeiskaatt integrationen försom
med sig.

Ökningen2 mellankommunalaav

strukturer: har kommunalförbunden
varit framgångsrika eller misslyckade

Det finns 36 500 kommuner iän dagens Frankrike, d.v.s. likamer nästan
många i de övriga länderna i Europeiska unionen tillsammans, ochsom
90 % dessa mycket små landsortskommunerär med färre 2 000 in-av än
vånare. Denna typiskt franska, kommunala fragmentering resultatetär av

historisk oförmåga från centralmaktens sida tvinga igenomen att samman-
slagningar små kommuner invånarnas vilja, vilket kanemotav ses som en
paradox i detta land känt för sin centralism.är En regeringspolitiksom

lanserades under 1960- och 1970-talen försom att uppmuntra samman-
slagningar uppnådde i realiteten mycket blygsamma resultat omkring
1 200 sammanslagningar på tjugo år. Denna oförmåga minska antaletatt
kommuner sammanslagningar drev därför främja olikagenom staten att
former mellankommunalt samarbete för pâ effektivtav att ett sättmer

landsbygdens behovmöta nationell och regional utveckling.av
Dessutom har den snabba urbanisering har kännetecknat Frankrikesom

sedan 1950-talet lett till uppkomsten vidsträckta storstadskonglomerat,av
inte bara i Parisregionen också i de provinsstädema,utan större vilkas
förorter har expanderat. dessaI fall har kraven på kostnadsrationali-
seringar och på det offentliga serviceutbudetgöraatt i storstäderna lön-

föranlett sökandet efter olika formersamt mellankommunalt samarbete.av
Som följd detta existerar i dag mängd mellankommunalaen av en

samarbetsstrukturer:
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l Kommunalförbunden syndicats har funnitsintercommunaux, som
sedan i dag1890, uppdelade i förbund14 490 med endaär ett an-
svarsområde vanligtvis vattenförsörjningen och förbund2 298 med
flera ansvarsområden i allmänhet har för all-gemensamt ansvaretsom

sophämtning och underhåll avloppssystemen.männa vägar, av
2 Distrikten inrättade för stadsområden och utvidgade till1959 lands-

bygdsområden har1970 vidsträckta befogenheter kommunal-änmer
förbunden de omfattar exempelvis förvaltningen bostadsservicenav

Åroch har dessutom skattesystem. fanns det distrikt.1995 322ett eget
Stadsförbunden3 urbaines,communautés inrättade 1966, denutgör

integrerade samarbetsforrnen och avsedda täcka demest störstaattvar
storstadsregionema. omfattarDe obligatoriska Samarbetsområdenll
och har skattesystem. stadsförbund kan ofta beståEttett eget av upp
till tjugo kommuner centrerade kring stad. För närvarandeärsom en
finns det tio stadsförbund vilka fyra iav Bordeaux, Lille, ochLyon-
Marseille inrättades 1966.statenav-
Förbanden4 stadsområden syndicats d agglomérationav nya nou-
velle inrättades 1983 för utveckla samarbetet mellan kommunernaatt
i de stadsområden kommit till stadsplaneringstatensnya som genom
under l970-talet. finns förDet närvarande nio stycken, och de flesta

belägna i Paris utkanter.är
5 Slutligen kommunalsammanslutningarna communautés deutgör com-

och stadssammanslutningarnamunes de villes forcommunautés
kommuner flermed 20 invånare modern form000 mellan-än en av
kommunalt samarbete, kom till och grundar sig1992 på för-som som
delning befogenheter rörande fysisk planering och ekonomisk ut-av
veckling. Sedan har1992 l 105 kommunalsammanslutningar inrättats,

endast fem stadssammanslutningar.men

Det dag 18 000 mellankommunalaexisterar samarbetsstruktureri i
Frankrike. siffran döma förefallerAv det det mellan-att som om
kommunala samarbetet har varit succé i Frankrike. döljerDenen
emellertid antal brister. och främst kan detFörst antalet vilketett stora -

genomsnitt mellankommunal struktur for tvånotsvarar ett en
kommuner tolkas bevis för utvecklingen det mellan-även ett attsom av-
.tommunala samarbetet varit otillräcklig; effektivt mellankommunaltett
samarbete skulle i själva verket kunna bygga på mycket mindre antal
iamarbetsstrukturer, där varje struktur omfattar många fler kommuner. Det

uppenbart den politik forts sedan 1960-talet, och beståttatt som som av
periodvis lägga till stmkturer istället for förändra de redan:tt attnya

existerande strukturerna, har haft effekt. realiteten kännetecknasImotsatt
:let franska för mellankommunalt isamarbete dagsystemet ett stortav
antal olika strukturer vilkas funktioner ibland mycket lika.är
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börDet dessutom betonas de vanligaste mellankommunalaatt sam-
arbetsstrukturema kommunalförbund med endaär ansvarsområdeett
14 500, d.v.s. den traditionella och minst integrerade samarbets-mest
formen samarbete inom endast ansvarsområde, med ekonomiskaett

bygger frivilligapå bidrag från kommunerna. inte-Deresurser som mest
grerade samarbetsfonnema vilka bygger på obligatorisk fördelningen av

exempelantal befogenheter, till stadsförbundenett stort och stads-som
sammanslutningarna, har däremot endast haft mycket begränsad fram-en
gång i städerna. deAv samarbetsfonner involverar sektoränsom mer en

det bara de former förseddaär med visst mått flexibilitetär iettsom av
fördelningen befogenheter, till förbundexempel med fleraav som ansvars-
områden, distrikt och kommunsammanslutningar, värderas någor-som
lunda högt kommunerna.av

Generellt lider det mellankommunala samarbetet i Frankrike tvåsett av
grundläggande problem. förstaDet problemet ekonomiskt ochär av
finansiellt slag; det mellankommunala samarbetet fungerar dåligt så snart
det finns betydande skillnader i relativ rikedom mellan grannkommuner
vilket ofta fallet, rika kommuner ofta fögaär motiverade samarbetaär att
med fattigare kommuner. endaDen lösningen består därför i utverkaatt en
ekonomisk mellan fattiga kommunerutjämning och rika kommuner, an-
tingen statlig omfördelningspolitik nationell utjämningsfondengenom en

ondsF national de péréquation existerar för detta ändamål, eller genom
slå kommunernas skatteresurser depå mellankommunalaatt samman

strukturemas nivå. Detta har börjat mycket långsamt ochgöra,man men
inte starkt lokalt motstånd.utan ett

andraDet grundläggande problemet med det mellankommunala sam-
arbetet i Frankrike politiskt slag. De kommittéer ellerär råd före-av som
träder de mellankommunala strukturemas styrelseorgan kommun-utses av
fullmäktige, och ordföranden i den mellankommunala strukturen oftaär
borgmästaren i medlemskommunema. Styrelseorganen i de mellan-en av
kommunala strukturerna har därför ingen direkt demokratisk legitimitet;
ordföranden endast och,är primus inter den formellaävenpares om
beslutsproceduren juridiskt grundad majoritetsomröstningarärsett
enkel majoritet och i vissa fall kvalificerad majoritet, fattas gemen-

beslut i allmänhet efter förlikning samtliga kommunerssamma en av
intressen och positioner. Man bör därför komma ihåg de mellan-att
kommunala samarbetsstrukturema får befogenhetsin fatta beslut frånatt
kommunerna och inte tvärtom.

mellankommunalaDe samarbetsstrukturema viktig överkom-utgör en
munal förvaltningsnivå i Frankrike, vilket har med detgöraatt stora
antalet strukturer skapats och det antalet kommuner med-storasom som
verkar. Denna styrelsenivå lider dock överdriven juridisk kom-av en
plexitet, begränsad grad integrationännu ansvarsområdena ochen av av
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propositionsjälvständiga beslut. Enfattarelativt ringa befogenheter att
Jean-Pierreinrikesministem,nuvarandedenhar avfattatssom av

mellan-mångfaldennuvarandeförenkla densyftar tillChevénement, att av
inspireradPropositionen,samarbetsstrukturer.kommunala är av ensom

utslagningen isocialadenkampanjennyutkommen motrapport om
socialisten Jean-skrivitsvillepolitique destadsområden la avsom
företagsskatt förinföramålocksåPierre harSueur, att en nysom

avhjälpad°agglomération förprofessionellestorstadsregionema taxe att
skatteintäkter.gällerdetmellanskillnaderna kommunerna när

eller iföråldrade3 Departementen: nära

angelägen-med kommunernaskontakt
heter

denresultatinrättades departementenredanSom ettnämnts, avsom
förändratshardepartementdessaIndelningenfranska revolutionen. av

vilkadepartement,i dag 100finnstvåhundra år. Detlitet undermycket av
dubefolkade DepartementVissaFrankrike.i moderlandetligger är tätt96

befolkadeglestmycketmedan andrainvånare,miljonerNord har 2,5 är
invånare.har 000Lozêre 73

förändratshar alltså intedepartemententerritoriella kartanDen över
institutionellaheller har dettvåhundra år. Inte sättetmycket att styra

till full-direkta valdåändrats sedan 1871,grundenidepartementen
genomfördesinstitutionen,reformeninfördes.mäktige Den stora somav

exekutivadeninnebar1980-talet,decentraliseringen undertill följd attav
ordför-prefektema tillfrånflyttadesmakten departementen överöver

samtidigtmaktbefogenheterordförandenasfullmäktige, ochandena i att
utökades.

hälftensexårsperiod, ochförväljs fullmäktigemedlikhet 1871I aven
fullmäktigeValen tilltredje år. ägerför omvalledamöterna är vartuppe

iindelatVarje departement"kantoner.enmansvalkretsar äri lokalarum -
valsystemetväljs. Självakantonkantoner, ochflera representant peren

två val-medmajoritetsvalsystemdetsedaninte ändrats 1871;har är ett
omgångarm. förofta kritiseratsfullmäktige harväljaSättet attatt vara

inte längrelång tid tillbakasedankantonindelningeneftersomföråldrat,
i befolkningSkillnadenfördelningen.befolkningsmässigaåterspeglar den

faktor 10,medkan varieratill ävenkantonfrån omenannanenen
conseillerfullmäktigeledamotväljavarje kanton har rätt att avensamma
regeringarsemellertid samtliga1970-talet harbörjan pågénéral. Sedan
de undan-eftersommisslyckats,kantonindelningenförsök ändra påatt

full-från valdamotstånd lokaltkraftigtmycketpåtagslöst har stött
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mäktigeledamöter, samtidigt de har väckt misstankar försök tillsom om
manipulation valkretsindelningen.av

Alla dessa aspekter i kombination med departementens begränsade
geografiska utbredning det gällernär behovet ekonomisk utveckling,av
utgör vägande förtungt departementens belackare,argument kriti-som

departementen för föråldrade och föredrarattserar regionerna. Före-vara
språkamas dock departementenärargument alltatt enhettrots är en som

fast förankrad detär politiskai och administrativa Frankrikeisystemet
och drar dubbel legitimitetsgrund;nytta dels densom historiskaav en
legitimiteten hos inrättning har bevisat sitt värdeen som attgenom
överleva och sig till de många olika politiska regimer haranpassa som
avlöst varandra under tvåhundra år och dels den legitimitet subsidia-som
riteten närheten till medborgarnas angelägenheter "citoyennetéger; de
pr0ximité", vilket bekräftas i opinionsundersökningar. Fransmännen
känner väl till departementet, det spelar viktigvet rollatt det gällernären
social verksamhet och uppskattar sådana sociala tjänster tillhandahållsatt
på den lokala nivån, på nationell ellerän regional nivå.snarare

Departementens främsta ansvarsområde gäller sociala frågor:
1 direkt socialunderstöd till familjer, barn och äldre,
2 allmän hälsovård, i synnerhet förebyggande sjukdomar hos barnav

och mödrar,
3 samhällsunderstöd inom bostadssektom,
4 kampanjen social utslagning initieradesmot 1988,staten sär-som av

skilt för integreraansvaret inkomstunderstödatt mottagarna socialtav
och yrkesmässigt i samhället revenu dminimum inserti0n.

Ur ekonomisk synvinkel kan lägga märke tillen 60 % departe-attman av
verksamhetskostnadermentens går till socialtjänsten.

Departementens övriga ansvarsområden tekniskär täckernatur,av men
också sociala frågor bredarei bemärkelse:av en
1 uppförande och underhåll och utrustning till mellan- och hög-av

stadieskolor för elever mellan ll och 15 år collêges,
2 landsbygdens serviceutbud,
3 allmänna departementenvägar ansvariga förär underhållet väg-ettav

på cirka 356nät 000 km,
4 utveckling kommersiella hamnar och fiskehamnar,av
5 miljöskydd,
6 understöd till företag i svårigheter, etc.

För alla dessautöva maktbefogenheter,att har departementen eller-
specifikt fullmäktige tillgång till betydandemera mängden resurser,-

både består skatteintäkter finansiellasom överföringarsamtav egna av
från Faktum utgifternastaten. är för deatt 100 departementen förstår
30 % de sammanlagda utgifterna för alla valda myndigheterav lokalpå
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och regional i jämförelsenivå med 61 för de kommunerna.% 36 000
fullmäktigeFör ska kunna förverkliga sina befogenheter har be-derasatt

slutsrätt i och med decentraliseringen utvidgats till omfatta speciali-deatt
serade tekniska och sociala förvaltningar tidigare lydde undersom pre-
fektema.

Debatten mellan departementens förespråkare och kritiker förblir
oavgjord. i föråldradDepartementet någon mån enhet metodenär atten
välja fullmäktigeledamöter på grundval kantonindelning harav en som
blivit tämligen obsolet, dess historiska huvudsakligenochröttermen
sociala funktion det till institution angelägenheter liggergör näraen vars
medborgarna och dess legitimitet för-och därför långt ifrånärnytta
brukade.

Regionerna:4 institutioner i vårdande

Regionerna kom till decentraliseringslagen den 1982 och2genom mars
styrelseorgan på mellannivån direktvalda region-representeras som av

fullmäktige. första regionfullmäktigeDe valdes i 1986. Regionernamars
därför helt institutioner på mellannivån i jämförelse med departe-är nya

och kommunerna.menten
Genom decentraliseringen överfördes rad maktbefogenheterstörreen

till regionerna, huvudsakligen ansvarsområdet ekonomisk utveck-inom
ling:

regionemas delaktighet i planeringenl den nationella och regionalaav
utvecklingen inom för fyraåriga contrats de plan kontraktramen

förhandlas fram mellan och region för utvecklingenstatensom en av
vissa serviceinrättningar och innebär iaktta be-måsteatt parternasom
gränsningar de offentliga utgiftema,av

2 samñnansiering offentliga serviceinrättningar regionalt intresse,av av
ekonomiskt3 investeringsstöd företagtill och delaktighet i finansie-
ringen regionala utvecklingsorgan och finansbolag,av

4 för yrkesutbildningen på regional nivå i samråd med staten,ansvar
läroinstitut och yrkesskolor,

för5 bygga och underhålla gymnasieskolor för elever äransvar som
mellan och15 18 år gamla lycées.

Regionerna, omfattar geografiska områden departe-större änsom
och har mandat huvudsakligen gäller ekonomisk tillväxt, be-menten som

traktas i allmänhet positivt befolkningen. Regionerna har dessutom ut-av
arbetat ambitiösa informationsprogram ungefär likadana isom utser
varje region, flitigt bruk media för föra fram bildengör attsom av av nya,
moderna, dynamiska enheter efter ekonomisk itillväxt,strävarsom syn-
nerhet för problemtyngda områden, och framsynta, förär Öppnasom
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Europa, Trenden för närvarande flerär och fleretc. lokalpolitikeratt som
valda till i bådeär departement och region,poster ett måsteen men som

följa lagstiftningens restriktioner det gäller innehav dubblanär politiskaav
väljer lämna sina platserposter, ledamöteratt departements-som av

fullmäktige och behålla platserna ledamöter regionfullmäktigesom av
conseiller regional.

De franska regionerna lider dock två problem förhindrar attav som
deras inflytande Det första problemetväxer. gäller de faktiska resurser

tillgängliga för dem. Regionemasär utgifter endast 9 % deutgörsom av
totala utgifterna för samtliga territoriella myndigheter, jämfört med 30 %
för departementen och 61 % för kommunerna. Dessutom uppgår antalet
anställda vid de regionförvaltningama endast till jämfört7000, med

Även200 000 för departementen och miljon för kommunerna.en om
regionernas har ökat betydligt sedan de skapades, de därförärresurser
alltför begränsade för kunna rättfärdiga påståendet regionenatt om som
den dominerande institutionen på mellannivån. Med andra ord, ävennya

regionerna verkligen de kompetentautgör styrelseorganen påmestom
mellannivå med avseende på frågor den regionala ekonomiskasom
tillväxten och förhållandet till de europeiska institutionerna, problemetär

de inte har skaffat sig deännuatt krävs för de skall kunnaattresurser som
förverkliga sina ambitioner.

Det andra problemet påverkar den bild effektivitetsom av som
regionerna vill förmedla politisk regionalaär De valen, avseddanatur.av

hållas sjätte år, ägde iatt 1986, ochvart 1992 1998.rum mars mars mars
Det ovanliga med de regionala valen dock de baseradeär påäratt ett
valsystem med proportionell och valomgång.representation Dettaen
valsystem, inte ingår i den politiska traditionen i Frankrikes femtesom
republik, tillämpas i själva verket endast vid regionvalen och vid de
europeiska valen. Vid val efter val har detta valsystem lett till ökade
svårigheter uppnå absoluta majoriteter i regionfullmäktige.att Faktum är

antalet regionfullmäktige där inget politisktatt parti fick absoluten
majoritet 9 år 1986 av regioner21 i moderlandet och 18 år 1992.var
Denna situation har lett till återkommande svårigheter få regionfull-att
mäktige fungera effektivt, i synnerhet detatt gäller godkännandetnär av
budgeten. lösaFör detta problem infördes i lag,att denantogsen som av
franska nationalförsamlingen den 7 oktober 1997, viktig reformen av
regionfullmäktiges fungera.sätt Som resultat denna reformatt tillåtsett av
ordföranden i regionfullmäktige, i de fall där förslag till regionbudgetett
inte har kunnat innan tidsgränsen har gått lägga framantas ut, ett nytt
budgetförslag ha blivit efter frist på tolv dagar,antagetsom anses en om
inte förslag misstroendevotum tillsammansett med budget-ettom nytt
förslag absolut majoritet i regionfullmäktige.antas Eftersomav en
budgeten endast kan blockeras i regionfullmäktige där det inte finns någon
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detbudget, bör denna refomiklar majoritet kan föreslå görasom en annan
blockeras.möjligt lösa de fall där budgetenatt

efterhar blivit särskilt markantSvårigheten regionernaatt styra
Nationellai det regionala politiska spelet.Nationella frontens inträde
första val-högerkanten sedan denfronten parti på denär ett yttersta som,

stabil andel pålyckats kapa sigframgången 1983, gradvis har en
helhet, miss-i valenomkring % väljarnas15 röster som men somav

presidentval, allmänna val,i alla val med majoritetsomröstningargynnas
isolerat och inte kan skapakantonval kommunalval, eftersom detoch är

representation regionvalen kanallianser. val med proportionellI som
i regionfullmäktigedäremot säkra antal mandatpartiet utan attstortett

regionfull-sammanhang tidigare prägladesskapa allianser. I ett avsom
regionalt valdarelativ högermajoritet, har demäktige dominerade av en

mycketför fronten kommit spelaNationella attrepresentantema en
regionvalenmarkerades ytterligare efterdestabiliserande politisk roll, som

tillviss del återställde balanseni Medan dessa val till1998.mars
jämfört med valen 1986 och 1992,fördel i regionfullmäktige,vänsterns

frånbeslutet stödja kandidaterfattade Nationella fronten det taktiska att
regionfullmäktige.till ordförandeposten iden moderata högern i valet

hadärför ifrån fördelenoväntade alliansDenna vänstern atttog enav
krisframkallade allvarlig internmajoritet i flera regioner ochrelativ en

partiledning hadeeftersom dessinom den liberala franska högern,
fronten.Nationellamed det rasistiska partietförbjudit allt lokalt samröre
politisklokalval kan utnyttjas tillregionval visade därförDessa att ett en

lösadet nationella planet.profilering har återverkningar på För attsom
problem regeringen Jospin avlämnatdetta politiskt känsliga har propo-en

i regionvalen i enlighetparlamentet för reformera valsystemetsition till att
Debatten i nationalförsamlingenmed modellen för kommunalvalen. om

detta förslag inleddes i juni 1998.
framtid inteinstitution, legitimitet ochregionenKort ärsagt, en ny vars

mellannivånfaktiskt det styrelseorganverkar ifrågasättas. Den är som
nationellautmaningar denlämpat för sådanabästär växa mötaatt att som

regionala enhetersamarbetet med utländskaoch regionala utvecklingen,
för-regionerna, ellertyska Länder och de spanskasom de autonoma

hämmasfranska regionernahållandet till de europeiska institutionerna. De
och mänsk-fortfarande otillräckliga ekonomiskaemellertid av resurser
splittrasmed sådana utmaningar, ochliga för kunna i kappväxaatt av

valsystemet i regionvalen.politisering grundextrem av
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5 Prekfektema och den dekoncentrerade
förvaltningen, eller den oundvikliga

centralmaktennärvaron i påstyretav

mellannivå

Prefektema, regeringen, har sedan Napoleonsutses dagarsom av repre-
i departementen detsenterat finnsstaten också regionala prefekter

préfets de region prefekter för departementenär i regionemassom
administrativa huvudstäder. Det allmän spridd uppfattningär atten
decentraliseringsrefonnema under 1980-talet punkt för prefektemassatte
traditionella totala makt på mellannivån och den lokala nivån. Det är utan
tvivel så den kontroll prefekternaatt utövade de valda styrelse-översom

lokal ochpå regional harnivå minskat betydligt följdorganen som en av
decentraliseringen. Före decentraliseringen representerade inte bara pre-
fekterna den exekutiva makten i regionerna och departementen, deutan
utövade också direkt kontroll de beslut de lokala myndigheternaen av som
fattade. Denna kontrollbefogenhet, åtföljd möjlighet till granskning,av en
kallades förmynderskap tutelle. Detta förmynderskap försvann med
decentraliseringslagama.

Faktum decentraliseringenär fullständigt reformeradeatt medsystemet
kontrollen de lokala styrelseorganen;över kan prefekterna endastnumera

indirekt kontroll deutöva lokala styrelseorganens beslut. lokalaDeen av
och regionala styrelseorganen visserligen skyldigaär på informell basisatt
informera prefekten de viktigare besluten innan de verkställs, deom men
behöver inte längre erhålla förhandsgodkännande från prefekten.ett Om
han lokalt eller regionalt myndighetsorganatt ett har fattatanser ett
olagligt beslut, hans enda möjlighetär inom två månader överlämnaatt
ärendet till förvaltningstribunal "tribunal administratif tribunalen en-

handlägger tvistemål där den franska förvaltningen inblandadsom är som
har absolut beslutanderätt det gäller ogiltigförklaranär eller upphävaatt
beslut. Prefektens makt kontrollera styrelseorganen på mellannivånatt och
den lokala nivån har därför juridiskt blivit mycket begränsad.sett

Dessutom kan prefekterna använda denna procedur endast i marginell
utsträckning, eftersom andelen beslut prefekturema överlämnar tillsom
förvaltningstribunalema endast 0,03utgör % alla beslut fattasav som av
de valda styrelseorganen på den lokala nivån och mellannivån. Den lilla
andelen beslut prefekterna överklagar till förvaltningstribunalema harsom
dock kritiserats den högsta förvaltningsdomstolen Conseil d detEtat,av

har jurisdiktion handlägga överklaganden i förvaltnings-attorgan som
ärenden för den visar på prefekturemas otillräckligaatt kontroll deöver
lokala och regionala styrelseorganen. Prefektema har emellertid goda skäl
till inte överlämna fler ärendenatt till förvaltningstribunalema, eftersom
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det antal handlingar regionerna, departementen och kommunernasom
skickar till dem för information över fem miljoner 1992, såär enormt
många prefekturerna saknar tillräckliga personalresurser föratt att
undersöka alla dessa handlingar detalj. Ett politiskt skäli annat, mera
till den kontrollen prefekturerna de lokala ochutövar översvaga som
regionala styrelseorganen prefektema, inblandade i dagligaär att ärsom
förhandlingar med lokalt valda politiker, alltid föredrar övertala dessaatt
valda direkt så de kan till åtgärderna själva i de fallrepresentanter rättaatt
där det uppstår oenighet det lagliga i åtgärd, kon-än attom en snarare
frontera dem inför förvaltningstribunalen.

Låt till sist tillägga den kontroll finanserna och budgetenöverattoss
prefektema de lokala och regionala självstyrelsemautövar ocksåöversom

begränsad. Prefektema kan förvissoär ändra de lokala regionalaoch
självstyrelsemas budgetar i vissa fall om de har misslyckats med att anta

budget inom den fastställda tidsramen, budgeten antagits inteen om som
balanserad eller den saknar obligatoriskär utgiftspost. Prefektemaom en

ingriper emellertid i dessa fall endast efter gjorts deöversynatt en genom
regionala revisorskontoren chambres regionales des vilka in-comptes,
rättades efter decentraliseringen enkom för denna uppgift. dessutomDet är
de regionala revisorskontoren kontrollerar lagligheten i desom ensamma
lokala och regionala självstyrelsemas ekonomiska styre.

Tillsammans visar alla dessa faktorer prefekten napoleanskatt en-
institution tidigare förkroppsligade centralmaktens myndighet översom
hela nationens territorium har förlorat det kontrollmaktsin ochmesta av-
granskningsmakt följd decentraliseringsreforrnema. skulleDetsom en av
dock helt felaktigt prefektema endast spelaratt tro attvara nu en
symbolisk roll. I verkligheten spelar prefektema fortfarande mycketen
viktig roll beslutsfattare och samordnare mellannivån ochpå densom
lokala makt,nivån. Denna skulle kunna beskriva reg-som man som
lerande, kan tillskrivas flera grundläggande orsaker.

det förstaFör har prefektema behållit makt antalsin över ett stort
dekoncentrerade statliga förvaltningsgrenar. Prefektema förvissohar inte
inflytande alla dekoncentrerade statliga förvaltningsgrenar tillöver
exempel tillhör förvaltningen skolor och universitet, skatteväsendet,av
och inspektionen arbetslagstiftningen de dekoncentrerade förvaltningarav

inte lyder under prefektema. Prefektema har emellertid behållitsom
tillsynen många viktiga departementsdirektorat på områdenöver som
serviceinrättningar, jordbruk och skogsbruk, sysselsättning, hälsa och
sociala frågor.

Prefekturerna infonneras alla projekt dessa avdelningar ärom som
inblandade eftersom på dessa tekniska avdelningar efter-experterna
frågas dagligen regionema, departementen och kommunerna, efterav som
decentraliseringen delvis har gjorts ansvariga för förvaltningen dem.av
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Dessutom spelar de regionala prefekturema särskilt viktig roll nären
det gäller den nationella och regionala utvecklingen, i samarbete med
regionemas fullmäktige. dettal avseende de regionala prefektema be-är
myndigade förhandla med regionfullmäktige contrats de plan,att om
vilka officiellt sluts mellan och regionerna. Därtill tjänar de regio-staten
nala prefektema kontaktyta mellan och myndigheterna påstatensom en
mellannivån i förvaltningen de regionala utvecklingsprogrammenav som
samfinansieras strukturfonder,EUzs både det gällernär attav samman-
ställa ansökningshandlingarna och genomföraatt programmen som
finansieras EU-kommissionen. De regionala prefektema har nyligenav
skaffat sig överordnad position visavi de andra departementsprefek-en

på detta område. Lagen från den februari6tema 1992 i själva verketgav
de regionala prefektema makten utfärda politiska direktiv till departe-att
mentsprefektema för implementeringen nationens och unionens politikav
rörande ekonomisk och social utveckling och nationell och regional ut-
veckling.

korthetI kan prefektemas position i förhållande till självstyrelsema på
mellannivå i Frankrike sammanfattas på följande vis. Vid tidpunkten för
de decentraliseringslagama under 1980-talet det många för-stora var som
utspådde slutet eller nedgången för prefekturinstitutionen. praktikenl
tenderar dagens decentralisering visa hur mycket komplexa sakeratt mer
och ting i själva verket prefektemas roll har inte så mycket minskatär; i
betydelse ändrat sin karaktär. Den reglerande prefekten har tagit översom
från den granskande prefekten och den napoleanska institutionen har

sig så skickligt till den tidens decentraliseringanpassat vissaattnya
forskare till och med talar prefektemas återkomst.om

6 Nätverket styrelsen på mellannivå iav

Frankrike

Efter ha de olika aktörerna för sig och derasatt respektivepresenterat var
roller i beslutsprocessen på mellannivån, det för tydlighets skull dagsär nu

kort inblick i den verkliga komplexitetenatt i denna Ige en process.
realiteten de olika aktörernasär ansvarsområden så sammanflätade, in-
slaget korsfinansiering omfattandeså och relationerna så ömsesidigtav
beroende, det i dag finns mycket få politiska handlingsprogramatt som
utarbetas enda aktör.av en

Låt först allt analysera de sammanflätade ansvarsområdena.oss av
Som tidigare nämndes har de mellankommunala strukturerna i huvudsak
tekniska ansvarsområden kommunerna har överlåtit dempå vatten,som

bostäder, kollektivtrafik,vägar, kultur- och sportinrättningar, departemen-
har särskilt socialt ansvarsområde, och regionemas verksamhets-ten ett
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område gäller till delenstörsta den nationella, regionala och ekonomiska
utvecklingen.

själval verket dessaär ansvarsområden sammankopplade inom ett
antal sektorer. Låtstort typiska exempel:ta treoss

1 På utbildningsområdet bär kommunerna för bygga,ansvaret att utrusta
och underhålla lågstadieskolor och förskolor. Det emellertid full-är
mäktige i departementen har slags för mellan- ochsom samma ansvar
högstadieskoloma och fullmäktige i regionerna på mot-som ansvarar
svarande för gymnasieskolorna.sätt Det nationella utbildningsdeparte-

i sin förmentet fram nationella läroplaner,tur att föransvarar ta
rekryteringen och betalningen lärare på alla nivåer och förav att
förvalta universiteten. Denna redan komplexa juridiska fördelning av
maktbefogenheter görs kompliceradännu den växandemera av
tillämpningen korsfinansiering; kommuner och departementav
hjälper regionerna finansiera byggandetatt gymnasieskolor,av sam-
tidigt regioner och andra lokala myndigheter bidrar tillsom statens
finansiering etc1°°.universiteten,av

2 Med avseende på sociala frågor råder det inget tvivel det ärattom
departementsfullmäktige har det omfattande socialamestsom ansvars-
omrâdet. Icke desto mindre driver också kommunerna kommunala
socialtjänstcentra centres a action sociale, där ansök-communawc
ningshandlingarna för socialhjälp utfärdas. Dessutom del-är staten
aktig i det generella fastläggandet socialpolitiken, och åläggerav
departementsfullmäktige föra socialtjänstpolitiken iatt nära samröre
med den. Slutligen har den roll regionerna spelar det gällernärsom
finansieringen för yrkesutbildning tydlig social dimen-av program en
sion bekämpningen arbetslösheten.genom av

3 Det tredje exemplet på sammanflätningen ansvarsområden denärav
ekonomiska utvecklingen och det direkta stödet till företag. Enligt
förespråkarna för decentraliseringen det meningen dettaattvar an-

Ävensvarsområde skulle tillfalla regionerna. här överlappar
emellertid ansvarsområdena varandra och samfinansieringen är
utbredd, vilket blirgör gränserna otydliga.att Först och främst är
regeringen förstås fortfarande huvudaktören i den nationella eko-
nomiska politiken. Därtill kommer via prefekturema, stödjeratt staten,
regionerna ekonomiskt i enlighet med contrats de plan Etat/régions.
Dessutom departementenäven och kommunerna i praktiken bidragger
till affarsverksamheter, sammanlagt uppgår till ungefär likasom
mycket de anslår°7.medel regionernasom som

En undersökning de territoriella myndigheternas ekonomiskaav resurser
bekräftar bilden komplexitet och ömsesidigt beroende mellanav myn-
digheterna lokal och regional nivå. Kommunerna, de mellankommunala
strukturerna, departementen och regionerna delar i själva verket på samma
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från fyrakommerskatteintäkter. fjärdedelar skatteintäkternaTre typerav
direkta skatter:av

beboralla hushållbostadsskatt a habitation betalasl taxe somsom av
lägenheter eller hus,

markägare,bâti betalasskatt foncier2 taxe avsomsur non
fastighets-betalasfoncier bâti,fastighetsskatt3 taxe som avsur

ägare,
betalas företag.profesionelle,och företagsskatt taxe4 som av

markregisteringsskatt,antal indirekta skatterfinns ocksåDet ett
till exempel skattkörkortsskatt, liksom skatt på tjänsteretc., sop-

stadsplaneringen.har medhämtning och skatter göraattsom
olika skatterflesta dessalägga märke till här debörDet är att avman
till exempelterritoriella myndigheter gång;uppbärs flera på sammaav

ochnivå kommunernabostadsskatten nationelluppbärs 65 % avav
regionerna.ochdepartementen 8 %deras organisationer, %27 avav

fråntransfereringarnafinansiellatill denna bild de olikaLägger man
understöd förstatligalokala styrelseorganentill de regionala ochstaten
anläggningarför olikaverksamhetsomkostnader, kostnadertäcka derasatt

mellanöverföringarkorsvisaöverföringar maktbefogenheter ochoch av
ochtill departementenmedel från regionernadem själva överföringar av

viceoch versa,till kommunernakommunerna eller från departementen
regionala och lokalakomplex deviss uppfattning hurkan få omman en

ekonomiska struktur är.organens
be-olika sektorer allaoändligt antal exempel frånfinnsDet ett som

i Frankrikestyrelsen lokal nivå och mellannivåkräftar bild; påattsamma
handlingsprogramuppsättning offentliga politiskainte består somav en

interaktion mellanständigolika aktörer,genomförs utanseparat av enav
dessa aktörer.

mellan-självstyrelsen påfranska7 Den
relation tilloch deras Europa:nivå

anpassning, inte revolution

mellannivåfranska självstyrelsen påvad gäller densista dimension ärEn
tilldess relation Temati detta sammanhang; Europa.viktig nämnaatt

under år.föremål för mycket debatthar varitregionemas Europa senare
i Europeiskamedlemsstaternamotsvarigheter i de övrigalikhet med sinaI

stärktmellannivå, Maa-franska självstyrelsen påunionen har den av
Brysselssubsidiaritetsprincip, dragitstrichtavtalets välkända nyttastor av

åtföljande eko-självstyrelseorgan och desådanaförnyade intresse för av
institutionella förmånerrnastrukturfondema ochökningama inomiska
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deltagandet i regionkommittén. Frankrike har skickat 24 representanter
från sina styrelsenivåer på regionaltre och lokal nivå till regionkommittén
av sammanlagt antal påett 189 från alla medlemsstater.representanter
Även Frankrike inte tillhör Europas harstörsta landetsom mottagare,
fattigaste områden icke desto mindre dragit fördel struktur-stor av
fonderna, de inte mindre 9,6tar % deemot än sammanlagda bidragav som
EU-kommissionen anslår under perioden 1994 till 1999.

Vissa regioner har också utforskat parallella möjligheter stärka sittatt
inflytande de europeiskaöver institutionerna; antingen lita tillattgenom
den "regionalistiska aktivismen hos de lokalt valda representanter som
har ledamöterturen ävenatt Europaparlamentet, ellervara av attgenom
öppna representationskontor direkt i Bryssel för lobbyingändamål som
Nord-Pas-de-Calais- och Rhöne-Alpesregionema, eller gåattgenom

med andra regioner för sig synligare ochsamman göra ökaatt sitt eget
inflytande.

Trots allt detta kommer den känner sig frestad leta efterattsom en
politisk revolution bland alla dessa företeelser bli besviken. Attsnart att
de franska regionerna i dag skulle förbigå centralmakten för skapaatt
direkta relationer med Bryssel och den franska jakobinismenatt skulle
förlora kampen regionemas Europa förmot närvarandeär blott önske-
tänkande. Det för det första överskattning de franskavore en grov av
regionemas makt och autonomi tillskriva dem inflytande iatt klass medett
det de tyska delstatema har i kontakterna med EU:s institutioner.som
Deras lobbyverksamhet fortfarande oftaär ineffektiv och mycket mindre

fråga förhandla hålla informeradatt än sig U-frågoren Eattom om som
sannolikt kommer påverka regionerna. För detatt andra skulle sådanen
diskussion rivaliteten mellan och regionerna i relationstaten tillom
Bryssel bygga på förbisåg det faktumatt Frankrikes Europapolitikattman
fortfarande utformas högstapå regeringsnivå och den sedanatt
vidarebefordras till Bryssel via ochregeringens endast regeringens
officiella samordnings- och representationskanaler Interdepartementala
kommitténs generalsekretariat SGCI i Paris och den permanenta- -

Bryssel°9.representationen i
Till sist, slutgiltiga bevis för centralmaktens fortbestånd iom

relationerna mellan de franska regionerna och Europa skulle efterfrågas,
så räcker det med påminna två grundläggandeatt förhållanden.om

För det första det de regionalaär prefektema centralmaktens direkta-
i regionernarepresentanter föransvariga implementeraär E U-attsom-

politiken gäller ekonomisk och social utveckling och nationell ochsom
regional utveckling. Mer generellt prefektemaär ansvariga försett EG-att
lagstiftningen efterlevs på regional och lokal nivå. Detta innebär näratt
det gäller de delar EG-lagstiftningen påtagligt påverkar de lokalaav som
och regionala styrelseorganens verksamhetsområden, till exempelsom
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lokalmiljön det gällereller öppnandet för europeisk konkurrens när
offentlig måste, underupphandling, har myndigheterna inget val utan

själva inte allsprefekternas tillsyn, tillämpa de EG-bestämmelser desom
har bidragit till utforma,att

bättre illustrerardet andra finns det kanske ingentingFör statenssom
detregionerna ochbetydelse i relationerna mellan de franska Europa än

framsamfinansieras strukturfondema förhandlasvarpå projektsätt som av
för beredningenoch implementeras. Till börja med ansvaretatt stannar

utvecklingkvar i hos Delegationen för nationell planering ochcentrum,
du territoireoch för regional verksamhet Délégation Paménagement åå et

dennaregionale statlig myndighet. Detlaction DATAR, ärärsom en-
myndighet fram förslag gällande de franskalägger ärsomzonersom

mellanfördelningen EG-medelberättigade till bidrag och om av
de regionala prefektemaregionerna. På regional och lokal nivå detär som

deförhandlari samråd med de olika styrelseorganen sedan om
samfmansiering från Iutvecklingsprojekt berättigade till EU.ärsom

rollen till-praktiken de regionala prefektema spelaatt avuppmanas
fall därmed skiljedomare i deskyndare och samordnare, eller till och

och kommunerna inte kan kommaregionerna, departementen överens,
till de regionalavilket ofta händer. flesta EU-bidragen går dessutomDe av

prefekturema. Detoch lokala nivåerna via centralmakten och de regionala
i vilkenprefektema bär för intygaåterigen de regionalaär attansvaretsom

finansierasimplementeringsfas projekt befinner sig delvisde avsom
franska styrelseorganen påstrukturfondema. kan deSom utgörse

inbegripermellannivån länk i kedja förhandlingarendast somen en av
prefektema.många andra nationella styrelsenivåer regeringen, DATAR,

direkt dialog med EU-befinner sig långt ifrån deltagande iDe ett en
EU-medelförvalta dekommissionen, och de inteär att somensamma om

strukturfondema.kommer via
aktörinstitutioner verkligenKort EU:säven utgörsagt, somen nyom

centralmaktenbilaterala spelreglerna mellanförändrar de traditionellt sett
feloch valda mellannivå, skulle detde styrelseorganen på tro attattvara

förnödvändigtvis spelas till nackdeldetta spel med aktörer staten.trenya
institu-till centralmakten faktiskt förblivit de europeiskaharFram nu

betyder intetionemas främste samtalspartner i Frankrike. Detta att sty-
skulle sakna inflytanderelseorganen mellannivå och lokal nivå över

dem,inflytande beslut påverkarEU-politiken, de harnär över sommen
sida.indirekt kontroll frånsker detta i allmänhet under direkt eller statens
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8 Sammanfattning
Styrelsen på mellannivå i Frankrike består fyra aktörer:typerav av
mellankommunala samarbetsstrukturer, regionerna, departementen och
prefekterna. Alla har specifika ansvarsområden samtidigtpriori ära men
ömsesidigt beroende varandra och de bildar därför administrativtav ett
nätverk ansvarsområden den allmännainom territoriella politikenvars är

Ävenstarkt sammanjlätade. detta nätverk har sina i Frankrikesrötterom
flerhundraåriga politiska och administrativa historia vilket indelningama

kommunerna, departementen och prefekturinstitutionen vittnar om,av är
det i allt väsentligt decentraliseringsreforrnema inleddes tidigt påsom
1980-talet och fortsatte ända på 1990-talet, har nätverketsom gettsom
dess nuvarande fonn. lokalaDe och regionala nivåerna dettastyrs genom
nätverk bygger centralmaktensäven systematiska och desom
europeiska institutionemas växande deltagande.

Kan detta nätverk betraktas stabilt Styrelsesystemet på mellan-som
nivån håller för närvarande fortfarande på slutligen smälta deatt stora
decentraliseringsrefonnerna under 1980- och 1990-talen. Decentralise-
ringen i Frankrike betraktas emellertid fortfarande, i slutet 1990-talet,av
inte så mycket fullbordad utansom en process som en process som
troligtvis kommer förlängas ytterligare reformer i framtiden.att På denav
politiska dagordningen förekommer fortfarande diskussioner planeradeom
reformer vissa aspekter gäller på mellannivån, med syftetsystemetav som

förbättra dess funktion. Föratt närvarande håller propositioner påtre att
utarbetas. En propositionema, väckts inrikesdepartementet, ärav som av
avsedd förenkla den mångfald struktureratt finns inom detav som
mellankommunala samarbetet. Syftet med den andra propositionen, som
beretts ministern för nationell planering och miljö, delegeraärav att

för den nationella planeringen till städernaansvaret och regionerna,
framför allt regionerna kompetens utarbeta regionalaatt attgenom ge
planeringsprojekt schémas régionaux. juniI 1998 inleddes också
diskussioner i nationalförsamlingen den tredje propositionen,om som
gäller reform valsystemet i regionvalen. Därtill håller andra påen av texter

beredas med avsikten kraftigareatt begränsa möjligheterna innehaatt att
flera mandat i valda nationell och lokal nivå.organ

finnsDet ingen brist på omfattande problem och frågeställningar som
gäller den territoriella politiska dimensionen i Frankrike på ett mera
grundläggande plan. Hur kan till exempel regionerna och kommunerna
bäst för kunna till de fysiska ojämlikheterutrustas att rätta är ettsom
resultat den ekonomiska och demografiska utvecklingen, för kunnaav att
utveckla städernas förorter ekonomiskt och socialt, för kunna motverkaatt
avfolkningen landsbygden och skydda miljön, för kunna förankraattav
den ekonomiska verksamheten stabilt på den lokala nivån i omvärlden
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kännetecknas ekonomisk globalisering och "de-territorialiseringsom av
Alla dessa frågor har hamnat högt den politiska dagordningen i
Frankrike under år. råder tvivel politiskaDet inget detatt svaretsenare om

dessapå frågor i framtiden kommer påverka det nuvarande styrelse-att
mellannivån i Frankrike.systemet
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förvaltningen på mellan-annorlundaDen
nivå i Grekland: regioner statsförvalt-som

ning och prefekturer självstyrelsersom

Stella Kyvelou-Chiotinz och Nelli Sakellariadou

Inledning1

finnsGrekland enhetsstat där den huvudsakliga verkställande maktenär en
förvaltningen, innehar generella beslutanderättenhos den centrala densom

frågor gäller hela Statliga förvaltningsenheter bedriveröver staten.som
beslutsbefogenheterverksamhet i landets regioner och försedda med iär

enheter harde frågor gäller deras geografiska territorium. Dessaegetsom
och de inte självstyrelser,ingen juridisk utgörär utanstatus organegen

därför bättreinom enhetsstatens förvaltningsstruktur. struktur kanDenna
förvaltningssystem. Principen kom-beskrivas decentraliseratettsom om

de själv-munalt emellertid i konstitutionen, i vilkensjälvstyre stadgas
kommunernas funktioner finns förtecknade.styrande Kommunerna utgör

för lokalajuridisk enhet visavi medseparat staten, ange-en ansvar
lägenheter.

konstitution läggerBestämmelserna i 1975-1986 års hellenska samma
tyngd principen dekoncentrering principen självstyre,bakom om som om

effektivitetenvilka tillsammans förutsättningar för ökning iutgör aven
framgångsrik regional tydligförvaltningen och utveckling. Det görs enen

verksamhetåtskillnad den regionala styrelsensmellan de frågor rörsom
och de frågor gäller den lokala självstyrelsen.som

hållermycket centraliserade administrativaDet ersättasattsystemet
omfattande dekoncentrering.med decentralisering och Ten-ett systemav

befästsoch förstärka decentraliseringen hardensen omorganiseraatt
i och den intematio-Greklands medlemskap Europeiska unionengenom

nella utvecklingen.
prefektur-genomförts påHistoriskt har dekoncentreringsprincipensettl

fungerade statliga för-nivån, eftersom de statliga prefekturema längei soml
å instiftades desjälvstyrelsema andra nivånvaltningsenheter. på denInnan
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självstyrande prefekturema, utgjorde prefekturen det regionala organet
dekoncentreringsnivån.den grundläggande Behovet skapa de-störreattav

koncentrerade enheter prefekturen uppstod emellertidän mycket snart, av
följande anledningar:
1 det inom olika ministerier fanns mångaatt interprefekturala service-

funktioner utspridda på olika platser och därför för-som var som
hindrade enhetlig planering den regionala utvecklingen.en av

2 Behovet genomföra finansieringsprogram,EU:s vilket krävdeattav att
dekoncentrerade serviceorgan prefekturema skapa-större änsom var
des.

faktorerDessa ledde slutligen till regionerna inrättades 1986.att

2 historiskaDen bakgrunden till förvalt-

ningen på mellannivå i Grekland

2.1 Prefekturen statsförvaltningens förstasom
mellannivå

Historiskt har prefekturförvaltningen varit den enda formsett dekon-av
centreringssystem funnits i Grekland. Prefektursystemet infördes isom
förvaltningen 1833, efter den moderna grekiska tillkomst.strax statens
Samma år lagfästes det lokala styrelsesystemet, existerade redansom
under det ottomanska imperiet.

Med dekretet indelningenom kungariket och dess förvaltning,av
delades landet till börja med i prefekturer kantoneratt nomi,
eparchies och kommuner demi. Kommunerna blev därefter själv-
styrande offentligrättsliga enheter. Genom lagen om administrativ decen-
tralisering 1955 utvidgades prefekturen till förvaltningsområde istörreett
Grekland. Denna lag ändrades flertal gånger, behöll sina huvud-ett men
principer och gällde fram till 1994.

2.2 Framväxten regional nivåav en

Utvecklingen den statliga förvaltningsorganisationen på övergripandeav
regional nivå, har bredare ansvarsområden prefekturema, kan delasänsom
in i historiska perioder:tre

förstaDen perioden kännetecknas införandet de allmänna för-av av
valtningarna, vilket resultat behovet befästa den grekiskaett attvar av

makt i de områden befriades efterstatens 1912. Målet göraattsom var
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förvaltningarna till förbindelselänkar mellan centralmakten och pre-
fekturema i de territoriemas regioner. förekom emellertidDetnya
konflikter och oklarheter det gällde kompetensfördelningen, vilketnär
till slut resulterade i de allmänna förvaltningarna utövadeatt en om-
fattande tillsyn regionens myndigheter och liksom deöver överorgan
olika administrativa juridiska enheterna. Vid tidpunkten för deras av-
skaffande fanns det fem allmänna förvaltningar: för Grekland,norra
Thrakien, Ipirus, och Dodekanesos.Kreta
Under den andra perioden delades landet i prefektur-1970-1973
överskridande dessa regioner organiserades olika regionalaIregioner.

för ministerierna för ekonomi, social välfärd, handel, jordbruk,organ
industri, arbetsmarknad, offentliga kommunikationer.arbeten och

myndigheter leddes regionalaDessa förvaltningschefer, titule-av som
rades biträdande generalsekreterare för inre angelägenheter. En post

generalsekreterare inrättades i varje regional förvaltning, densom men
tillsattes aldrig. biträdande generalsekreteraren assisteradesDen ettav
särskilt expertråd yttrade sig de allmänna frågor gälldesom om som
den regionala förvaltningen och de frågor den biträdande general-som
sekreteraren lämnade till biträdande generalsekreteramarådet. De
hade politiskt betydelsefulla kompetensområden och samordnandeen
funktion syftade till främja den ekonomiska utvecklingen iattsom
regionen. regionala förvaltningarna avskaffades detta1973,De men
påverkade inte ministeriemas regionala regionala för-Deorgan.
valtningschefemas kompetensområden delegerades till deipso jure
olika ministerium.centrala och regionala inom varje Deorganen
regionala fanns kvar, de direkt underställdaorganen men var
respektive ministerium och prefekten saknade makt dem. Pre-över
fekten chef för prefekturens direktorat, departement, etc.,var organ

organisatorisk enhet.som en
tredje perioden kännetecknas tillkomsten regionenDen av som enav

dekoncentreringsenhet den förvaltningens andra nivå lagpå statliga
framför allt skiljer detta från de tidigare1622/1986. Det systemsom

syfte, decen-med regionala organisationer dess d.v.s.ärsystemen
samordning den regio-tralisering inriktad på planering ochärsom av

organisation förnala utvecklingen. består enhetligDetta system av en
vilka omfattarden statliga verksamheten i de grekiska regionerna,

därefter hargeografiska områden prefekturema, ochstörre än ut-som
landet.gjort den primära administrativa indelningen Ett annat nyttav

ochinslag i arbetsmarknadensär ävenatt partersystemet represen-
förvaltningsorgan, viafrån kommunerna deltar i regionenstanter

regionrådet.
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3 Regionerna

Som tidigare nämndes inrättades regionerna dekoncentrerad för-som en
valtningsnivå med syfte planera och samordna den regionalaatt ut-
vecklingen. De också samordningscentra.är De viktigaste orsakerna till
deras inrättande följande:var

1 Olikheter i markplaneringen mellan de regionala serviceenhetema,
vilket förhindrade både planeringen och samordningen den regio-av
nala utvecklingen.

2 Skillnader i de regionala servicestrukturema.
3 Behovet rationalisera organisationen inomatt ministeriemasav pre-

fekturövergripande enheter i förhållande till behovet samordningav
bland de regionala och centrala enheterna.
Misslyckanden4 lansera och tillgodogöra sigatt EU-projekt och EU-
bidrag.

5 Svårigheter utforma förslag till EU:s integrerade föratt program
medelhavsområdet IMP på grund prefekturemas organisatoriskaav
brister, de oklara och motsägelsefulla direktiv utfärdades desom av
centrala ministeriema, de organisatoriska och funktionella bristerna i
prefekturemas service, prefekturemas begränsade territoriellasamt
kompetens.

6 Behovet effektiv planering den regionala utvecklingenav en av som
följd reformema de europeiska strukturfondema och deten av av av

trilaterala förhållandet mellan EU, medlemsstaterna ochnya
regionerna. fannsDet särskilt behov planering, implementeringett av
och övervakning de regionala verksamhetsprogrammen inomav
gemenskapens för stöd finansieras till 75 % Europeiskaramar som av
unionen och till 25 % Grekland.av

7 fullständigEn avsaknad lokala styrelseorgan med territoriellaav
kompetenser skulle kunna uppfylla behovet genomföraattsom av
olika utvecklingsprogram. Detta krävde delades iatt staten större
områden prefekturema, skulleän kunna planera och driva igenomsom

långsiktigt offentligt investeringsprogramett inom flera sektorer.

Regionerna, deras benämning och deras huvudstäder fastställdes i ett
presidentdekret byggde på förslag från inrikesministeriet, miljö-ettsom
ministeriet, och ministeriet för fysisk planering och offentliga arbeten.
Regionerna inte juridiskaär i egentlig mening.personer

Tabell 1 på sid. 107 innehåller information antalet regionerom som
territoriella enheter och antalet prefekturer ingår i varje region.som
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antalet prefekturerochTabell Regioner

prefekturerAntalRegioner
Östra Makedonien-Thrakien

MakedonienCentrala
MakedonienVästra

Epirus
Thessaloniki
Joniska öarna

GreklandVästra
GreklandCentrala Sterea

Attica9
Peloponnesos10.

havetEgeiskaNorra11
.

Egeiska havetSödra12.
13 Kreta

.

BSammanlagt

Regionala3.2 organ

regionrådet.generalsekreteraren ochbestårRegionens avorgan
regeringengeneralsekreterareRegionens1 statensutses repre-somav

regerings-centralaadministrativ chef för deoch tilli regionensentant
ochGeneralsekreterarenservicefunktioner.regionalaministeriemas

förhållandehierarkisktregion står inte i någotvarjeprefektema inom
ochinrikesministemunderordnadvarandra. Generalsekreterarentill är

Kontrolleninom.kompetensområden han arbetarministrar,andra vars
lagenlig-kontrollsig tillministern inskränkerutövas en avsom av

beslut.generalsekreterarensheten i
planerings-demokratiskaregionen deltar i dentillRegionrådet2 attser

ochför planeringenviktigasteRegionrådet detproceduren. organetär
myndighet-lokalaregionala utvecklingen. Desamordningen denav

derassammanhang, dåroll i dettaspelar viktig representanterenerna
ordförandegeneralsekreterarerådet. Regionensmajoritet i ärutgör en

prefektema frånövrigtledamöter iRegionrådetsi regionrådet. är
prefekturfullmäktigeiordförandenaprefekturer nomoi,regionens

för kommun-nivån ochandralokala självstyrelser på representanter
rådgivandeRådet hardepartement.inom varjeförbundet TEDK en
den demo-det gällerbeslutskompetensocksåharkompetens. Det när

Framför allt harregionala utvecklingen.denplaneringenkratiska av
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rådet För utforma detansvaret nationellaatt utvecklingsprogrammet på
medellång sikt och den årliga utvecklingsplanen.

Regionens generalsekreterare ansvarig förär de regionalaensam organens
kompetenser. Genom lagen 1986 skapades inte något enhetligt adminis-
trativt skulle omfatta alla regionalaorgan Lagen stadgadesom organ.
emellertid de regionalaatt skulle omstruktureras under den 6-organen
månadersperiod följde på den administrativa indelningen isom statenav
regioner. Lagen föreskrev också alla institutioner inom denatt offentliga
sektorn den regionala nivån skulle omstruktureras.

3.3 Reformen 1997

Under 1997 pågick försök med fullständigett omstrukturering deten av
statliga dekoncentreringssystemet, inrättandet regionen engenom av som
enhetlig, decentraliserad, statlig förvaltningsenhet lag 2503/1997. Mål-
sättningen omvandla regionen tillatt administrativ enhetvar meden
kapacitet fullfölja de uppgifternaatt planering,tre ochorganisering sam-
ordning den regionala utvecklingen inom för denav nationellaramarna
planeringen.

Denna omstrukturering inom för bredare politikryms ramen en som
innebär reformering samtliga nivåerstatens centrala,en regionala,av
lokala. Målen är att:
1 Centralmakten ska fungera "utvecklingshögkvarter",ettsom som

innehar ledarrollen och sköter samordningen och griper in inomsom
viktiga sektorer nationellt intresse.av

2 Den statliga förvaltningsregionen ska förverkliga dennya nationella
och regionala planeringen, vid sidan planeringsroll.sinav egen

3 Primär- och sekundärnivåns självstyrelser bör tilldelas alla de be-
slutskompetenser behövs för kunna uppfylla medborgarnasattsom
krav denpå lokala utvecklingen.

3.4 Förvaltnings- och budgetautonomi

För kunna uppnå dessaatt mål har regionen tilldelats autonomi detnär
gäller dess administration och budget. Den administrativa autonomin har
skapats att:genom
l generalsekreteraren leder regionen och har beslutskompetens detnär

gäller dess verksamhet,
2 organisationen inte beroendeär ministeriema,av
3 den personalen inte delär ministeriemasegna personal.en av
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verk-till uttryckbudgeten kommerdet gällerAutonomin attnär genom
medeltäckspersonalens lönerinklusivesamhetskostnaderna som av-av

budget.praktikenvarje region ihari statsbudgeten. På så sättsätts egenen

Förändringar3.5

detroll pågeneralsekreterarensdet gällerförändringarnaviktigasteDe när
planet"° förstärkts.ansvarsområden harochhans kontorregionala är att

blanduppgifter i regionen hörgeneralsekreterarensTill annat:
genomförandetförochregeringen1 attatt representera avansvara

regionenhar medgäller frågorpolitik detregeringens attnär som
göra.

samordna,leda,ochalla utövachef för regionens2 attatt organvara
verksamhet.derasoch övervakatillsyn över

regionen.anställda ichef för samtliga3 att vara
hamnmyndighetema.brandförsvarpolis ochleda regionens4 samtatt

de lokalaadministrativa tillsynendenutövandetdelta i över5 att av
självstyrelsema.

budget.för utarbeta regionens6 att attansvara

ministeriemasolikahörde till detidigareansvarsområdenAlla de som
dessaeftertill regionenöverfördesregionala och att organsomorgan

hargeneralsekreteraren. Hanavskaffades tillhör ansvaretensamnumera
enligtregionensöverlåts tilldelegeras ellerför de kompetenser organsom

ochjurisdiktionexklusivageneralsekreterarensbestämmelsen om
detlag,tilldelats honom enligtkompetenserockså för alla andra omsom

stadgar Bestäm-bestämmelseuttryckliginte finns någon motsatsen.som
sådanainte enbartjurisdiktiongeneralsekreterarensmelsen avserom

demedlagstiftningen räknadegällandeden närkompetenser ovansom
angivitsockså frågorkraft,nämnda lagarna trädde i närmareutan avsom

bestämmelseuttryckligfinns någondet intelagstiftning, somomsenare
stadgar motsatsen.

offentligaallatillsyngeneralsekreterareRegionens överutövar organ
självstyrandedeövervakasinte enligt lagochfinns i regionen, avsomsom

ministeriema.ellerkommunernaprefekturema,
från sintill ochgeneralsekreterareRegionens avsätts postutses genom

Generalsekre-inrikesministem.frånförslagregeringen, efterbeslut ettav
videllervakant,kan Närämbetsman äravsättas. postenärteraren somen

general-regionensgeneralsekreterarenförhinder,frånvaro eller ersätts av
direktör.

generalsekreterareregionensinstitutionregionalstatligSom är
vilkasministrarnaövrigainrikesministem och deunderordnadhierarkiskt
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kompetenser han Följaktligenutövar. hans verksamhetär underkastad
kontroll kan både repressivm.preventiv ochsom vara

3.6 Regionens organisation och personal

De nuvarande regionala och vissa på prefektumivå harorganen organ
slagits och inkorporerats i varje regions enhetligasamman organisatoriska
struktur, och betraktas därför enheter inom regionen.som

Regionens organisatoriska struktur uppbyggd kringär enda general-ett
direktorat, består olika direktorat, departementsom sek-autonomaav
tioner och kanslier med sina huvudkontor i regionens huvudort. Mera
specifikt dessa enheter för:ansvarar
1 utformanämnare regionalpolitiken,att
2 genomföra de demokratiskaatt planeringsåtgärdema för de regionala

utvecklingsprogrammen medellång eller årlig sikt,
3 stödja institutioner,att nya
4 organisera förebyggandeatt hälso- och sjukvård, behandling sjuk-av

domar och främjandet hälsa i regionen,av
5 planera regionalpolitikenatt för kunna och övervaka deatt styra

offentliga anläggningsarbetena och ordna underhållet dem;av
6 planera och verkställaatt politiska åtgärder gäller miljöplanering,som

fysisk planering och stadsplanering, inom för principerna ochramarna
de nationella riktlinjerna för hållbar utveckling,en

7 utarbeta ochatt genomföra för hanteringen vatten-program av
skydd och utveckling skogarna ochresurserna, utvecklingenav av

regionens jordbruk,
8 övervaka kommunernasatt och de offentliga organisationerorganens

och i samarbete med dematt vidta alla nödvändiga åtgärder för fåatt
dem fungera effektivt.att

Generaldirektören ordinarieär ämbetsman. Han väljs särskilten ettav
tjänsteråd, för kandidater till generaldirektörs-att utsesom ansvarar

i ministerierna och deposterna offentliga Han regionensutsesorganen. av
generalsekreterare för treårig ämbetsperiod.en

Lediga tjänster i regionerna tillsätts tidigareattgenom personer som
arbetade i ministeriemas regionala vilka avskaffats ochorgan, numera vars
kompetenser hör till regionerna, flyttar till och rekryterasöver tillnu
regionerna. Dessa således inte längreär anställda i ministerierna;personer
de anställda iär regionen. Antalet anställda uppgår till 7 500.nästan

Omstruktureringen regionrådet har varit viktigt medel forettav att
främja demokratiprogrammen och samordningen regionalpolitiken.av
Regionråden i regionerna Attika, centrala Makedonien, Grekland,västra
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och sammansättning. Region-södra Egeiska havet har särskildnorra en
rådet i regionen Attika består till exempel borgmästama i ochAtenav
Pireus, presidenten i exekutivkommittén delegat fråni storstaden Aten, en
vardera handels- föroch industrikammaren i handelskammareAten, Atens
småindustrier, Industriförbundet Greklands småföre-i och Pireus,Aten

och yrkesmannaförbund, från lokala kommun-delegater dettagar- tre
förbundet i fullmäktigeordföranden i denTEDK Attikas prefektur och

prefektursjälvstyrelsen Aten-Pireus.autonoma
Thessalonikis borgmästare ordföranden i exekutivkommittén föroch

storstaden Thessaloniki deltar i för centrala Makedonien.regionrådet
Stödet för den regionala statsförvaltningen förstärkts bestäm-har av

melsen råd och deexempelvisinstitutioner regionernasom nya som
samordningsrådenm.särskilda

offentligråd underordnat ministeriet för inrikesfrågor,l Regionernas är
detförvaltning och decentralisering. Syftet med regionernas råd är att

ska stöd för regionala förvaltningen, har-den statligautgöra ett
monisera regionalpolitiken och samordna de centrala och regionala

regionernas råd ministernverksamheter. Ordförande i ärstatsorganens
för inrikesfrågor, offentlig förvaltning och decentralisering. Andra
ledamöter statssekreteraren i ministerium och regionernasär samma

Även för inrikes-generalsekreterare. generaldirektören i ministeriet
frågor, offentlig förvaltning decentralisering ledamot rådet.och är av

ministrarBeroende på de ärenden behandlas, deltar respektive isom
rådets sammanträden.
Särskilda samordningsråd har inrättats i de regioner hör till2 som

för Egeiskaministeriet för Makedonien-Thrakien och ministeriet
havet. sammankallas och ledsDessa samordningsråd, avsom
ministern för och för Egeiska havet,Makedonien-Thrakien ministern
har uppgift verksamheten i de olika regionerna ochsamordnaattsom

till agerande mellan dem. särskiltEttuppmuntra ett gemensamt sam-
övervakaordningsråd har också inrättats för planera och ut-att

vecklingsprogram olika incitament till privata investeringar.och Detta
ekonomiministem ellerråd sammankallas och leds den nationelleav

hans representant.
Till sist, för politiken genomförs i de regionerna3 samordna 13att som
och för utbyta erfarenheter det gäller regionernas organisa-näratt
tioner och deras verksamheter, sammanträder cheferna för region-

generaldirektorat månad. ledsDessa möten av gene-ernas varannan
förvaltning ochralsekreteraren i ministeriet för inrikesfrågor, offentlig

decentralisering. Under dessa sammanträden undersöker de och utvär-
derar hur organisationerna fungerar försöker finna lösningar deoch
problem uppstår.som
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3.8 Regionemas kompetenser

Regionemas kompetenser hänför sig i huvudsak till de fem ministeriema
finans och miljö, fysisk planering och offentliga arbeten, jordbruk, hälso-
och sjukvård och välfärd inrikesfrågor, offentlig förvaltning ochsamt
decentralisering

Enligt den regionala servicestrukturen och organisationsstrukturen i
lagen 2503/1997, har regionerna kompetenser på områden som:
1 Planering och utveckling regionalpolitik, verkställande åtgärdernaav

inom demokratiprogrammen, regionala utvecklingsprogram årlig
basis och på medellång sikt, utvecklingsincitament, stöd till insti-nya
tutioner, vattenresursfrågor.

2 Hälso- och sjukvård och välfärd allmänt folkhälsoskydd regional
nivå, förebyggande hälso- och sjukvård, behandling sjukdomar ochav
hälsofrämjandet i regionen.

3 Offentliga anläggningsarbeten planering och analyser regional-av
politiken med avseende på anläggningsarbeten.

4 Kontroll offentliga anläggningsarbeten.av
5 Kontroll kommande förbättringar och underhåll det existerandeav av

analyser, signalsystemsbyggen,vägnätet, vägskyltning, underhåll av
teknisk utrustning.

6 Planering och implementering fysisk planering, miljöfrågor ochav
stadsplaneringsfrågor inom för principer och nationella direktivramen
för hållbar utveckling.en

7 Regional skogsutveckling skogsskydd.samt
8 Utveckling jordbruket och implementering jordbrukspolitiken.av av

Förutom de områden faller inom regionens kompetens kan betydandesom
delar det hör till centralmaktens inrikespolitik, till exempel deav som som
offentliga finanserna, industrier, energi, teknologi, turism, idrott, socialför-
säkringar, arbetsmarknadsförhållanden, utbildning, allmän säkerhet, rätts-
väsende, kultur, överföras till regionerna via presidentdekret.etc.

Ministeriet för miljö, fysisk planering och offentliga anläggnings-
arbeten har kvar sin kompetens det gäller sådana offentliganär anlägg-
ningsarbeten finansieras såväl nationella europeiskasom av som resurser
och ingår i gemenskapens för stöd, sammanhållningsfonden, isom ramar
andra europeiska initiativ och i det statliga investeringsprogrammet. Detta
ministerium har också kvar sin kompetens det gäller särskilda formernär

anläggningsarbeten underhållet alla anläggningsarbetensamtav av som
ingår i de intereuropeiska nätverken 1 i5 § lagen 2503/ 1997.art.,
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regionala utvecklingsfonden3.9 Den

utvecklingsfondminrätta regional i alla regioner harGenom att en man
försökt förstärkningåstadkomma administrativ och ekonomiskatt aven
regionen. Fonden privaträttslig juridisk enhet, övervakasär aven som

för decentralisering.ministern inrikesfrågor, offentlig förvaltning och
för statliga in-regionala fonden administrerar regionprogrammetDen

vesteringar beslutari dess helhet. Regionens generalsekreterare ut-om
gifterna och fonden tilldela för finansieradekan extra gemensamtresurser
projekt. regionala fonden regionemas institutioner ochDen ocksåger
servicefunktioner behövs detdet tekniska och vetenskapliga stöd närsom

det gällergäller utövandet deras kompetenser, i synnerhet när ut-av
utvecklings-vecklingsprogrammen och verkställandet den regionalaav

politiken.
regionala fondens viktigaste följande:mål och kompetenserDen är

från statliga1 Förvaltning medel kommer det investerings-av som
frånandra ekonomiska kommerprogrammet samt resurser som

utländskanationella eller organ.
serviceavgifter.2 Insamling av

Regional likviditetsplanering.3
Deltagande iEuropeiska4 unionens program.
Beviljandeavlån.5

förstärka roll det gäller den strategiska6 Att regionens när
planeringen.

utföra anläggningsarbeten, bedriva forsk-tillhandahålla7 Att service,
och utveckla kurser ochning, program.

Fonden administreras styrelse och dess ordförande. Styrelsen utsesav en
beslut regionens generalsekreterare. bestårDenettgenom av represen-av

arbets-från de lokala självstyrelsema på primär- och sekundämivå,tanter
givar- och arbetstagarorganisationema, också två chefer förmen av

fyraregionala serviceorgan. Ledamöterna i styrelsen för period påutses en
ar.

organi-från statliga och internationellaFondens härrörresurser organ
sationer, liksom från inkomster kommer från skatter, rättigheter, av-som
gifter, lån, deltagande i subsidier, donationer, legat,EU-program, etc.arv
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En särskild form administrativ dekoncentreringzministeriernaav
för Makedonien-Thrakien havet 6och för Egeiska

Ministerierna för Makedonien-Thrakien och for Egeiska havet utgör en
speciell form administrativ dekoncentrering. Båda särskilda mini-utgörav
sterieenheter med begränsade territoriella kompetenser.

Ministern för Makedonien-Thrakien den högsta regerings-är
för de regionala departementenrepresentanten i Makedonien och

Thrakien. Han administrerar regeringens politik, samordnar och övervakar
prefektemas verksamheter och till regeringen regionensrapporterar om

Tachosmangelägenheter. ministern för Makedonien-Thrakienattanser
saknar de verkliga beslutskompetenser normalt följer med ettsom
ministerium och ämbetet institutionatt är representerarsnarare en som
regeringen det gäller de regionalanär departementen i Makedonien och
Thrakien, administrativtän i linjeett med det dekoncentreradeorgan

Den enda betydelsefulla kompetensensystemet. ministeriet förefallersom
ha den gällerär utarbetandet och godkännandet olikasom av program.
Ministeriet för Makedonien-Thrakien kan därför inte utgöraanses en
andra dekoncentreringsnivå.

Ministeriet för Egeiska havet inrättades på grundval lagenav
1558/1985. Många kompetensområden gäller ministeriets admini-som
strativa region som omfattar territoriema Lesbos, Chios, Samos, Dode-
kanesos och Kykladema har förts till ministeriet föröver Egeiska havet
från andra ministerier.

4 Den prefekturala älvstyrelsen
Behovet omorganisera den statliga administrativaatt strukturen harav
resulterat i reformer gäller förhållandet mellan ochnya centrumsom
periferin. Omorganiseringen på den regionala nivån har redan diskuterats

Reformema har inneburit lokala styrelseorgan på den sekundäraattovan.
nivån självstyrande prefekturer har inrättats, de nuvarandesamt att
splittrade och småkommunema koinotites och storkommunemasvaga
demoi har slagits en omorganisation den kommunalasamman av
självstyrelsen på den primära nivån.

Dessa reformer innebär centralmaktens roll har begränsats tillatt att
gälla utformningen politiken, samordningen, tillsynen och olika slagsav

Åutvärderingar. andra sidan har omorganiserings- och utvecklings-en ny
politik inletts för skapa modern förvaltning fungeraratt med flexi-en som
bilitet, anpassningsförmåga och kvalitet. enlighetI med olika organisa-
tionsteoretiska principer och perspektiv offentligpå styrning, harnya
många ministerier, också andra enheter, utvecklat organisatoriskamen nya
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dubblerade ochundvikerrationalisering,bygger påstrukturer somsom
samordningen.stärkeröverlappande funktioner och som

sedanenligt lagsekundämivån har funnitsmyndigheter påTerritoriella
statsförval-förränförverkligades inte 1994,reformen1986, närmen

förblev föremåloch lokala nivåernade regionalatningen på en om-
traditionellatill denreform syftadestrukturering. 1994 års ersättaatt

med valda självsty-centralmaktenutsågsprefekturförvaltningen avsom
få kom-målsättningarnanivån. viktigasteden andra Derelser attvar

ekonomiskadenpolitiska livet ocheffektivt i detdeltaatt meramunerna
servicen tillkvalitet påtillhandahålla högreutvecklingen, att sam-en
identiteten.lokala kulturellaförstärka denhällsmedborgama och att

institutionerprefektursjälvstyrelsemasDärför inrättades ytter-som
prefektur-inrättandei lagkommunal nivå 1994,ligare aven omen

förstadengällande självstyrelsen pålagstiftningändringsjälvstyrelser, av
offentligrättsliga enheter. DerasPrefektursjälvstyrelsemanivån, etcf. är

utvecklingenkulturellasociala ochden ekonomiska,syfte främjaär att
territoriet, gamla prefekturenssammanfaller med deninom det somegna

självstyrelser,prefekturalaför utvidgadeundantag vissaterritorium med-
Drama-Kavala-Xanthi DenRodopi-Evros ochexempel Aten-Pireus,till

attm:innebar blandlagstiftningsändringennämnda annatovan
Därigenomstatligtavskaffadesprefektinstitutionena ett organ.som

statsförvaltningenför pålängrefinns det någrainte representanter
prefekturnivån.

till defunktioner höradministrativaalla statligab Utövandet nuav
styrelseorganenkompetensområden. lokalaDelokala styrelseorganens

beslutskompetens.tilldelas också
innebärandra nivånstyrelseorgan denkommunalaInrättandetc attav

de lokalafaller inomkompetenserde regionalaviss del organensaven
dehanteringenansvarsområden, antingenmyndigheternas avgenom

iåligganden,tilldelade statligaellerlokala angelägenhetema genom
administrativa kompetens-deefter dekoncentreringsträvan avenen

områdena.
faller inom denadministrationen demangelägenheter ochLokalad av

frågorkommer lokalajurisdiktion. Såledessjälvstyrelsensprefekturala
varje prefekturinomi kommunernahanteras invånarnaatt avnumera

iordförandenprefekturfullmäktige ochdirekt valda organ, somgenom
prefekt.prefektursjälvstyrelsen vald

prefektursjälv-utvidgadeochprefektursjälvstyrelserfinnse 51Det tre
Drama-Kavala-Xanthi,ochRodopi-EvrosPireus,styrelser Aten,

regioner.inom vissautvecklingsbehovetvilket föranletts av
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4.1 Självstyrelsernas organ

självstyrandeDe prefekturemas är:organ
a Prefekturfullmäktige. Det det viktigasteär beslutsfattande organeti de

lokala självstyrelsema på den andra nivån. Det har mellan 21 och 43
folkvalda ledamöter.

b Prefekturkommittéerna med rådgivande kompetens. bestårDe full-av
mäktigeledamöter och har antingen särskilda ansvarsområden eller

provinsema eparchiesrepresenterar finns i vissa prefekturer,som
särskilt i dem splittrade i fleraär öar.som

c Prefekten nomarchis, vald majoritet till fullmäktiges ordför-av en
ande och chef för prefekturens förvaltning. Prefekten ansvarig förär
verkställa fullmäktiges beslut, fullmäktige,representera etc.

d Den rådgivande ekonomiska och sociala kommittén, ledamötervars
företräder primärkommunema, fackföreningama, olika yrkesförbund,
arbetsgivarorganisationer, landsbygdskooperativ, etc.

Samtliga i de självstyrande prefekturemarepresentanter väljs i allmänna
val fjärde år. förstaDe valen ägdevart 1994.rum

4.2 Ansvarsområden

Konstitutionen 1975/1986 innehåller inga bestämmelser uteslutandesom
hänvisar till de kompetensområden tillhör självstyrelseorganen på densom
andra nivån. I lag,överensstämmelse med gällande består prefektur-
självstyrelsemas generella kompetens förvaltningeni lokalaav ange-
lägenheter på prefekturnivå. detNär gäller definitionen begreppetav
lokala angelägenheter ska förvaltningen lokala angelägenheter ut-av
föras lokala självstyrelseorgan, enligt konstitutionen art. 102,av I.a.
Definitionen avgörande betydelseär för den exakta kompetensför-av
delningen inte bara det gäller självstyrelseorganennär på den andra nivån,

också det gäller alla lokalautan när myndigheter, nivå. Begreppetoavsett
lokala angelägenheter definieras detta konstitutionen,inte itrots utan

fastställasmåste lagstiftaren och domstolarna.av
Lagenm art. 3 lag 2218/1994 innehåller ingen uppräkningnärmare av

sådana lokala angelägenheter. Den innehåller dock generell be-en
stämmelse stadgar alla relevanta kompetensområdenatt tillhördesom som
prefektema och prefekturens ansvarsområden enligt den lagstiftning som
gällde innan lagen 2218/ 1994 trädde i kraft, överförs till de självstyrande
prefekturema, med undantag för kompetens gäller allmän egendom,som
försvar, utrikespolitik, finanser, rättsväsende, inrikesministeriets kompe-

gällande tillsynen primärkommunernastens Greklands statistiskaav organ,
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för hälso- och veterinär-jordbruksministeriets gränsstationerbyrå, och
kontroller.

självstyrandemöjligt föra kompetenser till dedetDessutom är överatt
förutsättning dessa kompe-presidentdekret, underprefekturema attgenom

prefekturemas beskaffenhet,förenliga med de självstyrandeär naturtenser
kulturella utveck-den ekonomiska, sociala ochoch åligganden, d.v.s. med

regionenlingen i
endast de särskilda besluts-bestämmelserResultatet alla dessa är attav

olika regionalatilldelats prefekterna och prefekturemaskompetenser som
överförtsdem ellerkompetenser har tilldelatsd.v.s. deserviceorgan som

tillhör prefektur-lagstiftning eller administrativa besluttill dem genom
lokalaansvarsområden. kompetenser gällersjälvstyrelsernas Dessa ange-

tillhörinte angelägenheterlägenheter prefektumivå och som
kompetensområden,statsförvaltningensellerkommunernas även när

ochför den finansiella, socialaangelägenheter har betydelsedessa
statsför-Angelägenheter gällerutvecklingen i prefekturen.kulturella som

harregionens generalsekreterare,valtningen hanteras numerasomav
prefek-till prefekterna ochkompetensområden hördetilldelats vissa som

kraft.2218/ trädde iserviceorgan innan lagen 1994turemas
kompetensområden inte desammasjälvstyrande prefekturemasDe är

han fortfarandetillhörde prefektende tidigare när statensvarsom som
för genomföraansvaradestatliga prefekternaDe attrepresentant. rege-

ochlagstiftningen verkställdesprefekturen, de tillpolitik i sågringens att
folkvaldaoch säkerheten.den allmänna ordningen Dede övervakade

medför sådant konkret harprefekturorganen göraattansvarar som mera
kommuni-hälso- och sjukvård,planering, socialtjänst, allmändemokratisk

allmänindustri, energi, handel,miljö, Stadsutveckling,kationer, kultur,
Överföringenungdomsfrågonm ansvarsområden frånutbildning och av

samtidigt medprefektursjälvstyrelsema har skettstatsförvaltningen till en
överföring ekonomiska resurser.av

den åtskillnadSammanfattningsvis kan lägga märke till görsatt som
statsförvaltningens kompetenserangelägenhetermellan sådana rörsom

det svårtprefektursjälvstyrelsematillhöroch sådana avgöragör attsom
generellaprefektursjälvstyrelsemasangelägenheter faller inomvilka som

därförbetraktas lokalt, uppstårde fall ärendekompetens. nästanI ett som
prefektursjälv-ellertill primärkommunernasfrågan det höralltid om

varje pri-faktummed tanke på detkompetensområden,styrelsemas att
nödvändigtvis delförvaltningsområdemärkommuns utgör av pre-en

förvaltningsområde.fektursjälvstyrelsens
; upphovprefektursjälvstyrelsemainrättandethela hardetI gettstora av
i avgränsningengällerden avgörandeflera frågor,till meststora avvarav

och de lokala själv-regionalamellan de statligakompetenser organen
och sekundär nivå.styrelsema på primär
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5 Ansvarsfördelningen mellan förvalt-

ningsnivåema och den ekonomiska
administrationen

Inrättandet regionerna har inte påverkat prefektursjälvstyrelsemasav
självständiga karaktär, då prefekturema inte tillhör de regionala service-

och inte heller lyder under regionen. Följaktligen prefektemaorganen är
varken hierarkiskt underordnade eller beroende regionens general-av
sekreterare, fortsätter inforutan de ministrar har tilldelatatt svara som
dem olika kompetensområden, på innan regionernasätt komsamma som
till. Generalsekreteraren varken tillsyn ellerutövar kontroll över pre-
fektema i regionen eller deras verksamhet. Regionen har däremot en
övervakande roll visavi de självstyrande prefekturema i frågor gällersom
offentliga investeringar och planering, miljöskydd och tillväxt inom jord-
brukssektom. Prefekturemas måste dessutom följa de bestäm-program
melser de regionala fastställer.som programmen

Regionens bidrag till administrationen och utvecklingen förstärks av
inrättandet å sidan, och omstruktureringen de redanav nya organ ena av av
befintliga å andra sidan. Tillkomsten den regionala utveck-organen av
lingsfonden särskild finansiell och administrativ aktör innebärsom en
ytterligare i denna riktning.ett steg

Samtidigt har antalet ledamöter i regionrådet utökats, vilket innebär att
För olika kan deltarepresentanter i regionrådet, exempelvis frånorgan

första och andra nivåns lokala självstyrelseorgan och från andra organisa-
tioner i regionen, till exempel producent- och fackföreningsorganisa-som
tioner, vetenskapliga och kooperativa organisationer.

Utvecklingen har blivit den regionen tillsyn lag-att utövar övernu
enligheten i prefektursjälvstyrelsemas verksamhet, eftersom regionens
generalsekreterare del alla de beslut fattastar prefekturfull-av som av
mäktige, prefekturkommittéema, styrelsen, de exekutiva kommittéema för
de offentligrättsliga enheterna och stiftelsema. De beslut general-som
sekreteraren olagliga, överlämnar han till kommitté medanser vara treen
ledamöter verksam i varjeär prefektursjälvstyrelse. Kommittén bestårsom

domare från domstol i första instans, sitter ordförande,av en en som en
högre tjänsteman och ledamot prefektursjälvstyrelsen. Kommitténen av
kontrollerar lagenligheten i besluten. Dessutom har varje individ med ett
legitimt intresse överklagarätt prefektens beslut hosatt regionens general-
sekreterare, med åberopande brott lagen.motav

När det gäller regionemas ekonomiska Förvaltning, medlen förutgör ut-
övandet generalsekreterarens kompetensområden särskild delav en av
statsbudgeten: region, departement eller prefektur och special.per per
organm. Som nämndes det regionens generalsekreterareärovan styrsom



1191999:116SOU

l

regionenstillbidragenförundantagmedbudget,regionensutgifterna i
be-kollektivaInförandetprefekturer.ellerdepartementsärskilda avorgan,
be-i regionernaanläggningsarbetenoffentligagällerslut det somnär -

2503/1997lagenocksåfastställsekonomiministerietslutades genomav -
i deingårarbetenoffentligaregionalatill deBidrag2§.art. som

offentliga in-förstatsbudgetenimedfinnsbesluten,kollektivaregionala
vesteringar.

ordi-idelaskaninkomsterprefektursjälvstyrelsemasfolkvaldaDe upp
lagenomfattar enligtinkomsternaordinäraextraordinära. Deoch an-nära

reserveradecentraltoch deskatternanationelladedelar resurserna,av
ansvarsområdendestatsbidrag förårligaavgifter,ochlokala skatter som

investerings-offentligafrån detmedelcentralmakten,fråndelegerats
avgifterömsesidigaochegendom tasfråninkomster somprogrammet,

omfattarinkomsternaextraordinäratjänster. Desärskildaförutbyteiut
inkomsterEU-bidrag,statsunderstöd,donationer,ochhuvudsakligen lån
offentligaanvändningenavgifter förochfastighetsförsäljningarfrån av

lån.finansieratsanläggningar avsom

Sammanfattning6

UnderGrekland enhetsstat.kapiteldettabörjan ärnämndes iSom enenav
centraltcentraliserad medgrekiska ut-modernadenlång tid statenvar

skapa decentra-Behovetregionala attprefektersedda avorgan.som
reformerna,förstatill deledde 1986omfattningliserade störreorgan av

finansieringsprogramverkställa EU:sinriktade påhuvudsaki attvarsom
Såledesprefekturerna.dekoncentrerade större änvarorgan somgenom

decentralise-regionalförsta gångenförregionenframträdde ensom
kompetensområdenhuvudsakligaRegionens1622/86.ringsnivå 1986 L.

fungerarregionenochutvecklingsprojektplaneringengäller som enav
prefekturema.ochcentralmaktenmellanmellannivå

institu-regionenförstärkaförsökinnebar1994reform attNästa ett
reformföljdes 1997ekonomiskt.och Dettaadministrativttionellt, avenav

centralmakten. Genomvisaviställningförstärkte dessregionen re-som
tilldeladesoch regionernaregionentillkompetensöverfördesformen ny

enda dekoncen-blevdegjordevilketadministrativaockså att enorgan
innebarSamtidigtkännetecken.självstyrelsenstreringsnivå, utanmen

1994prefekturemanivånden andra attsjälvstyrelserinrättandet av
inteprefektenochstärktesprefektursystemet attdemokratiseringen av

väljsprefektfullmäktigeochPrefektenregionaltstatligtlängre är ett organ.
val.direktastället ii

framtida kompetens-statsförvaltningensregionalaochcentralaDen
särskildharprefekturemasjälvstyrandede utrettsochområden enav
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kommitté. Till följd denna utredning kommer regionerna kunnaav att se
sina kompetensområden framförväxa, allt på områdena jordbruk, hälso-
och sjukvård, planering, offentliga anläggningsarbeten och den allmänna
ordningen. Det pågår dessutom diskussion revidera konstitu-atten om
tionen för uttrycklig konstitutionellatt inrättandetge status andraav en
nivå den lokala självstyrelsen de självstyrandeav prefekturema. Det
finns också förslag lagfästaett den administrativaatt och ekonomiskaom
självständigheten för alla lokala självstyrelsenivåer relationernasamt
mellan den dekoncentrerade regionala förvaltningen och varje lokal
myndighet.
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deNederländerna:mellannivå ipåStyrelsen
provinsernakvarvarande

NomdenKoen

Inledning1

styrelsenivåer:meddecentraliserad enhetsstatNederländerna treär cen-en
denbetraktasProvinsernaoch kommunerna.provinsernatralmakten, som
stårNederländerna. Dettastyrelsenivån iviktigajämförelse minstutan
detpersonalsiffroma. Närochbudget-tittaromedelbart klart när man

ungefär tioutgifterprovinsiella styrelseorganensdegäller budgeten är
de tolvharpersonalen, såjämförviOmkommunernas.gånger lägre än

centrala de-med dejämförelseanställda, iungefär 000provinserna 14
harkommunernaanställda, ochcirka 000har 105 sompartementen som
rollprovinsemasemellertid inteinnebäranställda. Dettacirka 190 000 att

områdenåterfinns inomhuvudsakliga rollbetydelse. Derassaknar som
planering.samordning och

fullmäktige, exeku-direktvaldaharoch kommunernaBåde provinserna
ochfullmäktigevaldafrån deledamöterbestårtivorgan en rege-avsom

kommunerna. Deeller borgmästareprovinsernaringsutsedd guvernör
admi-generellgivitsharkommunernaochprovinsernanederländska en

territorium.nationensdelarför vissaregulativ kompetensochnistrativ av
styrelseorganklassificeraskanprovinsernanederländskatolvDe som

dentillhörjanuari 1998de kommunernamellannivå medan 548på
dehandlahuvudsakikapitel kommerstyrelsenivån.lokala Detta att om

mellan-påsjälvstyrelsemade allmännanederländska provinserna, som
kommerdessutommellannivåpåförvaltningsstrukturerAndranivån. som

kapiteli dettabehandlas är:att
samarbete,mellankommunalt1

vattenregleringsbolag,2
dekoncentration.mellannivå:förvaltning påstatlig3
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Det första avsnittet i detta kapitel vissatar generella aspekter på detupp
provinsiella i Nederländerna.styret Avsnitt två behandlar de historiska
aspekterna på provinsema och avsnitt provinsemastre organisation. I
avsnitt fyra beskrivs provinsemas kompetensområden och avsnitt fem

i detalj den tillsyn provinsemaanger mera både och blirutövarsom
föremål för. Avsnitt handlar provinsemas ekonomi. Avsnitt sjusex om
undersöker i all korthet relationen mellan de nederländska provinsema och
den Europeiska unionen. Avsnitt åtta överblick de andraöverger en
formerna förvaltning mellannivå i Nederländerna.av Slutligen går
avsnitt nio på den pågående debattensenaste, omstruktureringenom av
mellannivån i Nederländerna.

2 Historiska aspekter på de nederländska

provinsema

De nederländska provinsema gamla administrativaär enheter kansom
härledas tillbaka till slutet medeltiden, då Nederländerna hörde till denav

delen det tysk-romerska kejsardömetnorra ochav styrdes företrädareav
för kejsardömet. Under det tyska Nederländernastyret splittrat ivar
många små områden, så småningom utvecklades till sjutton regionersom
gewesten. De regionala myndigheternas makt ökade, allt eftersom
centralmakten försvagades. En viktig vändpunkt i denna utveckling närvar
Nederländerna Karl V sammanfördes under ledning.genom Hansen son,
Filip ville driva centraliseringen vidare, hans planer resulterade imen

Årrevolt 1568. 1579 slöt sig sjuen provinsema i unionen isamman
Utrecht, i första hand försvarsunion detsom spanska väldet, ochmotvar
1581 Filip medavsattes anledning första försök bildaettav att en
republik. Denna sig formenstat tog generalstatema i de norrasom
Nederländerna. Republikens territorium bestod sju provinser, vilka inteav
längre hörde till den spanska regimen. När republiken efterhand
stabiliserades 1588, hade avtalet från unionen i Utrecht statussamma

slags konstitution. De Förenadesom Provinsernaen erkändes intematio-
nellt nationalstat i Westfaliska freden 1648.som en

De sju provinser bildade de Förenade Nederländernasom Holland,var
Geldem, Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen och Overijssel, och dessa
ingick tillsammans i konfederation. Provinsemas företrädare samladesen i
generalstatema. De Förenade Nederländemas republik fanns kvar i över
tvåhundra år, upphörde finnas till efter denatt franska invasionenmen
1795 och stadtholder ståthållaren Vilhelm Vzs flykt. Provinserna
skulle aldrig återfå sina tidigare dominerande positioner.mera Det var
svårt förena starkatt ställning för provinsema med den franskaen
revolutionens centralistiska principer, vilka gällde folk ochett suveränt en
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Bataviska republikenenligt vilka denodelbar republik, ochenda, grun-
départe-därförprovinsemadades. Under fransk överhöghet ersattes av

lydde underochuteslutande administrativaments, somorgansom var
centralmakten,

delarnaoch södrabeslutades deVid Wienkongressen att avnorra
Vilhelmunder kung 1sammanföras iNederländerna skulle stat, aven

provins-iutsåg ledamöternakonstitutionen 1815Oranien. enlighetI med
altemerande.Brysseli ochi generalstatema Haagledamöternastaterna

general-företräddeFörenade Nederländernasituationen iTill skillnad från
provinsema.folket och inteemellertid nederländskadetstaterna

och Nederländerna 1830,mellan BelgienEfter brytningen som er-
ochför styrelsenfastställdes principernakändes Nederländerna 1839,av

Nederländernakonstitution. Sedan dess harårsadministrationen i 1848
centralmakten,styrelsenivåer:enhetsstat medvarit decentraliserad treen

grunden förkonstitution ladesårsprovinsema och kommunerna. I 1848
självstyrelse ochprovinsemaslagenprovins- och kommunallagama: om

självstyrelse,provinsemaskommunal självstyrelse. Lagenlagen omom
Autonominprovinsema autonomi.återigeni kraftträdde 1850, gavsom

centralmaktenskraftigtbegränsades emellertid över-noggrannagenom
förordningar godkännasprovinsemas allaexempel måstevakning; till av

begränsademyckettilldelade provinsemakungamakten. Centralmakten
sedan desssjälvstyrelse harprovinsemasekonomiska Lagenresurser. om

nuvarandeförändringar: och 1994. De1962genomgått två större pro-
Flevo-Gelderland,Overijssel,Friesland, Drenthe,vinsema Groningen,är

Noord-BrabantZeeland,Zuid-Holland,Noord-Holland,land, Utrecht,
och Limburg.

organisationProvinsemas3

Provincialeprovinsfullmäktigedetprovinsema finnsInom tre organ,
och drottningens enGedeputeerdeexekutivt råd StatenStaten, ett

der Koningin.regeringsutsedd Commissarisguvernör

Provinsfullmäktige3.1

ledamöteroch antaleti provinsendet högstaProvinsfullmäktige är organet
till exempelFlevoland och 83varierar mellan 39i provinsfullmäktige

antalet invånare. Dessaberoende påZuit-Holland,Noord-Holland,
enligtfjärde år,hållsi provinsvalenledamöter väljs direkt ettvartsom

alltid varitprovinsvalen hariValdeltagandetproportionellt valsystem.
ihögrekommunalvalen,ellerde nationella valen änlägre iän men
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Europavalen. Valdeltagandet 1999 lägre vanligt:än 45,7 %. Provins-var
sitterguvemören ordförande vid fullmäktiges sammanträden och har rätt

delta i diskussionerna,att saknar Provinsfullmäktigerösträtt.men sam-
manträder vanligtvis gång i månaden, på Ledamöternautomen sommaren.
i provinsfullmäktige väljer också ledamöterna till den första kammaren
den nederländska senaten fjärde år.vart

Artikel 124 i konstitutionen viktig detär gällernär provinsfullmäktiges
kompetens å sidan och provinsstyrelsens kompetens å andra sidan.ena
Den skiljer mellan två åligganden för både provinser ochgrupper av
kommuner. Enligt artikel 124, paragraf i den1 nederländska konstitu-
tionen provinsernaär ansvariga för förvaltningen och regelverket inom det

territoriet. Bestämmelsen gäller såledesegna autonomin och allmänger
kompetens. Artikel 124, paragraf föreskriver2 å andra sidan att ett
överordnat styrelseorgan kan ålägga underordnat samarbetaett iattorgan
implementeringen överordnad bestämmelse inom för deladav en ramen en
kompetens, och fastställer också avgränsade förpliktelser.noga

Provinslagen provinsfullmäktige alla provinskompetenser, bådeger när
det gäller autonomin och den delade kompetensen, så länge dessasom
kompetenser inte har tilldelats provinsstyrelsen eller provinsguvemören
enligt lag.

Provinsfullmäktige provinsens bestämmelser,antar vilka inbegriper be-
stämmelser både på ansvarsområden faller inom autonomin ochsom som
gäller den delade kompetensen, inte provinsorganett annatom genom
lagstiftning fått besluta bestämmelserna.ansvaret att detI falletom senare
har dock provinsfullmäktige utformarätt allmänna regleratt måstesom
beaktas. Formellt dessa reglerär inte helt bindande,sett måsteutan snarare
betraktas policybestämmelser.som

3.2 Provinsstyrelsen

Provinsstyrelsen har för den dagliga förvaltningenansvaret och styrel-av
provinsen.över Den består provinsguvemören,sen sitter 0rd-av som

förande i styrelsen, och flera ledamöter gedeputeerden. Styrelsen kan ha
mellan till nio ledamöter, förutomtre iguvemören, till vadmotsatssom

gäller i fullmäktige, har i styrelsen.rösträtt Styrelseledamötemasom utses
bland ledamöterna fullmäktige, där de dock kvartstår ledamöter.ur som
Provinsstyrelsen kollegialtär collegeett Gedeputeerde Staten,organ van
vilket innebär styrelseledamötemaatt endast har beslutsrätt ochgemensam
ingen individuell beslutsrätt. Alla beslut fattas hela provinsstyrelsenav
eller å dess Enligt denvägnar. lagen provinsemas självstyrelsenya om
från 1994 kan emellertid provinsstyrelsen viss beslutanderätt tillge en
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mandat fatta beslut åeller Hera sina ledamöter, vilket dem attav ger
provinsstyrelsens vägnar.

provinsfullmäktige. ända-Provinsstyrelsen ansvarig inför dettaFörär
provinsfullmäktige med relevant in-mål måste styrelseledamötema förse

strider det allmänna intresset.formation, så länge detta inte Denmotsom
självstyrelse föreskriver uttryckligenlagen provinsemas att pro-nya om

provinsstyrelsenflera ledamötervinsfullmäktige kan elleravsätta en av
kanförlorar förtroendet för styrelsen. Provinsfullmäktigefullmäktigeom

dock inte avsätta guvemören.
och för-Efter varje val till provinsfullmäktige styrelseutses en ny

provinsstyrelsen före-olika till ledamöterna idelningen de ärposternaav
särskiljas, nämligen åförhandlingar. Två situationer kanmål för politiska

proportionell i enlighetfördelningensidan styrelser i vilka ärposteravena
styrelserfullmäktige, och å andra sidanmed partis representation ivarje

majoritetskoalition i fullmäktige. Bådagrundvalbildas typersom av en
styrel-ordförande ii praktiken.styrelser återfinns Guvernören, ärsomav

förhandlingarna.inblandad i de politiskanonnalt inteär settsen,
och provinsfullmäktiges sek-grijyier styrelsensProvinsdirektören är

tjänstemännen i provinsen.högste opolitiskedenHan ärreterare.

Provinsguvemören3.3

ämbeteoch hans/hennesföreträder provinsen utåtProvinsguvemören ut-
lagenprovinsens Sedan denenligt konstitutionengör ett omorgan. nyaav
kungligtsjälvstyrelse trädde i kraft,provinsemas guvemörenutses genom
han/honförlängas tidigare utsågsför period år kandekret på somen sex

livstid, d.v.s. till pensionsåldem.på
fattatstillsynen de beslutTill åligganden hör överguvernörens som av

med provinsstyrelsenprovinsstyrelsen. likhetprovinsfullmäktige och I är
provinsfullmäktige med information så längeförsehans/hennes uppgift att

det allmännas intresse.detta inte strider motsom
bestämmelserkonstitutionen innehåller vidareArtikel i126 som ger

officiellauppgifter.ålägga vissa Dessamöjlighet guvemörenstaten att
och gäller ivia kungligt dekretinstruktioner ambtsinstructie utfärdas

i kom-utnämningen borgmästarehuvudsak funktion vidguvernörens av
åtminstone tvåföreslå inrikesministemmåsteGuvernörenmunerna.

besökamåstekandidater till borgmästare. Han ävenposten som
aspekter gällerregelbundet. Ytterligarekommunerna i provinsen som

främjaskyldighetuppgifter hansbestämmelserna för rörguvernörens att
provins-sidan ochtjänstemän åsamarbetet mellan centralmaktens ena

vattenregleringsbolagen å andraförvaltningen, kommunförvaltningen och
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sidan. Guvernörerna också provinsemasär ansikten utåt, fleraoch demav
har varit aktiva lobbyister för provinsen.

Guvernören ansvarig införär provinsfullmäktige, inte för sinamen
ålagda Ävenuppgifter enligt de officiella instruktionerna. provins-om
fullmäktige kan utfärda misstroendeförklaring, kan integuvemörenen

provinsfullmäktige,avsättas endast regeringenutanav ettav genom
kungligt dekret.

Guvernören i allmänhet förhållandevisär neutral ordförande ien
provinsfullmäktige och provinsstyrelsen, han eller hon hartrots att rösträtt
i det När nominerasorganet. guvemörema emellertid denärsenare
politiska färgen viktig, och alla politiska partier i Nederländerna harstora

eller flera guvemörer.en
För närvarande diskuteras förslag utvidga provinsfullmäktigesett att

roll det gäller nomineringennär Provinsfullmäktige före-guvemörema.av
slås tillsätta kommitté bland sina ledamöter för föra fram denen att
kandidat de förespråkar till inrikesministem. Enligt förslaget skulle
ministern endast kunna avvika från provinsfullmäktiges rekommendation

Ävensynnerliga skäl föreligger. det gäller nomineringennärom av guver-
förnören sexårsperiod, skulle provinsfullmäktige skickaen ny en

rekommendation till inrikesministem. Dessutom föreslås också det skaatt
finnas möjlighet för provinsfullmäktige rekommenderaen att att guver-

avsättsm.nören

4 Provinsernas kompetens
I avsnitt beskrevs3.1 provinsema har två kompetenser;att typer av

generell kompetens ochautonom delad kompetens, vilken medför obli-
gatoriskt samarbete i implementeringen nationell lagstiftning.av

Traditionellt har provinsemas kompetenser varit delssett tillsyns-av
karaktär och dels medlingskaraktär. Välfärdsstatens framväxt har ocksåav
inneburit relativ utökning provinsemas kompetensområden. dettaIen av
avseende provinsema tydligutgör mellannivå mellan centralmakten ochen
kommunerna, med begränsat tillhandahållande serviceett eget till med-av
borgare och företag.

I konkreta uppgifter.har provinsema följandetermer
Allmän administration: provinsen spelar viktig roll inom för0 en ramen
den kommunala omstruktureringen sammanslagningar kommuner,av
införlivande kommuner, omläggningen kommungränsema ochav av
det mellankommunala samarbetet. På grundval lagen mellan-av om
kommunalt samarbete beslutar provinsfullmäktige vilkaom geo-
grafiska distrikt bör ha mellankommunalt samarbete. Provins-som
styrelsen måste godkänna sådant samarbete se avsnitt 7.även
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Allmän ordning och säkerhet: samordnande uppgiftprovinserna har en
det gäller organisationer polisen, och sjuktran-brandkårennär som

ambulanser.sporter
Trafik och provinserna kollektivtrafiken,ansvariga förärtransport:
med undantag för kollektivtrafiken i städerna. Provinserna dess-är

tillhöransvariga för underhållet och kanaler de intevägarutom av om
nationella kanaler eller huvudsak-och kommunernavägarstaten

ligen vägar.
vattenregleringsbolagensVattenhanteringen: provinserna utformar

förorganisation och tillsyn dem. har ocksåDeutövar över attansvar
underhålla flodbankar och dammar.
Miljö: ska fastställa miljöskyddsplan för provinsenprovinserna varten
fjärde liksom årligt miljöprogram grundläggande miljöbe-år ochett

för provinsen. specifikt provinsernastämmelser På plan ärett an-mera
svariga för:

företagplaner for avfallshanteringen och tillstånd tillatt anta ge-
hanterar avfall,som

exploatering och återställande marker,av
bestämmelser ytvattenkvalitén i provinsen,kontrollatt anta om av

tillstånd till luftföroreningar,att ge
bestämmelser för så kallade områden,tystaantaatt

industribuller,
tillstånd till schakta bort jord från platser.attatt ge

i rekrea-Fritid och provinserna bidrag till investeringarnatur: ger
naturskyddstöreningarstionsprojekt utomhus liksom till köp natur-av

områden.
förut-Ekonomiska frågor och jordbruksfrågor: provinserna skapar

sättningar för förbättra den ekonomiska strukturen. Dessutomatt
efter för ändamål deltarde locka till sig företag, och dettasträvar att

affårspartners, ide ofta, tillsammans med regeringen och olika
regional utvecklingsverksamhet, ibland inbegriper änmer ensom

deprovins. Provinserna spelar viktig roll i förvaltningen aven
strukturfondema de har länge delägare i olikaeuropeiska och varit

elbolag.affärsdrivande verk i provinserna, till exempel olika Desom
strukturer.också engagerade i förbättringen jordbruksföretagensär av

och radio-Välfärd: uppgifter detta område innefattar regionala TV-
utsändningar, utbildning, understöd till socio-kulturell verksam-sport,

hälso- äldrevård ungdomsbidrag.het, allmän och sjukvård, och
och boende: den fysiska planeringenFysisk planering socialt är ett

alla nationellaområde där styrelsenivåer inblandade. Denärtre
utformas provinsiella förpolitiken på den nivån inom ramen en

markplanregional plan streekplan och på den lokala nivån i en
bestemmingsplan. regionala fysiska planen provinsenI den anger
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huvudlinjema i utvecklingen område. Provinsstyrelsen måsteettav
godkänna de kommunala markplanema. Provinsen samordnar ut-
vidgningen bebyggelse mellan kommuner och råd till ministernav ger

fördelningen bostadsprogram mellan kommunerna. Därutöverom av
måste provinsfullmäktige fördelningsbestämmelser vad gäller deanta
statliga bidragen till byggprojekt.

5 Provinsernas tillsyn och tillsynen av

provinserna

Provinsernas beslut underkastade kontroll. Artikelär i konstitutionen132
föreskriver kronan, de facto upphävaatt provinsemasäger rättstaten, att
beslut Ävende bryter lagennär eller det allmännas intresse.mot ettom
beslut strider lagen upphävandet det emellertidmot är inte obliga-av
toriskt. I vissa fall partiellt upphävandeär möjligt, beroendeett på
beslutets och innehåll.natur

Det viktigt skiljaär mellan preventiv tillsyn godkännandeatt och
repressiv tillsyn ex facto tillsyn. Den generella tendensenpost är att
minska på den preventiva tillsynen. Kommunbudgetar och räkenskaper iär
princip inte underkastade preventiv tillsyn, finnsdet skyldighet attmen en
informera provinsstyrelsen. Det endast då kommunbudgetär inte ären
balanserad och helt saknar utsikter balanseras under de årenatt närmaste

provinsstyrelsens godkännande krävs. Provinserna har sedan 1994som ut-
tillsynövat de kommunalaöver skatterna i huvudsak fastighetsskatten,

och utövade redan tidigare tillsynen de kommunala avgifternaöver till
exempel för sophämtning och pass. Dessutom måste provinsstyrelsema
godkänna kommunernas deltagande i privata organisationer. Provinserna

också ansvariga förär tillsynen de bestämmelseröver vattenreg-som
leringsbolagen antar.

Förutom preventiv och repressiv tillsyn bör positiväven nämnaman
tillsyn, ganska vanlig formär tillsyn via överordnatsom etten av organ
staten eller provinserna, varvid territoriella tillförts befogen-organ som
heter från högre nivå åläggs samarbeta med syfte leda verksam-atten att
heten i riktning på områdenrätt med delad kompetens. finnsDet också till-

med avseende på försumlighet från provinsens sida. allmänhetIsyn grov
innebär försummelse från myndighets sida myndighetatten taren annan

ansvarsområdet. fallöver I försumlighet från provinsstyrelsens ellerav
sida leder detta tillguvemörens åtgärder från inrikesministems sida.



131SOU 1999:116

Ekonomin6

med kommunernasmycket i jämförelseårliga utgifter småProvinsemas är
ungefär kommunernas10 %eller utgifter. De ut-motsvararstatens av

från central-beroende bidragi hög gradgifter. Provinserna dessutomär av
för-ekonomiskajanuari fastställs demed den 1998makten. Från och l
för-ekonomiskai lag deoch provinsemahållandena mellan staten omen
for-ekonomiskaföreskrifter deinnehållerhållandena, även omsom

provin-Tidigare regleradesmellan och kommunerna.hållandena staten
provinslagenfinanser avsemas

utgifterProvinsemas6.1

i provinsema. Dessautgiftervisar de olika kategoriernaTabell 1 av
olika provinskompetensemauppräkningen dekategorier följer somav

i avsnittbeskrevs 4.

utgifterOlika kategorierTabell i provinsemaav

19971996
%3,6 % 5,2administrationAllmän

0,1 %säkerhet %ordning och 0,1Allmän
27,5 %17,2 %Transportväsen

% 5,3 %Vattenhantering 2,7
14,3 %%Miljöskydd 11,4
4,1 %2,8 %Fritid och natur

frågor ochEkonomiska
6,0 %jordbruksfrågor 3,2 %

%% 25,9Välfärd 51,2
och socialtFysisk planering

7,3 %4,4 %boende
%3,3 % 4,2Finansiella kostnader

utgifts-de viktigastetabelligenom kanläserNär att treman seman
välfärd och miljöskydd. Dessaför provinsema treär transport,posterna

utgifter.tredjedel provinsemasungefärtillsammanskategorier utgör en av
betydelsen väl-minskadeinslag i tabellen denanmärkningsvärtEtt är av

till % 1997. Dennaminskat från 51,2 % 1996 25,9färdsutgiftema, harsom
äldre-finansieringenöverföringenresultatminskning är ett avavav

denöverföringsjukvårdssektom.provinsema till Dennaboendet från är
från 7,6utgifternade provinsiellatill minskningenanledningenfrämsta av
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miljoner NLG 1996 till 5,4 miljoner NLG 1997. Den förklarar också
varför den relativa betydelsen de övriga utgiftskategorierna har ökat.av

6.2 Provinsemas inkomstkällor

Provinserna förfogar olikaöver inkomster:tre typer av
1 Egna skatteinkomster. Lagen provinsemas självstyrelse före-om

skriver i artikel 221 provinsema får uppbära följandeatt skatter:
tilläggsavgiftera på den nationella fordonsskatten, maximistorlekvars
fastställs finansministern årlig basis,av
tilläggsavgifterb på den nationella TV- och radioavgiften,

c juridiska avgifter och andra avgifter, till exempel användaravgifter för
provinsemas egendom,
skatterd resulterar från andra lagar, vilka provinsen harsom ansvaret
för genomdriva.att
Provinsfullmäktige beslutar införandet, avskaffandet eller änd-om
ringar provinsskatterna. Beslutet måste godkännasav kung-ettgenom
ligt dekret.

1 Bidrag från provinsfonden Provinciefonds för närvarande harsom
två beståndsdelar:

generellt bidrag, fördelasett mellan provinsema på grundvalsom av
objektiva kriterier,

b så kallat integrationsbidrag,ett har tillkommit densom genom
gradvisa integrationen de specifika bidragen i det generella bidragetav
till provinsema. Detta i huvudsakär resultat det så kalladeett av
decentraliseringsinitiativet förhandlades fram mellan Provins-som
förbundet IPO: Interprovinciaal Overleg och centralmakten.
Nyckeln till fördelningen dessa bidrag fortfarande tillär delav stor
densamma under tiden med särskilda bidrag, för minska allasom att
omfördelningseffekter skulle kunna uppstå till följd desom av nya
ekonomiska bestämmelserna.

Öronmärkta1 Särskilda bidrag. statliga bidrag, vilkas utgiftskategorier
fastställdaär på förhand, eller anslås för täcka kostnaderna förattsom
särskild verksamhet.en

Tabell 2 på sid. 133 visar den relativa betydelsen provinsemas inkomst-av
källor. Tabellen visar tydligt provinsema beroendeatt är bidrag frånav
statsmakten för den delen derasstörsta inkomster.av
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inkomstkällorTabell 2. Provinsernas

1996 1997
Bidrag från provinsfonden % 30,4 %23,3

28,6Specifika bidrag 50,3 % %
%Licenser 0,8 % 1,1

21,0 %Fordonsskatt 11,8 %
1,6 %och tjänster 1,3 %Varor

utdelning 1,3 %Vinster och 1,3 %
och avsättningar 5,2 %2,2 %Reserver

10,7 %9,0 %Annat

med 1996 åter-minskade andelen välfärdsutgifter i jämförelse1997Den
inkomstkälla förminskade betydelsenspeglas i de särskilda bidragens som

märksbidragens minskade betydelse relativtprovinsema. särskildaDe sett
inkomstkälloma, bland demdelvis i den ökande betydelsen de övrigaav

från fordonsskatten. absolutabidragen från provinsfonden och intäkterna I
anslaget frånökade fordonsskatten med medan26 % 1997,termer pro-

vinsfonden minskade med i jämförelse med 1996.8 %,nästan
Ökningen från tilläggsavgiften fordonsskatteninkomsten är enav

oberoendeföljd politik öka provinsemas ekonomiskaregeringens attav
År 1997dem för skatteinkomster.störreett utrymmeatt egnagenom ge

vilket kantill miljarderuppgick provinsemas inkomster 0,5än euro,mer
skatteförmåga,jämföras med då deras1994, gränser ärövrevarsegen

cirka miljonerreglerade, endast uppgick till 159strängt euro.
närvarandeFördelningen provinsfondens medel genomgår för enav

samband med inkorporeringenperiod gradvisa förändringar i av reg-av
ekonomiska för-för provinsfonden i lag reglerar delema en som

hållandena. fördelningsmekanismen kommerDen att meravaranya
i och derasanpassad till den reella kostnadsstrukturen provinsema egen

därför hävda den har vissa dragskatteförmåga. skulle kunnaMan att ettav
kopplad till denutjämningsinstrument. Provinsfondens utveckling är

budgetåret i fråga.verkliga utvecklingen nettokostnader understatensav
provinsfondensEfter inledande oenighet mellan provinsema om-en om

begränsade omfördelnings-fördelning, nåddes överenskommelse somen
inkom-fem-procentig ökning, alternativt, minskningeffekterna till aven

sten.
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7 nederländskaDe provinsema och den
Europeiska unionen

Den debatten de nederländska provinsemasenaste har visat deattom
nederländska provinsema relativt små i jämförelseär med de regionala
enheterna i de andra medlemsstaterna. Flera författare har hänvisar till det
europeiska statistiska måttet NUTS-nivåer, enligt vilket flera neder-
ländska provinser tillsammans bildar NUTS I-nivå, medan till exempelen
de regionerna i Spanien, regionerna i Belgienautonoma och die Länder i
Tyskland i sig själva enheter I-nivån.utgör NUTS Flera förslag har
därför lagts fram öka storleken på nivån under central-att närmastom
makten skapa eller fyra områden inomatt landettre störregenom
landsdelen.

Provinserna fyller funktion i implementeringen den europeiskaen av
miljöpolitiken och på det regionalpolitiska området. Ett europeisktannat
integrationsområde där provinsema aktiva, området Euroregioner,är är
för samarbete kanöver Nämnasgränserna. Ems-Dollardregionen, mellan

Nederländerna och Tyskland, Euregio i området Enschedenorra runtnorra
och Gronau provinsen Overijssel och Euro-regionen Meuse/Rhen i om-
rådet Liége, Aachen och Maastricht. sistnämndaDen regionen speciellär

den anledningen den består regionala enheter från olikaatt med-av treav
lemsstater i EU, med olika språk nederländska, tyska och franskatre och
fem olika kulturer holländska, flamländska, vallonska, tysktalande
Belgien och tyska.

-
Den europeiska integrationen sådan har inte haft något störresom

inflytande debatten omorganiseringen styrelsen på mellannivå iom av
Nederländerna, i den meningen självstyrelsen mellannivå i Neder-att
länderna måste omorganiseras för till kraven denatt anpassas som euro-
peiska integrationen för med sig. Det styrelserna i de olikaär snarare
stadsområdena har ifrågasätts i diskussionen. nederländskaDesom pro-
vinsema bedriver emellertid alltmer aktiv lobbyverksamhet för regionala
frågor i Bryssel. För närvarande finns det två representationskontor för de
nederländska provinsema i Bryssel. De så kallade Randstadprovinsema
har kontor, företräder provinsemaett Noord-Holland, Zuid-Holland,som

ÄvenUtrecht och Flevoland. de provinsema Overijsselöstra och Gelder-
land har representationskontor. Från ochett med mittengemensamt på
1999 kommer alla provinser dela kontorsutrymmen och deatt tre norra
provinsema Groningen, Friesland och Drenthe och de södra provin-tre

Zeeland, Noord-Brabant och Limburg kommer ocksåsema att vara
representerade.
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mellan-Andra former förvaltning på8 av

nivå

Mellankommunalt samarbete8.1

regle-består så kallademellankommunala samarbetetDet gemensammaav
avseddaregleringar iringar mellan kommuner. Dessa ärgemensamma

inom de områdenfunktionellt samarbete, bestämthuvudsak för närmare
till-funktioneffektivt för flera kommunerdär det utövaär att enmera

därförför sig. kommunala samarbetsorganenoch De ärän ensammans var
utförs lokaluppgiftermed få ansvarsområden. De är avsomorgan

utvidgadsamarbete benämns ocksåkaraktär, och mellankommunalt som
beredskaps-brandförsvar,Exempel samarbetelokal självstyrelse. är

för socialtinrättningarkatastrofer, ambulanstransporter ochplaner för
arbetem.

juridiskakonstitutionen fastställer denArtikel i den nederländska135
regle-mellankommunala samarbetet.grundvalen för det De gemensamma

företrädare från kom-består normaltringamas förvaltningsråd sett av
verkställandekommunfullmäktige.också ledamöter i Denärmunerna som

förvaltningsrådet.väljs bland ledamöterna istyrelsen och dess ordförande
kommunfullmäktige.införförvaltningsrådet ansvarigaLedamöterna ärav

grundasmellankommunala samarbetetnuvarande för detDet systemet
första lagenregleringar från 1994.lagen Den omgemensammaom

reaktionregleringar härrör från 1950. Den antogs som engemensamma
distrikt skulleförespråkadeförslagen från Koelmakommissionen, attsom

styrelsenivåerm. Iställetprovinsemasinrättas mellan kommunernas och
påbjuda samarbetestyrelsenivå valde regeringenför skapa fjärde attatt en

det mellankom-lagen byggdemellan de lokala enheterna. Före 1994
överenskommelser.frivilligai utsträckning påmunala samarbetet stor

territorier iemellertid provinsema dela sinaåläggerLagen 1994 att
innehåller dessutom bestäm-samarbetsdistrikt.mellankommunala Den en

förinföra regleringartillåter provinsstyrelsenmelse att gemensammasom
överskrida provins-samarbetsdistrikt kankommunerna. Dessa även

detta.grannprovinsema medger Förmyndigheterna i när-gränsema om
distrikt hardistrikt och inom dessavarande finns det omkring 60 nära

mellan kommunerfunktionsinriktat samarbeteförvaltningar förettusen
skapaemellertid särskilt tillstånd förinrättats. krävsDet attett gemen-

standard-sig frånområde skiljerregleringar täcker ett somsamma som
omrâdet.

områdenutvidga deintentionCentralmaktens avsevärtatt somvar
strävade dessutommellankommunalt samarbete. Regeringenföravsetts
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efter sammanföra olikaatt regleringar till samarbets-ettgemensamma
område med grundläggande reglering. Dessa intentioner haren gemensam
inte varit så framgångsrika hittills.

Lagen regleringar innehåller också föreskrifterom gemensamma om
möjligheterna regleringar mellan exempelvis provinser.av gemensamma
De provinsema Groningen,tre Friesland, Drenthe samarbetarnorra om

reglering liksom provinsema Noord-Holland, Zuit-Hollanden gemensam
och Utrecht. Det nederländska Provinsförbundet också resultatär ett av en

reglering.gemensam
Det mellankommunala samarbetet har i allmänhet fungerat helt till-

fredsställande, med undantag för stadsområdena. Detta anled-är en av
ningarna till debatten storstadsstyrelsema i Nederländerna se 9.om avs.

8.2 Vattenregleringsbolag

Vattenregleringsbolagen typiskt nederländskär företeelse. De ären orga-
nisationer för enda ändamål, vattenhanteringenett inklusive Vattenkva-
liteten inom visst område. Vattenregleringsbolagenett mycket gamlaär
förvaltningsformer, gång skapades för skydda landetattsom en mot

finnsDet ungefär 100vattnet. Vattenregleringsbolag i dag, jämfört med
2000 för omkringän 40 år sedan. Vattenregleringsbolagensmer geo-

grafiska utsträckning mindre provinsemas,är än kom-större änmen
Vattenregleringsbolagen åtnjuter konstitutionell ochmunernas. status

Åri artikel i konstitutionen.133garanteras 1992 trädde lagen vatten-om
regleringsbolagen i kraft, innehåller sammanhängande uppsättningsom en

bestämmelser för bolagen. Provinserna inrättar eller avskaffarav vatten-
regleringsbolagen och också bestämmelserantar reglerar derassom
verksamhet. skillnadEn mellan kommunerna och provinsema å sidanena
och Vattenregleringsbolagen å den andra sidan det iär att vatten-
regleringsbolagen inte enskilda medborgareär väljer den allmännasom
förvaltningsrådet, samling människor med intresseutan för frågan.etten
Vattenregleringsbolagens förvaltningsstruktur liknar emellertid provin-

och kommunernas strukturer. Den exekutiva styrelsens ordförandesemas
nomineras kungligt dekret, medan de övriga ledamöterna sitter i detgenom
allmänna förvaltningsrådet

8.3 Den statliga förvaltningen på mellannivå

Nederländerna saknar statlig förvaltning på mellannivå för allmännaen
ändamål. Den statliga förvaltningen på mellannivå, dekoncen-ärsom
trerad, utspridd bland deär centrala departementen. Många departement
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har sina territoriella organisationer. Storleken på dessa organisa-egna
tioners geografiska ansvarsområden kan variera från departement tillett

vissa fallI används provinsen enhet, ibland ellerett annat. störresom
mindre indelningar. Departement med territoriella förvaltningar ärstora
finansdepartementet det gäller Skattemyndigheten anställda28 000när
och och vattendepartementet, i synnerhet vad gällertransport- orga-
niseringen olika offentliga anläggningsarbeten 14 000 anställda.av
Kriminalvården också viktigt dekoncentrerat statligt iär ett termerorgan

antalet anställda 12 000. Andra viktiga former förvaltningstatligav av
mellannivåpå inspektionsorganen, till exempel yrkesinspektionen inomär

departementet för arbete och sociala frågor, utbildningsinspektionen inom
departementet för utbildning, kultur och vetenskap, finansinspek-och
tionen inom ekonomidepartementet. alla dessa fallI dekoncentreringenär

verksamhet bedrivs helt hålletoch del inomatt se som en som som en
departementet. effektivitetsskälAv åtnjuter de dock viss graden av
organisatorisk självständighet.

Andra former förvaltning på mellannivå icke-statlig kanav som
till exempel polismyndigheten, organiserad i olikanämnas är 25 såärsom

kallade polisregioner och arbetsförmedlingarna. De har förvalt-senare
ningsråd tredelade representanter för arbetsgivare, anställda ochärsom
ledamöter ochstaten organiserade geografiskt i 28ärutsessom av om-
råden.

9 Debatten styrelsen på mellannivåom

En omorganisering den territoriella organisationen i Nederländerna harav
funnits dagordningen i åratal. Styrelsesystemet med nivåertre som
infördes 1848 års konstitution fortfarande i kraft. Minskningenärgenom

antalet kommuner har varit ständigt inslag i reformpolitiken de harettav
minskat från 200 till drygt1 500. Antalet provinser har ökat med en,
vilket den provinsen Flevoland inrättades Flevoland1986närvar nya
består land utvunnits havet under det tjugonde århundradet.av som ur
Den anmärkningsvärda utvecklingen sedan början på 1990-talet harmest
varit debatten stadsprovinsema.om

Beslutet skapa provins Flevoland punkt för tidigareatt satteen ny av en
diskussion under 1970-talet, då regeringen UylDen 1973-1977 föreslog

24 relativt små provinser skulle skapas. början dökI 1990-taletatt av
frågan den offentliga förvaltningens interna organisation återom upp

Montijnkommitténmdagordningen, efter betänkanden lagts framsom av
rådm,och regeringens Vetenskapliga båda riktadeoch sig på desom

specifika administrativa problemen i stadsområdena.
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Dessa betänkanden följdes vitböcker publiceradestreav som av
regeringen, vilka förutskickade inrättandet storstadsstyrelser i sju stads-av
områden, återuppbyggnaden den centrala förvaltningens funk-samt av
tionsområden och områden med regleringar dei övrigagemensamma

Nederländemam.delarna Regeringen Lubbers 1989-1994 valdeav en
linje innebar administrativ differentiering mellan stadsområdena åsom en

sidan och det övriga Nederländerna å den andra. Bland stadsområdenaena
skulle pionjärrollm.Rotterdam och dess omgivande kommuner spela en

sjuDe stadsområden utsågssom var:
l Amsterdam med omgivande kommuner,
2 Rotterdam med omgivande kommuner,
3 Haag med omgivande kommuner,
4 Utrecht med omgivande kommuner,

Eindhoven5 med omgivande kommuner,
6 Arnhem, Nijmegen och deras omgivande kommuner,
7 Hengelo och Enschede och deras omgivande kommuner Twente.

År 1994 särskild ramlag som gällde under begränsad tid förantogs en en
det omorganiseringsprocedurenm.nödvändiga juridiska stödet tillatt ge

Avsikten de sju områdena till börja med skulle utforma särskildaatt attvar
regleringar för mellankommunalt samarbete avsnittse 8gemensamma

med råd och med beslutanderätt på storstadsnivå inom områdenegna som
markanvändning, bostäder, trafik, kommunikationer och ekonomisk ut-
veckling. Dessa strukturer skulle utvärderas inom fyra år. Storstadsom-
rådenas råd skulle inte väljas i direkta val, rådet skulle istället väljasutan

alla kommunfullmäktige form indirekt demo-gemensamt,av som en av
krati. I Rotterdam tillsattes särskild kommitté med för snabbaatten ansvar
på så verklig stadsstyrelse skulle kunna förverkligas såattprocessen en
fort möjligt.som

förstaDen regeringen Kok 1994-1998 utvidgade den administrativa
frågan till gälla de sju storstadsområdena. Regeringenatt än betrak-mer
tade utvecklingen fjärde styrelsenivå mellan provinsema och kom-av en

fara för den grundläggande idén det tredelademunerna som en om
uttalandestyrelseskicket. offentligtI fömyelsen provinsemaett om av

och kommunerna förde regeringen fram åsikten alla slags uppgifteratt
fram till tillhört olika administrativa hjälpstrukturerssom nu ansvars-

områden t.ex. vissa funktioner inom centralmakten, samarbete mellan
kommuner borde föras till den huvudsakliga forvaltningsstrukturen,över

består centralmakten, provinsema och kommunerna, vilka harsom av egen
demokratisk legitimitet breda ansvarsområden.samt

Under lång tid ville kommunerna i Rotterdams storstadsregion skapaen
storstadsstyrelse inte skulle ingå i någon provins. Dennaen stor-som

stadsstyrelse skulle inte endast ha för storstadsuppgifteransvaret som en
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skulle ocksåsamarbetet, kommunernamellankommunaladetföljd utanav
styrelsen. Idéntilldel sin kompetensvissöverlåtaatttvungna avenvara

neder-med denemellertid förenagick intestorstadsstyrelse attom en
territoriellaNederländemasföreskriverkonstitutionen,ländska attsom

och kommunerna.centralmakten, provinsemaskaorganisation utgöras av
utforma andra terri-möjligtdetkonstitutionen förändraAtt göra attatt

innebära lång-skulleoch kommunerprovinsertoriella styrelser än en
ochistället projektetinleddeDärfördragen och oviss ut-manprocess.

skullekonstitutionelltstorstadsstyrelseskapaarbetade planen att somen
stadsprovinsen.provins:vara en

hävdadeförfattarekritik.inte Enfortsatte dock attProcessen utan
traditionellatill denåtergånginnebarförslaginrikesdepartementets en

kommunema. Enligtochprovinsemauppgifter mellanfördelningen av
ochprovinsochstorstadsområdeRotterdamsDerksen blev mer av enmer

stadm.allt mindre av en
behållaförsvåradegrad Atti högfaktorfannsDet processen.somen

storstadsområdeiinvånare,med cirka 600 000Rotterdams kommun ett
påtagligskulle skapainvånare,000sammanlagt cirka 1200med en

därförinnebarstadsprovinspåPlanernainom området. attobalans en
påkommuner. Processenmindredelas i 10 stötteRotterdam skulle upp

Rotterdamhölls i stadenfolkomröstningallvarsvårigheter på när somen
stadsprovins.inrättandetväljarnavisade 86% emotatt av envarav

deladestadsprovinssitt förslaghöll fast vidRegeringen uppsomom en
parla-nederländskai detunderhuseti fem kommuner,Rotterdam men

kommun. Enuppdelning Rotterdamssådanmentet emot nyavenvar
stads-för skapandettill förmånyttrade sigkommittérådgivande av en

accepteradesförslagRotterdam. Kommitténsdelaprovins attutan avupp
invänd-hade mångaförstakammarenunderhuset,regeringen och men

dendiskuterajanuari intei 1998till slutoch beslötningar att nya
propositionen.

Avslutning10

januaritillfälligt iupphördestadsprovinserinrättandetDebatten avom
emellertid inte för-storstadsområdena harexisterar iProblemen1998. som

Även uppgifter ochframtidaprovinsemasdiskussionensvunnit. an-om
tidiföreslogVetenskapliga rådRegeringensfortsätter.svarsområden

gare i högresamordningsigskulle koncentreraprovinsema ut-att
verk-policy-utfonnandeoch minska sinfalletvadsträckning ärän som nu

regeringskoali-förinformationsprocessenförsamhet. Inom en nyramen
premiärministertillprovinsema brevskrevmaj 1998,efter valen ition ett

skullestadsprovinserinrättandetargumenterade förKok och att upp-av
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höra. Istället borde de uppgifter fastställts i ramlagen föras tillöversom
kommunerna de lokal och till provinsemanatur deom var av om var av

naturm.regional
Koalitionspartiema har i regeringsöverenskommelse38 i juli 1998en

bekräftat de stöder styrelsesystemetatt med demokratiskt legitimeradetre
nivåer. I regeringsöverenskommelsen fastslås provinsemas roll medatt
avseende på det regionala bör stärkas det gällerstyret integrationennär av
olika uppgifter och medlingen mellan kommunerna. Regeringsöverens-
kommelsen inte stadsprovinsernämner någonstans. Den inrikes-nya
ministern drog därefter tillbaka lagen vilken stadsprovinsen Rotter-genom
dam skulle inrättas. obligatoriskaDe integrationsområdena enligt lagen

regleringar, nämndes i avsnitt kommerom gemensamma som att av-
skaffas och istället kommer provinsema få sin roll utökad,att detnärse
gäller främjandet det mellankommunala samarbetet.av

En företeelse i regeringsöverenskommelsen tillkomstenny är av en ny
administrativtyp överenskommelse mellan regeringen, detav neder-

ländska kommunförbundet och det nederländska provinsförbundet, som
ska ha offensiv karaktär problem skanär åtgärdas.en

Ramlagen har förlängts till 2003. Utvärderingen det funktionellaav
samarbetet i Amsterdam- och Rotterdamområdena kommer bli avgör-att
ande för vilken styrelseform dessatyp storstadsområden kommerav som

få. Regeringsöverenskommelsenatt utesluter inte på något någotsätt av
följande alternativ: skapandet stadsprovins, förändringar provins-av en av
och/eller kommungränsema.
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mesonivån: förvalt-fragmenteradeDen
Storbritannienpå mellannivå iningen

Steve Martin

l

Inledningl

Storbritannienandra ijämförelse många VästeuropaI med utgörstater en
konstitutionellform enhetsstat. Detförhållandevis ärsäregen enav

nationella parlamentetkonstitution.monarki skriven Det ärutan en
underordnade styrelse-centralmakten mycket mäktig. Deochsuveränt

denenbartoch funktionermaktbefogenheternivåerna får sina genom
existenstill och med derasroller ochnationella lagstiftningen. Deras

starkt begrän-verksamhetsfältoch derasbeslutas helt parlamentet, ärav
vires-principen.sade enligt den så kallade ultra

styrelsenivåerregionalavad lokala ochDefinitionema ärsomav
Storbritannien finns detbetydligt mellan medlemsstater. lvarierar EU:s

myndig-de lokalastyrelsenivå ochför närvarande ingen vald regional
motsvarigheter i desinamycketheterna tenderar större änavsevärtatt vara

lokalainnebär mångaflesta andra delarna DettaEuropa. störreattav
förmänniskor och haromfattar flera hundrastyrelseorgan ansvarettusen

olikaförklaring denedan förstrategiska funktioner selång rad avenen
alla analyserdenna anledning måstestyrelseskiktens status. Av av

funktionssätt,Storbritannien, dess struktur ochmellannivå istyrelsen på
roll.lokala styrelseorganensinbegripa undersökning deaven

lång radenskilda lokala myndigheternade olikaFörutom utövar en
Storbritannien.mellannivå iverk förvaltning påandra myndigheter och

Skottland,iterritoriella departementende kalladeviktigaste såDe är
centrala departe-förgreningama deNordirland, de regionalaWales och av

hälso-de regionalastatliga verken,England, de halvautonomaimenten
policy-täckerandra tillsattaoch mängdvårdsmyndighetema organ somen

miljöskydd och vidare.turism, såexempelvis utbildning,områden som
överlapparförvaltningarkompliceratResultatet mönsterär ett somav

befogenheteransvarsområden,har olikavarandra mellannivån och som
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och överlappande geografiska målområden och ansvarsled. Dessutom ser
förvaltningsstrukturen på mellannivån inte likadan i de fyra länderut som
bildar det Förenade konungariket England, Nordirland, Skottland och-
Wales. Den nuvarande praxisen har utvecklats på organisktett änsnarare

gångmsystematiskt under seklernasett sätt och på grund avsaknadenav
skriven konstitution kodifierar de rättigheter ochav en som ansvarsom-

råden förvaltningen på mellannivån har och mellannivåns relation tillsom
centralmakten, har denna ordning befunnit sig i stadiumett nästanav
konstant förändring under de två årtiondena. En omgångsenaste ny
radikala reformer med målet modemisera de lokala självstyrelsemaatt
håller för närvarande på lagfástas den labourregeringatt valdes iav som
maj 1997 se nedan.

För dessa tillgöra mycketatt instabila och stundtals kaotiskasynes
förhållanden begripliga inleds detta kapitel med beskrivning denen av
existerande strukturen valda styrelser under den nationella nivån iav
Storbritannien, det varpå de harsätt utvecklats och de viktigaste för-
ändringarna de har genomgått under år. Därefter kommersom senare en
redogörelse för den roll de icke-valda myndigheterna spelar, vilketsom
bidrar till övergripande bildatt förvaltningen på mellannivå ige en av
Storbritannien. Vidare innehåller kapitlet analys uppkomsten tvåen av av

och viktiga former förvaltning på mellannivå i England under denya av
fem åren den har introduceratssenaste uppifrån och den andra harena-

utvecklats nedifrån och uppåt, båda har med den europeiskagöraattmen
integrationens ökande inverkan. Kapitlet avslutas till sist med översikten

de radikalaöver förändringar håller på genomföras denattsom av nya
labourregeringen och den grundläggande inverkan dessa förväntas hasom
på förvaltningen på mellannivå i Storbritannien under de första åren av

årtusende.nästa

2 Valda styrelseorgan på lokal och
regional nivå i Storbritannien

2.1 Nuvarande strukturer

Som tidigare nämndes finns det för närvarande ingen regional styrelse-
nivå folkvald i Storbritannien.är De kommunernastörsta omfattarsom
emellertid befolkningsmängder och väl överskrider miljongott ochsom en
fyller sådana funktioner förknippas med regionalt i många andrastyresom
medlemsstater i EU. finnsDet i dag två huvudkategorier folkvaldaav
styrelser under den centrala nivån. Det finns 467 primärkommunef som
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och ungefär sekundärkom-tillsammans täcker hela nationen, 10000
delen den brittiska landsbygdentäcker denmuner, största menavsom

mycket få stadsområden.
i England, finns detlandsbygdsområden dock inte alla,mångaI tre

kompletterande befogenheter.styrelsenivåer medkommunala Den översta
tillcouncils, länskommuner i grevskapennivån består shire countyav

har ivarierar i storlekskillnad från storstadsregionema. De men
invånare och de omfattargenomsnitt flera hundra änstörstatusen mer en

andravarje län finns det flera kommuner denmiljon invånare. Inom
befinner sigdistriktskommuner. Under dessanivån district councils-

lokaladet tredjeparish councils sockenkommunema utgörsom-
hundraomfattar mellan ochstyrelseskiktet och normalt sett ett parsom

invånare.några tusen
inklusive vissa delar den engelskaStorbritannien,övriga delarI avav

storstadsregionematätortsområden i England och i bådelandsbygden, alla
Nordirlandstorstäderna i Skottland, Wales ochregionerna utanföroch
fullmäktigenivå med primärkommuner.endast Dessafinns det numera en
och Walesbefogenheter och beteckningar. Skottlandvarierar i storlek, I

de helt enkelt för authoritiesEngland kallas unitaryoch i vissa delar av
underkommunfullmäktige har inrättats deAlla sådanaenhetskommuner.

medområden tidigare hade organisationtill åren itvåsenaste tre som en
sida parish/communityflesta arbetar sida vid medstyrelsenivåer. Detre

meddärför tvånivåsystemcouncils, del det är ettsom numerasom en av -
självstyrelse består förLondons lokalaprimär- och sekundärkommuner.

unikt i huvudstadensb0r0ughs, styrelseorgannärvarande 32 samt ettav
tillhanda-boroughsof London Corporation. Dessathe Citycentrum -

och invånare. Derasservice for mellan 140 000 350 000håller
storstadsregioner i England kallas metropolitanövrigamotsvarigheter i

storlek; vissavarierar också i har 175 000district councils. De runt
miljon invånare. få stadsområdenYtterstinvånare och de änstörsta mer en

nivåNordirland finns det bara kommunalcouncils.har parish På somen
tillhandahåller mycket begränsatdistrict councils och dekallas ett mera

WalesEngland, Skottland och semotsvarigheter iserviceutbud sinaän
nedan.

styrelseskicket medhar behållit det lokalade delar EnglandI somav
uppdelad mellan shirehuvudsakliga kommunservicennivåer denärtre

Englandcouncils tabell Övrigadistrict se 1.councils och shire Icounty
alltillhandahåller authoritiesoch Walesoch hela Skottland unitary

vissa fall viakommunerna ikommunservice, även gemensammaom
frågor överskrider kommun-sådanastyrelseorgan tillsynutövar över som

councils i de fall deoch har,Parish councils communitygränsema.
befogenheter förmedlarbegränsade ochbudgetar,existerar, små ett

lagstadgadEngland och Wales har deserviceutbud.mycket begränsat I en
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grundval och viss befogenhet skaffa sig intäkter, medanatt de skotska
councils saknarcommunity lagstadgad grundval.

Både primär- och sekundärkommunfulmäktige består direktvaldaav
ledamöter. Valen sker omröstning enligt principen majoritetsvalgenom en
i enmansvalkretsar. I primärkommunema företräder fullmäktigeleda-

särskilda inommötema kommunen. Ledamöternaorter district councilsav
och authoritiesunitary i normala fall mellanrepresenterar 1 000 och 2 000
människor, medan ledamöterna councils har relativtcountyav stora
Valkretsar. flestaDe ledamöterna i parish councils ingetrepresenterar
speciellt politiskt parti och några grevskapens och districtcountyav
councils har fortfarande antal oberoende ledamöter.ett stort Den över-
vägande delen alla primärkommuner domineras emellertid deav storaav
nationella politiska partierna.

Tabell 1: Den viktigaste tillhandahållsservicen primärsom av
kommunerna

England
County Councils länskommuner Strategisk planering, motorvägar,

trafik, socialtjänst, utbildning,
bibliotek, sophantering, konsu-
mentskydd

District Councils Lokala planfrågor, bostäder, miljö-
distriktskommuner skydd, och marknader,torg sop-

hämtningen, kyrkogårdar och
krematorier, fritidsverksamhet,
turism, väljarregistrering

Unitary Councils enhetskommuner All kommunservice
Metropolitan Borough Councils All kommunservice
London Boroughs All kommunservice
Wales
Unitary councils enhetskommuner All kommunservice
Skottland
Unitary councils enhetskommuner All kommunservice
Nordirland
District Councils Miljö och hälsa, sophämtning och
distriktskommuner avfallshantering, fritid

Källa: Municipal Yearbook 1998

oftaHur valen hålls varierar betydligt. Shire councils, skotska ochcounty
Walesiska councils,unitary London boroughs och district councils på
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fjärde år.fullmäktigeisamtliga platserval tillNordirland håller vart
val underhållerstorstadsregionemaengelskacouncils i de treDistrict av

val. Vissavarjevidväljstredjedel ledamöternaochfyra år avaven-
tillvalEngland hållericouncilsochcouncilsgrevskapens district unitary

iledamöternatredjedelväljerandrafjärde år,fullmäktigehela vart aven
fullmäktige-ochexekutivorganpolitisktformelltfinns ingetvarje val. Det

direkt.väljasföriställetfullmäktigehelaväljs därförordföranden attav
lika in-intepositionceremonielltypiskt ärenBorgmästaren som

fullmäktigehelaväljs ocksåordförandepositionenflytelserik avsomsom
bland delokala valeni deValdeltagandeti ärvanligtvis för årett taget.-
detredjedel röst-endastNormaltilägsta Västeuropa. röstar aven

i de%valdeltagande 60-70medjämförti lokalvalen,berättigade ett
Valdeltagandetmaj 1998lokalvalendevalen.allmänna I senaste var

områden.vissaimindre 20 %tidigare,gånglägre någon änän
anställda,fåmycketcouncils harcouncils ochParish community om

admini-fördeltidsanställd tjänstemanendasti allmänhet attallsnågra en-
arbets-däremotPrimärkommunemasammanträdena. storär enstrera
år.under Desjunkit markantanställda harantaletgivare, även senareom

antal ickeinklusiveanställda,miljonertvåfortfarande ett storthar änmer
social-tjänstemannapersonal, lärare,ocharbetare, kontors-kvalificerade

kom-flestarevisorer. Deochfastighetsförvaltareingenjörer,arbetare,
bostadsför-exempel förtillservicesektorerorganiserade iär storamuner

chefs-ledsplanfrågor osv.utbildning,socialtjänst,sörjning, avsom
kommundirektör.vanligtvispersonalenför helaCheftjänstemän. är en

StorbritannienikommunerFramväxten2.2 av

parishochstyrelseorganenlokaladeutsträckningförstå i vilkenFör att
isaknasmesonivåstyrelsedencouncils kommithar ersättaatt som

Bådeår.underutvecklingbeskriva derasStorbritannien, måste senareman
Mellansnabb takt.iförändratsharoch funktionerstrukturerkommunernas

direktlagarolika150parlamentet än1979 och 1997 antog sommer
harResultatetansvarsområden.ochbefogenheterpåverkade kommunernas

varierandeochkompliceradblivit alltmerharkommunstrukturenblivit att
områdenvissaEngland, därsynnerhet iifemton årenunder de senaste -

tvåfortfarande harandrastyrelsenivå medankommunalharnumera en
skillnadernaharPåovan.förklarats sättnivåer someller tre samma

blivitWalesSkottland ochEngland,istrukturernakommunalamellan de
markanta.mer

kungariketsistrukturgrundläggandelokala självstyretsmodernaDet
grundläggande1800-taletPå1800-talet.till under växtedelar korn trealla

lagerkändesochboroughsparishes, countiesframnivåer genomsom--
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slutet seklet tillmot exempel lagarna kommunalav själv-genom om
styrelse 1888 och 1894 gällde England och Wales. Under förstasom
hälften 1900-talet gjorde den snabba och ojämna befolkningsökningenav
att dratvungen att gränserna. Underman dennavar period fickom
kommunerna också ständigt befogenheter och ansvarsområden. Dettanya
resulterade i många kommuner underatt 1930-talet drev kom-större
munala bolag, kollektivtrafik, flygplatser, hamnar och telefonnät, utöver
de funktioner de fortfarande har kvar i dag se nedan.

Under perioden omedelbart efter kriget lämnade kommunerna ifrån sig
kontrollen sådana kommunalaöver bolag och elektricitet,vatten,som gas
då dessa nationaliserades centralmakten. Kommunerna speladeav
emellertid avgörande roll för uppbyggnaden välfärdsstaten,en iav
synnerhet det gälldenär ombesörja behovetatt utbildning och bostäderav

kommunerna byggde 1 miljonän bostäder och öppnade imer- nya
genomsnitt skola dagen i slutet på 1940-talet och påen l950-talet.ny om

Kommunstrukturema omorganiserades i London tidigt på 1960-talet, i
det övriga England och i Wales 1972 och i Skottland 1973. Resultaten
blev struktur med två nivåer i London och de andraen storstads-sex
regionerna i England metropolitan councils och metropolitancounty
districts, eller boroughs i London. I grevskapen utanför storstads-
regionema i England och Wales behöll strukturen med nivåertreman
county councils, district councils och parish/town councils medmen nya
gränsdragningar figur 2. SkottlandI inrättades två nivåer.större Den
första kommunnivån bestod tolv så kallade regional councilsav
regionkommuner, eller på platser islandtre councils ö-kommuner.
Den andra nivån utgjordes 53 distriktskommuner. Pâ de flesta håll iav
Skottland fanns sekundärkommuneräven i form cirka l 350 frivilligaav
och vanligtvis ganska obetydliga community councils.

hadeMan kommit överens liknande struktur för Nordirland iom en
början 1970-talet, följd oroligheternaav i provinsenmen som en av
infördes omedelbartnästan direktstyre från Westminster för Nordirland.
Områdesstyrelser och andra tillsatta ministern för Nordirland,organ, av
fick kontrollen de flesta servicesektorema.över De 26 district councils
behöll för endast viktigareansvaret funktionertre och fick nominera
maximalt 40 % ledamöterna i områdesstyrelsema. Den verkligaav kon-
trollen allaöver nästan andra serviceområden utövades emellertid ochav,
fortsätter centralmaktenutövasatt i form the Northern Irelandav av
Office departementet för Nordirland.

Under 1980-talet genomfördes ytterligare viktiga förändringar av
kommunstrukturen i England i och med avskaffandet the Greaterav
London Council och storstadsregionemas metropolitan councils secounty
figur 2 i enlighet med lagen kommunal självstyrelse från 1985. Derasom
ansvarsområden fördes till kommunernaöver på den lägre nivån dvs.
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till olikametropolitan district councilsochLondon boroughs samt
fall till centralaoch i vissa detillsattastyrelser, organgemensamma

regeringsdepartementen.
i mittenomorganiseringar ägdeYtterligare omgång större rumsomen

funktionernaauthorities i vilkaresulterade i1990-talet unitaryatt nyaav
councils slogs in-councils och district sammanregional/countyhos

councils och Wales councils från och22Skottland 32rättades i hela
engelskaskapades utanför dehybridstrukturochmed april 1996, att en

med figuri enlighet 1storstadsregionema ovan.
omorganiseringardessahar inte baratjugo årenUnder de storasenaste

kom-minskning de brittiskastadigocksåbevittnas,kunnat utan aven
viktigahar visserligen behållitmaktbefogenheter. Kommunernamunernas

ochkommunala handlingsfrihetenför denansvarsområden. Utrymmet
betydligt. hardock minskats Kommunernaharinnovationsförmågan

icke-valdaviktiga ansvarsområden tillavståålagtslag att nyagenom
funktionerantal sina kvarvarandealltlåtaoch störreett avorgan

och ideellaanvända professionellaocksåmåstekonkurrensutsättas. De
kostnadseffektivavisar sigdär dessatjänster änleverantörer mervaraav
för förvaltningen påhar blivitResultatetanställda.de att ansvaretegna

alltmer splittrat.blivitmellannivån har
kom-infört kontrollerdettaCentralmakten har strängautöver av

tillför närvarandeutgifter uppgår 75budgetar. Kommunernasmunernas
de totalavilket förStorbritannien 25 %pund år imiljarder avsvararper -

Storbritanniens tvåBNP. Deutgifterna och 11 %offentliga största ut-av
tredjedel alla kommunalastår förutbildning,giftsområdena är en avsom

femtedel kom-bostadsförsörjningen,utgifter, och närmaretar avsom en
anspråkisamtliga resursermunernas

inkomstkällor:fyra huvudsakligabudgetar harKommunernas
värde,fastighetsinnehavetsbaseras påkommunalskatt

företagsskatt,lokal
serviceanvändama,kommunernaavgifter tar ut avsom

statsbidrag.

på ikommunernas utgifter harkontrollCentralmaktens utövatsöver
första har för-femton åren. detunder de Förhuvudsak sätt senastetre

beroende de inkomst-kommunernaslagstiftningen ökatändringar i av
andelensynnerhet harparlamentet beslutar Inationellakällor de om.som

harstatsbidragen vuxit. det andrapå Förutgifter baseraskommunala som
besluta företags-maktövertagit kommunernascentralmakten att om

den kommunala beskatt-följd dettaochstorlekskattens svararavsom en
samtliga utgifter. Förfemtedel kommunernasmindreförningen än aven

den totalaskaffat sig befogenhetertredje har ministrarnadet att styra
förfarande kallas cappingutgifterkommunernasnivån på ettgenom som
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att tak för skatterna.sätta Detta det möjligt förgör dem begäraatt att
kommuner, vilkas budgetar överskrider det tak regeringen finnersom
lämpligt, minskar den planerade upplåningen och/eller den lokala
skattesatsen. Kommuner inte följer dessa anvisningar kan få sinasom
statsbidrag från centralmakten minskade. Följden har blivit majoritetenatt

kommunerna budgetar håller sig tillantar den nivå,av ellernumera som
under den nivå centralmakten nödvändig. Under budgetåretsom anser vara
1998/99 till exempel, endast kommun budgetantog låg denöveren en som
nivå ministrarna fastställt.som

Det uppenbartär den sammanlagda effektenatt denna politik harav
varit kommunernas självbestämmandeatt har försvagats. lokalaDe politik-

beslutar vilka utgiftsområden bör prioriteras inomerna nu som ramarna
för den ålagda budgeten,externt vilkenän sammanlagdatt avgörasnarare
utgiftsnivå kommuninvånarna kan Dessutom har utgifts-som acceptera.
taken centralmakten har fastställt inneburit kommunernasom måsteatt
skära på utgifterna i reella antingentermer betydandener göraattgenom-
effektivitetsbesparingar eller minska utgifterna för kommun-attgenom
servicen. De årliga budgetbesluten ledamöterna kommunfull-som av
mäktige fattar därför fokuseradeär på de utgiftsområdennumera som man
kan skära ned förpå, på så slå vakt desätt serviceområdenatt om som ses

oumbärliga.som
Dessa huvudtendenser kan illustreras beträffande viktiga funktioner

utbildning och ekonomisk utveckling. I drag kansom stora säga attman
den kommunnivån hadeövre ledningsansvaret för utbildningen tillupp
universitetsnivån fram till mitten på 1980-talet. County councils fast-
ställde de politiska riktlinjerna, övervakade standardema, anställde lärare
och lektorer och fördelade till skolor och gymnasier. Närresurserna man
avskaffade storstadsregionemas överfördescounties, dessa befogenheter
till boroughs i storstadsregionema med undantag för London, där de från
början hörde till den myndigheten the Inner Londonseparata Education
Authority ". Sedan mitten på 1980-talet har centralmakten tagit ifrån
kommunerna makten bestämma vadatt över ska läras i skolorna,utsom
och den lokala handlingsfrihetenersatt med nationell läroplan. Central-en
makten har också specificerat hur och elever skanär examineras, infört ett

antal på olikastort stadier under barnens skolgång, och krävtnya prov att
kunskapsnivåema ska offentliggöras i form league tables för denav
nationella skolan. Skolinspektöremas befogenheter har också stärkts och
inbegriper ett undervisningsstandardenatt rapportera inu ansvar om
skolorna och det understöd kommunerna adekvat.om ärsom ger
Gymnasier för vidareutbildning som bedriver utbildning för ungdomar

16 år haröver gjorts självständiga i förhållande till kommunerna och de
tilldelas sina från nationell myndighet. Styrelsennumera resurser överen
skolorna, inklusive besluten resursanvändningen, har också delegeratsom
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chefer,till enskilda institutioner, rektorema har i praktiken blivit lokala
och riktlinjerna för skolorna bestäms styrelser, vanligtvis består avav som

bistå med särskildföräldrar, personal och andra kanpersoner som
hela utbildningsväsendet exempel på detexpertis. detI utgör ettstora

urholkandet förvaltningen på mellannivå, med kommunerstadiga somav
nedåt tillöverlåter kontrollfunktioner både uppåt till centralmakten och

enskilda skolor gymnasier.och
till de kommunalaTill skillnad från utbildningsväsendet, har hörtsom

under årtionden, de kommunalastyrelseorganens ansvarsområden har
få lagstadgade skyldigheter området ekonomiskstyrelseorganen haft på

dock blivit och engageradeutveckling. alla kommuner harNästan mer mer
utvecklingen under de tjugo åren,i frågor den ekonomiskarör senastesom

för ekonomiskvissa kommuner har inrättat avdelningaroch större ut-
bidragit till dennaveckling har miljonbudgetar. antal faktorer harEttsom

framstår särskilt betydelsefulla. det första dentrend, Förtrevarav som
arbetslösheten under och l980-talen, isnabba ökningen 1970- synner-av

tillverkningsindustri.ekonomin baserades traditionellhet i områden där
stöd underavvecklingen centralmaktens regionalpolitiskaFör det andra av

omfattande användningen stöd1980-talet. det tredje den alltmerFör av
särskilt områden till målregioner ochfrån och i lERDF ESF, utsettssom

försökt rollStatsmakten har emellertid begränsa kommunernas ävenatt
införde myndigheter skulle drivapå detta område. 1988När man nya som

utbildnings- och företagsprogram betraktades detta kommunernaav som
roll utvecklingen.direkt utmaning riktad deras i Demot egen nya myn-en

and Councils, EC utbildnings- ochdigheterna 82 Training Enterprise T-
företagsråd i England och Wales och Local Companies22 Enterprise

Skottland leddes icke-valda, lokalabolag för lokal företagsamhet i av-
sina genomföraaffársidkare och fick delenstörsta attav resurser genom

liknande uttrycktesstatliga utbildningsprogram. En one-stopnäroro
sammanföra delanserades avseddashop-myndighetema 1992. De attvar

inklusive ochlokala myndigheternas åtgärder, kommunernas, utgöra en
till stöd för småföretagare. juli fanns det 89enda tillträdesport I 1996

Skottland ochLink i England, 40 Shops iCompanies BusinessBusiness
fyller liknandenätverk kallas Connect,Businessett som ensom

har stärkt den privata sektorns roll bekostnadfunktion i Wales. påDessa
myndighetema, handels-och i vissa områden har lokalade offentligaav

affársleddagått för skapa mäktigakammare och ECT attsamman
ochandra delar landet har handelskamrama, TECorganisationer. I av

sina verksam-samarbete. försök samordnakommunerna inlett Deras att
tillemellertid försvårats olika praktiska problem exempelheter har av

för de olika ansvarsområden, ochsammanfaller sällan gränserna organens
full-behålla sina favoritprojekt.lokala har velat Enmånga egnaorgan
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Ännuständig rationalisering möjlig.har därför inte varit viktigare i detta
sammanhang de samarbetsformemaär har saknatatt kapacitetnya att ta
itu med sådana viktiga strategiska funktioner locka till sig investe-attsom
ringar och bedriva lobbyarbete för få EU-stöd förvaltaatt och det.att

På det hela har alltså kommunernas förmågataget förvaltningutövaatt
på mellannivå kraftigt begränsats under år, på minst betydelse-tresenare
fulla det förstaFör tenderar de försätt. små för vissa viktigautövaattvara
strategiska funktioner det har exempelvis inte funnits någon strategisk-
myndighet för huvudstadens citykäma sedan 1985. detFör andra har deras
verksamheter och budgetar reglerats i detalj och minskats i reella termer

centralmakten. det tredjeFör saknar kommunerna kompetens på störreav
politikområden och har därför varken inflytande eller verksamhet påöver

lång rad viktiga serviceområden, tillhör icke-kommunala myndig-en som
heter och organisationer.

3 Icke-vald förvaltning på mellannivå i
Storbritannien

Till skillnad från situationen i antal andra europeiska länder där viktigaett
funktioner har decentraliserats under år, har i Storbritannien isenare man
allmänhet betraktat regionalt och regionalism omodern före-styre som en
teelse under de tjugo åren. Medan regeringen har skärpt sittsenaste grepp

uppläggningen politiken,avsevärt i allt högre grad harom av som
dominerats nationella perspektiv och intressen, har den samtidigt varitav
helt beroende de underordnade för verkställa antalattav ett stortorganen
politiska beslut. På grund sin misstro kommunerna har regeringenmotav
därför i allt utsträckning förlitat sigstörre icke-folkvaldaantalett

för planera och tillhandahålla effektiv regionalatt förvaltningorgan en
service.och

förstaDen sådanastörre regionalt organiserade,ärgruppen av organ
halvautonoma knutna till de centralaär regeringsdeparte-organ som

Före privatiseringama under 1980-talet och börjanmenten. på 1990-talet
drevs antal regionalt organiserade serviceorganett stort statligasom
affärsverk. fåtalEtt allmänna serviceorgan, till exempel vattenverket i
Skottland, fortfarande i statligär de tillhörägo, undantagen.men numera
Av mycket betydelse för denstörre nuvarande regionala förvalt-
ningsstrukturen de exekutivaär organen. De inrättadesnya ettsom
resultat serie omfattande reformer, kända Next Step-av en som
initiativet, för tillhandahålla statlig service inteatt ansåg kundesom man
överlåtas till den privata sektorn, regeringen ville hålla helt ochmen som
hållet åtskild från ministeriemas politikutformande funktioner. Två viktiga
exempel verk administrerar socialaär bidrag ochett nytt arbets-ettsom
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marknadsverk med för erbjuda service olika slag till de arbets-ansvar av
lösa, och dessa många andra verk har utvecklat regionala strukturersamt
för kunna tillhandahålla sina tjänster. Anledningen till inrättadeatt att man
dem dock effektivitetsbesparingarefter införandetsträvanvar en genom

affärsliknande praxis, insikt behovetänav en mer snarare en om av en
förstärkt infrastruktur för förvaltningen på mellannivå.

På liknande har reformerat den statliga hälso- och sjuk-ett sätt man
vården för den ska tillhandahålla effektiv service, denatt ävenen mer om
regionala strukturen har behållits. Fram till början 1990-talet admini-
strerades den allmänna hälso- och sjukvården struktur beståendeav en av
två nivåer, dels de strategiska regionala hälso- och sjukvårdsmyndig-
heterna och dels hälso- och sjukvårdsmyndighetema på distriktsnivå.
Reformer innebar marknadsliknande strukturer skapades,attsom nya
ledde till sjukvårdsmyndighetema distriktsnivån själv-att ersattes av
styrande stiftelser, den övergripande regionala strukturen bibehöllsattmen
med åtta avdelningar.

Separata regionala strukturer täcker också antal andra funk-ett stort
tioner, polisväsendet, den ekonomiska utvecklingen, turismen, densom
regional kulturen och främjandet den kulturella och idrottsliga verk-av
samheten. Under l990-talet har kunnat bevittna två andraävenman
viktiga utvecklingsskeenden inom den engelska förvaltningen på mellan-
nivå tillkomsten "Government Regional Ojficesf GRO och återupp-av-
livandet regionala kommunalförbund.av

4 Government Regional Offices

De statliga regionkontoren, Government Regional Ofjices, GRO, inrättades
1994 direkt reaktion den växande insikten svårigheterna attsom en om
samordna regeringspolitiken på regional nivå. viktigtEtt exempel detär

antalet projekt för förnyelse städerna till exempel Urbanenorma av
Programme, UrbanEnterprise Zones, Development Grants, Task Forces,
Urban Development Corporations, Derelict Land ochGrant Housing
Action Zones, City Grant och City Challenge, pågick samtidigt ochsom
överlappade mängd andra till exempel inom regionalpolitiken,en program,
EU-finansierade projekt, kommunernas verksamheter, regionala investe-
ringsorgan, statligt myndighet för förnyelse städerna och lång raden av en
organisationer arbetade för främjandet landsbygdens utveckling.som av

Det omöjligt integrera verksamheten hos dessa olikaattvar organ,
eftersom de inte hade målsättningar, målområden eller admini-samma
strativa förfaranden. Bristen på samordning kritiserades skarpt parla-av

riksrevisionsverket och revisionskommittén den taladementet, senare-
lapptäcke initiativ saknade samordning. Som påettom av som svar
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denna kritik slog regeringen tjugo fömyelseprogram, vilkastörresamman
finansierades fem nyckeldepartement departementen för miljö DoE,av -
handel och industri DoTl, arbetsmarknad, utbildning och inrikesde-

till enda fömyelsebudget Single Budget,Regenerationpartementet en-
SRB, uppgick till 1,5 miljarder pund. Regeringen slog ocksånästansom

funktioner tidigare hade hört till fyra olika departementsamman som -
departementen för miljö, handel och industri, kommunikation och arbets-
marknad för skapa Government Regional Offices, vilka har tvåatt över--
gripande syften. och främstFörst ska de samlad punkt forutgöra en
tillträdet till de fyrade departementen understödjer. detFörprogram som
andra ska de skapa samarbete mellan de viktigaste offentliga myndig-
heterna och företagen i regionen för maximera den regionala eko-att
nomins konkurrenskraft. detta har vissa kontorUtöver förmedlat bilden av

de företräder regionen och dess behov inför centralmakten. praktikenIatt
betraktas de dock de lokala aktörerna centralmaktens förlängdaav som

med personal och ledning består tjänstemän, anställdaarm, en som av av
ministrama.4och ansvariga införstaten

finns skillnaderDet mellan de statliga regionkontoren. dessaNågra av
skillnader resultat den begränsade autonomi de har detär ett närav som
gäller utveckla och strukturer återspeglar de särskildaatt processer som
behoven i regionen. Andra återspeglar skillnader i den ställning desom
givits och nivåerna på de de har tillgång till. Londonsresurser som

OfficeGovernment till exempel direkt till regerings-rapporterar en
kommitté, medan kontoren i andra regioner inför ministrarna frånansvarar
de fyra deltagande departementen och inför ministrar med särskilt ansvar
för särskilda delar landet. liknandePå administrerar de statligasättav
regionkontoren för Merseyside och nordöstra och Midlands mycketvästra

förnyelseprogram finansierade inhemska källor och EU-källorstörre av
sina motsvarigheter i välbärgade områden.än mera
I aktuella studier förvaltningen i olika regionerEU-programmenom av

har också belysts skillnaderna i tillvägagångssätt mellan olika ochGRO:s
variationer i graden administrativ effektivitet uppnåtts de olikaav som av
GROJSÅ Det finns också de hävdar olika regioner har förvaltat deattsom
första omgångama olikaSRB på Vissa kommunersätt. attav anser
regionchefens bakgrund påverkar tillvägagångssättet. regionkontorDe som
leds tidigare anställda miljödepartementet betraktas i allmänhetav som

sympatiskt inställda till kommunala frågor, medan regionchefermer som
kommer från departementet för handel och industri in-anses vara mer
riktade på arbetet med lokala företag.

Samtidigt de statliga regionkontoren viktigt irepresenterar ett stegsom
utvecklingen, de fortfarande ofullständig och relativt formutgör en svag

förvaltning på mellannivå. har saknaDe demokratisk legitimitetansettsav
på grund frånvaron mekanismer det möjligt för den lokalagörav av som
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befolkningen eller lokalt valda utkräva harDerepresentanter att ansvar.
också haft svårt skapa den integration deras d etre.raisonatt som var
Budgetama kommer från de olika centrala regeringsdepartementensom
har ofta förblivit och många har också bådeGRO:s påstöttseparata
fysiska och kulturella hinder i samarbetet mellan de från deanställda
tidigare regionala förgreningarna fyrai de departementen. vissaIseparata
fall har fortsattpersonalen olika hållarbeta under viss periodatt en
efter de integrerats.att

GROss också mycket de territoriella departementen iär änsvagare
Skottland, Wales och på Nordirland, eftersom de saknar föransvar
verksamheten i viktiga departement i Whitehall, inklusive departementen
för jordbruk, kultur, idrott och media, hälso- och sjukvård, social-
försäkringar, utbildning eller inrikesdepartementet. begränsar derasDetta
kapacitet tillhandahålla strategiska Överblickar och främja in-att att
tegrerade lösningar på komplexa och sammanhängande problem som
kriminalitet, dålig hälsa, arbetslöshet och social utslagning. Lika viktigt är
det faktum de har få formella anknytningar till exekutiva myndigheteratt
och andra statliga myndigheter inte hör till departementen, tillsom som
exempel the Housing Corporation allmännyttans bostadsföretag, the
Rural Development Commission och the vilkasEnvironment Agency,
verksamheter påverkar de regionkontoren administrerar.program som

Regionala kommunalförbund5

andra viktigaDet utvecklingsskeendet under kan beskrivasårsenare som
"den engelska regionalismens har inneburit informellarenässans. Det att
allianser mellan grannkommuner åter har bildats och har kopplats direkt
till det starka incitament till ökat kommunalt samarbete EU-som

regionala grundval utgör.programmens
Under 1980-talet upprättade litet antal framsynta kommunerett

däribland Birmingham City Council, Strathclyde Regional Council,
Cleveland och Kent County Councils bilaterala förbindelser med
kommissionen och belönades med inflytande i Bryssel och tillträde till

fmansieringsmöjligheter.olika Från och med början 1990-taletpå
klargjorde emellertid kommissionen kommunernaatt tvungna attvar
inleda mycket samarbete med sina i för iregionennärmareett attgrannar

bidragmfortsättningen kunna åtnjuta dessa överskredDenna styrning
vida kraven fastställts i bestämmelserna för strukturfondema, och densom
kan avsiktligt försök från kommissionens sida användaett attses som
strukturfondema för höja regionemas och regionalismens profil i denattll inhemska debatten åtminstone fram till nyligen, gicksättett emotsom,1

politik.regeringens
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frånvaroI folkvald, regional styrelsenivå, fick kommissionensav en
hållning kommunerna i England bilda allianser ofta baserades på iatt som

stagnerade regionala fora och förbund, vilka tidigarestort sett hade funnits
till för utarbeta riktlinjer för den regionala planeringen,att innan detta

1980-talet.°började ogillas centralmaktcn under Några viktigaandraav
myndigheter inledde liknande försök stärka sin kapacitet påatt att agera
den regionala nivån, vilket till exempel resulterade i förslagen inrättaatt

EC:s.5°regionala handelskammare och T
Kommunernas försök bygga regioner har emellertid påatt stött

betydande svårigheter, särskilt i de områden i England saknar starksom en
identitetregional Gamla rivaliteter mellan grannkommuner förstärktes

centralmaktcn gjordenär de kommunalaöversyn strukturerna på etten av
skapade councilsosämja mellan districtsätt councils ochsom county

Samarbetet mellan grannkommunema motverkades också inhemskaav
konkurrensprogram tilldelade medel till förnyelse på grundvalsom av
konkurrens mellan olika Det därför knappast förvånandeärorter. att
sammanhållningen och effektiviteten i de regionala alliansema har varierat
avsevärt Till och med i områden i nordväst, där samarbete tidigaresom
visat sig omöjligt, har kommunernanästan emellertid blivit alltvara
skickligare front.på visa enad regionalatt upp en

Som resultat detta hade samtliga kommuner i mittenett nästan påav
1990-talet gått med i regionala nätverk för bedriva lobbying för EU-att
medel. Många grannkommuner slog sina både detnärsamman resurser
gäller ekonomi och personal, till exempel dela regionala kontorattgenom
i Bryssel på stod i tydlig kontrast tillsätt 1980-taletett och början påsom
1990-talet, ledande kommuner i Storbritanniennär etablerade sig i Bryssel
med särskild avsikt skapa konkurrensfördelar grannkom-att gentemot
munema

utvecklingDenna viktig, kanske till ochär med anmärkningsvärd, med
tanke på centralmaktens kompromisslösa motstånd alla formermot av

yttringarmkonstitutionella eller politiska regionala och dess instinktiva
planeringmotvilja regional, strategisk Utvecklingens verknings-mot

grad bör dock inte överdrivas. Den Europeiska kommissionens ökade be-
tydelse har åtminstone inte hittills lett till någon radikal omsvängning i
relationerna mellan den centrala och den kommunala nivån. Den natio-
nella regeringens och kommissionens prioriteringar förstärker i själva
verket ofta varandra och kraven på överensstämmelse det gällernär
finansieringar har lett till och deEU inhemska bidragsregimema haratt
knutits den lokala nivån. Av denna anledning har kommis-samman
sionens växande inflytande inte försvagat dennämnvärt nationella rege-
ringens position. ställetI har EU-programmen ofta antagit tydligten
brittisk prägel efter de filtrerats de centrala regeringsorganen.att genom
Ett exempel sammansättningen de lokalaär samarbetsorganen och detav
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varpå Storbritanniens regering lyckades kapasätt åt sig EU-program för
skapa Regional Challenge" från vilken stöd tilldelades på grundvalatt en
konkurrenspräglade anbud metod hämtats från inhemskaav en som-

och inte med de behovsgrundadestämmer kriteriaöverensprogram som
vanligtvis tillämpas EU-kommissionen.som av
det helaI fortsätter därför centralmaktens kontrollfunktionstora att
det dominerande kännetecknet för implementeringen strukturfon-vara av

Storbritannien.dema i situationDenna skiljer sig därför från den i
Frankrike, där EU-politiken betraktas politiskt redskap iettsom

staten,°händerna lokala aktörer för omdefiniera sina relationer tillatt
och i Tyskland där delstatema har lyckats vinna inflytande EU-över
politiken både direkt och utvecklingen stark inhemskgenom av en
Europapolitik.°° StorbritannienI fådet kommuner förväntar sigär som
kunna, eller försöker, påverka EU:s politiska dagordning. I ställetens ser
de uppgiftsin hålla sig tillräckligt väl informerade för kunnaatt attsom

på, kunna forma, framtida politiska initiativän föratt attreagera snarare
EU-medlen.°maximera sin andel av

6 Framtida utvecklingstendenser

fragmenterade ochDen något ad hoc-liknande strukturen inom för-
valtningen mellannivåpå för närvarande kännetecknar Storbritanniensom
i allmänhet och England i synnerhet, innebär två problem. detFörstörre
första har ansvarsfördelningen blivit oklar centralmakten har överförtnär
maktbefogenheter till exekutiva myndigheter och andra lokala och
regionala quasi-autonomous non-governmental organisations.quangos
Många serviceuppgifter för tjugo år sedan hörde till kommun-som
politikernas ansvarsområden, utförs icke-folkvalda endastnu av organ som

ansvariga inför sina ministrar i regeringen.är harDessutom den allt
vanligare uppdelningen mellan utformningen politiken som sker i deav
centrala departementen och tillhandahållandet service utförssomav av
de exekutiva gjort den traditionellaorganen idén ministeransvarom
otydlig. hölls ministrarnaFörr ansvariga inför parlamentet. Under senare

harår emellertid de icke valda verkställande cheferna, till skillnad från de
valda ministrarna, i allt högre utsträckning ställts till för verksam-svars
hetsfrågor.

andraDet problemet med den nuvarande organisationenstora är att
politiken fortsätter utformas och implementeras departement ochatt av
myndigheter organiserade kring traditionella funktionerärsom som

industri,exempelvis arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård,
miljö, social service och vidare.så I kombination med de splittrade an-
svarsområdena den lokala nivån bidrarpå detta till svårigheterna att ut-
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arbeta integrerade strategier eller samordna tillhandahållandetatt av
service. Som följd detta måste servicebrukama, i desynnerhet mesten av

samhällsmedborgarna, ha kontakt med mängd olika myndig-utsatta en
heter, vilkas ansvarsområden överlappar med varandra eller till och med är
motstridiga. problem har varitDessa särskilt markanta inom det sociala
omsorgsområdet, där hälso- och sjukvårdsmyndighetema och social-
tjänsten har haft svårigheter samordna sina verksamheter, de haratt men
också haft allvarliga konsekvenser inom andra områden.

finns ökat medvetandeDet de effekter serviceområdeett ettnu om som
kan ha andra områden och det varpå antal problemangelägnasätt ett -
till exempel tilltagande kriminalitet och hållbar miljöutvecklingen -
endast kan hanteras effektivt politik skär igenom degenom en som
traditionella serviceområdena. har i sinDetta resulterat i växandetur en
insikt behovet holistiskt styrelsesätt. står emellertidDetettom av mera
klart både de kommunala och centrala styrelsenivåema finner det svårtatt

utforma och förverkliga kallade förenadeså politiska handlingslinjeratt
inom de existerande strukturerna. Medan dessa problem har varit mindre
akuta i fallvissa Nordirland, i Skottland och Wales, på grund deav
territoriella departementen ansvariga för de flesta politiskaärsom om-
råden med undantag för utrikespolitik och ekonomisk politik, det all-är ett

erkänt faktum både de centrala och de lokala styrelseorganenmänt att
finnamåste arbeta såväl internade organisatoriskasätt överattnya

tillsammans med privata frivilligaochgränserna som organ.
Den övergripande bilden alltså situation frånvarondärär av en av en

formell och systematisk mesostyrelse inte har lämnat förutrymmet
regionalpolitik däremot gjort det splittrat och omtvistat. EU-tomt, men
politikens växande betydelse, i synnerhet strukturfondemas ochprogram,
den ökande insikten sammanlänkningen mellan ekonominden lokalaom
och viktiga politiska problem fåtthar centralmakten inrätta rad olikaatt en
icke-valda ska administrera dess politik mellannivån. Sam-organ som
tidigt har kommunerna och andra lokala i allt utsträckningstörreorgan
försökt samordna sina verksamheter skapa regionala strukturerattgenom
underifrån.

En mängd reformer verkställs den nyvalda labourregeringensom nu av
bör åtminstone i viss utsträckning kunna angripa dessa problem. Enligt ny
lagstiftning, för närvarande bereds i det nationella parlamentet, skasom
betydande maktbefogenheter överlåtas till valda församlingar i Skottland
och Wales. Båda församlingar kommer väljas direkt. walesiskaDenatt
församlingen kommer till exempel ha sextiotal ledamöter väljsatt ett som

fjärde år och olika Valkretsar. skotska försam-Denvart representerarsom
lingen kommer bli förhållandevis mäktigare sin Walesiskaänatt mot-
svarighet, båda kommer ansvariga för mängd politik-att stormen vara en
områden och allmänna serviceområden för närvarande lyder undersom
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ministrarna för Wales och Skottland i Storbritanniens regering, till
exempel hälso- och sjukvård, kommunservice, underhåll lokala vägarav
och tjänster tillhandahålls offentligaantal Deett stortsom av organ.
kommer ha handlingsfrihet det gäller de budgetar förnär när-att som
varande förvaltas departementen för Wales och Skottland för Walesav
del denna för till cirka dettauppgår närvarande miljarder pund. Utöver7
kommer den skotska församlingen ha begränsade beskattningsrättig-att
heter.

Församlingamas ordförande kommer väljas hela församlingenatt av
och kommer därför med säkerhet ledarna för majoritets-största att vara
partierna i varje land. kommer exekutivkommitté, leda-De att utse varsen

kommer sitta ordförande i rad andra kommittéer täckermöter att en som
områden utbildning, hälso- och sjukvård, miljö, ekonomisk ut-som
veckling, och Församlingama kommer dessutomsocial service så vidare.

frågor.ha olika slags förfaranden för hantera regionala Denatt att
antal regionalaWalesiska församlingen kommer till exempel haatt ett

från relevantakommittéer, bestående ledamöter valts deav om-som
det gäller frågorrådena, ska församlingen helhet råd närsom ge som som

påverkar deras region.
England de Regional DevelopmentI kommer Agencies, RDA, attnya

och social utveckling ibli ansvariga för främja hållbar ekonomiskatt en
regionerna samordna verksamheten mellan andraoch för äratt organ som

förnyelse företagsunderstöd.involverade i utbildning, investeringar, och
kommer redan existerande ansvarsområden från radDe överatt ta en

nationella och regionala inklusive English Partnerships ochGRO:s,organ,
med lång radRural Development och arbeta tillsammansCommission, en

för utbildning, hälso- och sjukvård, polis-andra organ som ansvarar
väsende, kultur turism. kommer också ha viktiga konsultativaoch De att
och uppgifter, leda regionala ekonomiskarådgivande beredningen av

marknadsförastrategier och spela viktig roll det gällernär atten
EU-fmansieraderegionerna företagsorter och utveckla program.som

offentligaregionala utvecklingsorganen kommerDe RDA:s att vara
inte ingår iansvariga inför ministrarna,ärorgan men somsom

enligt regeringsförslagets ordalydelse också skadepartementen och som
synpunkter frånmottagliga regionala Tolv styrelseledamöterförvara

frivillig-näringslivet, fackföreningarna, kommunerna, utbildnings- och
Regeringenssektorn kommer tillsyn utvecklingsorganen.utöva överatt

förslag affarsledda, fyra kom-slår fast styrelserna ska attatt vara men
munalpolitiker ska ingå.

ska bidra till skapatydliga avsikten inrättandetDen RDA:sär attatt av
regionala möjligheter ikänsla regional identitet och utvecklaen av

kommer tid,England. regeringens riktlinjer framgår dettaAv att taatt
funktionerdet sikt kan leda till ytterligare ochlängreatt attmen
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ansvarsområden förs till regionala strukturer.över Man räknar med deatt
regionala utvecklingsorganens verksamhet i vissa regioner kommer att
ledas regionala kammare, bestående valdaav representanterav som
kommer från kommunerna och andra regionala Dessa kommerparter. att
fungera forum för diskussioner frågorett gäller kom-som om som
munikation, planering och förnyelse, och kommer bygga på redanatt
existerande regionala kommunalförbund. De därförrepresenterar över-ett

Åtminstonegångsstadium till direkt valda regionala styrelser. för när-
varande fmns det inga fasta planer på direkt valda regionala församlingar,
förutom i London, där strategisk myndighet omfattar helaen ny som
staden the Greater London Authority, med 25 ledamöter och direkt-en
vald borgmästare 2000963kommer inleda sin verksamhet åratt

Sammanfattningsvis således den regeringensär förslag utformadenya
för överlåta makt till regionerna och demokratiseraatt förvaltningenatt på
mellannivå. Förslagen syftar också till förstärka Storbritanniens kapa-att
citet hantera frågor regional nivåatt Storbritannienattgenom ge
regionala institutioner jämbördiga med demär enligtsom som nyare
forskning har spelat nyckelroll för säkra framgången för någraatten av
de ekonomiskt framgångsrika områdena i Europa. vilkenmest I utsträck-
ning föreslagnade åtgärderna kommer kunna uppnå målsättningarnaatt
kan naturligtvis inte bedömas i detta tidiga skede. stårDet emellertid klart

de viktigt experiment detutgör gäller decentraliseringenatt ett när till den
regionala nivån i mycket centraliserad och med all säkerhetstat,en
kommer de förändra utseendet på förvaltningen påatt mellannivå i
Storbritannien intill oigenkännlighetnästan under de första åren på nästa
årtusende.
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mellannivåpå i SpanienStyrelsen
CendánAntonio Bar

Inledningl

strukturkomplexaspanska1.1 Den statens

efter detorganisering framterritoriellamoderna spanska växteDen statens
komplexantagits, i hadekonstitution hadeårs1978 statatt enen som

politisk-administrativabeståreller semifederal struktur.federal Den treav
regioner,provinser ochoch enheter: kommuner,nivåer autonoma som

allt derasskall ikonstitutionenenligt art. 137 rörautonoma somvara
endast kommunernadessa enheter kanrespektive angelägenheter". Av tre

representativ karaktär,politisk ochha verkligtoch regionerna sägas en
omfattandedirekt folket och harstyrelseorgan väljseftersom deras av

beslutsfattandetdet politisktbefogenheter det gällerkompetenser och när
indirektmedProvinserna i ställetutformningen lagar.och är organav

och derasfrån kommunernade bestårrepresentation representanterav --
tillhandahållandetförvaltning ochadministrativbefogenheter gäller endast

närvarande kommuner, 50Spanien har för 8 098viss offentlig service.av
städer.regioner och tvåprovinser, 17 autonomaautonoma

de regionernapolitisk-administrativa strukturdennaI utgör autonoma
konstitution. byggerårs Deinslag infördes 1978heltett nytt genomsom

nationaliteter och regionersjälvbestämmande för deden tillrätt som
fastställs i artikel i konstitutionen. Denationen, vilket 2den spanskautgör

mellanrelativt kort tidsperiod 1979kom till underregionernaautonoma en
1983365 regionerna,till skillnad från deoch Kommunerna är, autonoma

funnitsstrukturen och haradministrativagrundläggande och äldstaden
sedanförändringarde har genomgått mångamedeltiden,sedan även om

intenuvarande struktur,datum; derasProvinsernadess. är somsenareav
reform ministerntill, resultatetförändrats sedan den komhar är en somav

genomfördes i början förra år-ochstod bakomJavier de Burgos avsom
den november 1833.kungligt dekret 30hundradet ettgenom
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I denna komplexa territoriella struktur det de regionernaär autonoma
Spanien till federalgör Densui generis. spanskasom stat ären staten

strukturerad i två politiska nivåer samtidigt innehar delaroch densom
politiska makten: a sådan, dvs. alla centralastaten styrsom organ som
nationen helhet och b de regionerna, vilka decentra-autonoma ärsom
liserade politiska enheter dvs. sin delutövar politiskastyr, statenssom av
makt, inom sina respektive territorier. Dessa två politiska nivåer fullhar
lagstiftningsmakt inom sina respektive kompetensområden och kan inte
inkräkta på varandras kompetensområden; inte heller står deras olika lag-
stiftningsåtgärder i något direkt hierarkiskt förhållande till varandra.

Den spanska federalismens unika karaktär kan förklaras med hjälp av
fem olika aspekter. det förstaFör den komplexa strukturenär inte till-
skillnad från de flesta andra federala resultat historiskstater ett av en-

där tidigare fristående, har gått ihop tillsuveränaprocess, stater stat.en
Den spanska federalismen resultatär långtgående, poli-ettsnarare av en
tisk decentraliseringsprocess genomförts under denstat,som av en som
period omedelbart föregick den nuvarande konstitutionella demokra-som
tin starkt centraliserad enhetsstat. Det emellertid vissaärvar en sant att av
de nuvarande regionerna har sina historiskaautonoma i de gamlarötter
kungariken fanns på iberiska halvön innan Spanien bildades på 1400-som
talet, till exempel Galicien, Kastilien, Leon, Asturien, Aragonien, Valen-
cia och Navarra.

För det andra har maktdelningen mellan och de regio-staten autonoma
inte fastställts i konstitutionen enligt enda fördelningsprincipnerna en -

till skillnad från federala konstitutioner, normalt innehåller endasom en
lista med kompetenser dvs. federationens i stället enligtutan ett system-

bygger listortvå och de regionernas välja. Detsom autonoma rätt att
spanska innebär således det kan finnas skillnadersystemet i utsträck-att
ningen och omfattningen de olika regionernas kompetensom-autonomaav
råden och befogenheter.

För det tredje fungerar maktdelningen mellan och destaten autonoma
regionerna enligt principen all restkompetens och alla övriga befogen-att
heter tillhör Med andra ord tillhör alla befogenheterstaten. och all kompe-

inte formellt till detens regionerna i tillämpliga lagarautonomasom ges
eller i grundlagen, Verkligt federala fungerarstaten. enligtsystem tvärtom
principen övriga befogenheter och restkompetensatt tillhör de medlems-

federationen. detstater utgör För fjärde består andra kammaren,som
Senado i det spanska parlamentet Cortes Generales inte enbart av- -

för de regionerna.representanter Den spanskaautonoma densenaten -
kammare i artikel 69.1 i konstitutionen benämns Den territoriellasom
representationens kammare- i själva verket kammareär med direkten
valda Endast mindre antal dessrepresentanter. ledamöterett 47av av
sammanlagt 255 väljs de lagstiftande församlingarna i deav autonoma
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för detverkligaregionerna och kan autonomarepresentantervaraanses
regionerna.

progressivaautonomiprocessensbakgrunddet femte kan,För mot av
ständigt utvidgar sinaregionernafaktum dekaraktär och det att autonoma

centrifugal.i helakompetensområden, dynamiken sägassystemet vara
periferin, därochständiga slitningar mellaniresulterarDetta centrum

och därförsvagningenfortskridandeperiferin den centrumavgynnas av
tillförutsäga.mycket svårt Dettaslutliga resultatetdet är motsatsenär att

utvecklingvilkas historiskai federalai allmänhet skerdet system,som
be-tillväxt pådynamikofta kännetecknas centrumsgynnarsomav en

kostnad periferin.av
komplexa struktur. Denivån i dennaden första ärKommunerna utgör

ochdemokratiska legitimitetderasstyrelsenivån, ochgrundläggandeden
admini-politisk ochviktigde harkompetensområdenbreda gör att en

därförregionernadeProvinserna ochstrativ funktion. utgörautonoma
bildar dencentralmaktensmellannivân ochstyrelsen på överstaorgan

nivån.
mycketdock oerhörtframstårövergripande strukturDenna merasom

eftersom kommunerna,granskar den litekomplicerad närmare,när man
intestatligaoch de centralaregionernadeprovinsema, autonoma organen

påadministrativaNätverketadministrativa enheterna.endadeär organav
komplicerat så.omfattande ochbetydligti Spanien änmellannivân är mer

och ikommunalförbundolika slagsstigande ordningbestår iDet av ---
perifera förvalt-regionemasoch desjunkande ordning autonomastatens-

provinskontor.och Förutomenheter eller region-territoriellaningsgrenar
kom-mindreinstitutionerfinns det ändenna äräventyp somorganav

för olika för-samordningsorgan detochsamarbets-öar,sommunerna
och de offentligamyndigheternasjälvständigadevaltningsgrenama samt

iin demdet svårt placeraaffärsdrivande organisationerna, är atttrots att
politisk-administrativa strukturen.framställning denhierarkiskadenna av

förvaltningsstrukturomfattandedennaemellertid det iFaktum är att
be-kanregionerna ochdeendast kommunerna, statenär autonoma som

politisk-administrativaigrundläggande pelamatraktas de statenssom
struktur.

innebördmellannivå med denstyrelsenvi ska talaOm somom
de regio-begrepp påsyftar dettahar i Spanien, sådetta begrepp autonoma

territoriellaprovinsema. Närutsträckning, påoch, i mindre statensnerna
organiserat iterritorietdetkonstitutionen, stårstruktur beskrivs i äratt

kan bildas art.137,regioneroch dekommuner, provinser autonoma som
provinsemaingenting Kommunerna,inklusive art. 141, annat.öarna men

skallterritoriella enheterendadede regionernaoch ärautonoma som
denangelägenheter enligtrespektivederasi allt rörautonoma somvara
vid-denadministrativa enheternaövrigakonstitutionen.spanska De
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sträckta skalan mellan de centrala och kommunernastatsorganen har
därför kompletterande funktioner och har antingen tillkommit vid sidan av
eller uppstått kommunerna, de regionerna och denautonoma centralaur
statsförvaltningen. De bidrarär till förbättra kommunernas,attorgan som
de regionemas och denautonoma centrala statsförvaltningens funktions-

samarbete,sätt, samordning och effektivitet. De inte myndighetsorga-är
nisationer eller organisationer i bokstavlig och politisk mening,styrsom

delar förvaltningen heltutan saknar direkt demokratiskav som represen-
tation.

Statens perifera förvaltning består omfattande nätverk deettav av
centrala ministeriemas olika enheter och kontor där de flesta ministerier-
har enhet för varje provins eller region, handhar mini-autonomen som
steriemas olika administrativa tjänster inom respektive geografiska om-
råde. Syftet med dessa enheter de administrativaär uppgifternaatt ska
decentraliseras och förvaltningen skaatt tillgänglig förgöras vanligamer
människor. Dessa kontor eller ministerieenheter kan emellertid inte be-
traktas del styrelsen på mellannivå i Spanien, två olika skäl.som en av av
För det första eftersom de helt saknar politisk betydelse och endast har
administrativa funktioner, och för det andra eftersom de saknar både själv-
ständighet och identitet. De endast avdelningarär eller förgreningaregen

den centrala statsförvaltningen i provinsema eller de regio-av autonoma
delegaciones delegationer den normala beteckningenärnerna på dem.-

De har dock fortfarande viktig administrativ funktion fylla,atten trots att
del den service de brukadestor tillhandahålla har förtsen tillav översom

de regionemas administrationer.autonoma Resultatet statsförvalt-är att
ningens perifera serviceenheter sammanlagt har 518 292 anställda, nästan
lika många antalet anställda tjänstemän i de regionemassom autonoma
förvaltningar tillsammans 593 453.-

Alla dessa perifera administrativa enheter och territoriella serviceen-
heter inom den centrala statsförvaltningen leds och samordnas ett nyttav

inrättades samtidigt de regionerna: Delegado delorgan som autonomasom
Gobierno statens representant. Detta i derepresenterar statenorgan

regionerna, och dess funktionautonoma fastställdes i 1978 års konstitu-
tion. Målsättningen uppnå homogenär ledningatt och bättreen en sam-
ordning den statliga förvaltningens enheter i de regionemasav autonoma
provinser, liksom samordna de statliga förvaltningsgrenamaatt med de
olika regionemas förvaltningsorgan,autonoma där detta behövs.

Det följer beskrivningär enbart de politisk-som nu en av
administrativa styrelsenutgör mellannivån i Spanien iorgan som
begreppets verkliga bemärkelse, dess två underavdelningar: detsamt
lokala och det regionala Studienstyret uppbyggd följandeärstyret. sätt
för det ska bli möjligtatt systematiskgöra analys.att I avsnitten
beskrivs de administrativa mellannivån, främst med avseendeorganen
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dvs. behandlar depå de lokala styrelseorganen, provinserna. Avsnitt III
vilka innehar denregionerna, huvudsakliga politiska maktenautonoma

mellannivån. Sedan beskrivs hur styrelserna på mellannivå finansieras i
avsnitt beskrivs till sist samarbete,avsnitt de olika instrument förIV. I V

kontroll länkar statligasamordning och de centralasom samman organen
mellannivån den lokala styrelsenivån och dennamed och gör attsom

komplexa struktur fungerar på sammanhängande sätt.ett

mellannivåStrukturer på och den lokala2

spanskastyrelsen: de provinserna

och provinserna de lokala styrelsenivåemaDet kommunerna utgörär som
Spanien. tidigare nämndes dessa emellertid inte de endai Som är organ

finns denna nivå. finns i mångaforvaltningsorganen på Det tvärtomsom
lägre nivå kommunerna byar,fall organisatoriska enheter på änen -

har olika i de olika regio-socknar, mindre autonomaorter som namn-
nema. organisationer på högre nivå kommunerna,finnsDet även änen

lag-förbund for olika ändamål. provinsen medgerkommuner Förutomav
stiftningen det lokala styrelsesystemet därför i huvudsak tre typer avom

organisationer: län, metropolitanas tät-överkommunala áreascomarcas
mancommunidades kommunalförbund.ortsområden och Av utrymmes-

studie emellertid endast provinsen, den vik-skäl behandlar denna ärsom
mellannivåstrukturen lokal karaktär.tigaste av

lokala styrel-provinsen historiskt denVid sidan kommunen är settav
första mellannivåns styrelse-viktigaste detDen utgör stegetsens organ.

Provinsen består alla kommuner inom visststruktur i Spanien. ett om-av
och territoriet därför de tvåråde territorium. Kommunerna ärstatensav

de terri-beståndsdelarna i provinsen, och alla ändringargrundläggande av
via grund-godkännas det spanska parlamentettoriella måstegränserna av

provinser,territorium för närvarande uppdelat i 50lag. Spaniens är varav
Balea-och Teneriffa, Kanarieöarna ochö-provinser: PalmasLasärtre

rema.
Spanien 1800-talet iuppkom provinserna i i början påHistoriskt sett

verksamhet. konstitutionen från 1812,försök rationalisera Istatensett att
första trädde i kraft i Spanien, ägnadesliberal och den ettsomsom var

den tidenreglera kommunerna påart. 309-323åtstort attutrymme -
dennaprovinserna Omfattningenpueblos städer och art. 324-337. av-

lämplig admini-tydlig bild hur viktigt det hareglering attav var enger en
kunde såför säkerställastrativ-territoriell struktur styraatt att staten

detUnder och 1900-talen, fram till desseffektivt möjligt. 1800- attsom
dag genomgick provinsernakonstitutionella i 1978, ettsystemet antogsav

deras politiska struktur institutionellaförändringar gälldeantalstort som
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organisation och kompetensområden. Den nuvarande geografiska indel-
ningen dock resultatär den reformett utarbetades ministernav som av
Javier de Burgos och trädde i kraft kungligt dekret den 30ettsom genom

1833.november
Även provinsen historiskt inrättades utlöpare densettom som en av

centrala statsförvaltningen, den institutionär inom den lokalanumera en
styrelsen med juridiska särdrag och självbestämmanderätt detnäregna
gäller förvaltningen de angelägenhetema, fastställs i konsti-av egna som
tutionen art. Syftet137. med provinsema de ska tillse alla kom-är att att

i provinsen tillhandahåller all den service de har givitsmunerna som
för, kommunerna detansvaret stöd ochsamt den samarbets-att ochge

samordningshjälp de behöver för klara sina uppgifter.attsom av
Provinsen fungerar också länk och samordningsinstrumentettsom en som
mellan den lokala förvaltningen, de regionemas förvaltningarautonoma
och den statliga förvaltningen.

Provinsen dessutom inte baraär politisk-administrativ enhet inomen
den lokala självstyrelsen, också det grundläggandeutgör geografiskautan
område enligt vilket kontor och geografiska både inom den centralacentra,
statsförvaltningen och de regionemas förvaltningar placerasautonoma ut
och fördelas. Provinsen också valkretsär valen till parlamentet ochen som

i de flesta fall valen till de regionemas lagstiftande försam-autonoma- -
lingar från.utgår

Provinsemas befogenheter och kompetensområden fastställdaär ett
mycket generellt i Ley Reguladora de lassätt Bases del Regimen Local
lagen det grundläggande lokala styret art. 36-38. kanDeom samman-
fattas i fyra huvudområden:

mellankommunal samordning servicen, för till denatt attav se
tillhandahålls lämpligt och enhetligt i helaett provinsen,sätt
assistans till och samarbete med kommunerna det gäller frågornär av
juridisk, teknisk och ekonomisk särskilt till kommuner mednatur,
begränsad ekonomisk kapacitet och styrelsekapacitet,
tillhandahållande offentlig service på nivå kommunernaöverav en
och i vissa fall länen,
främjande och förvaltning särskilda intressen i provinsen.av

Dessutom kan både och de regionerna delegera vissstaten kom-autonoma
till provinsema för implementeringenpetens och förvaltningen derasav

service. lederDetta i praktiken till rad befogenheter och kompe-egen en
tensområden bredare dem lagenär änsom som anger.

Provinsfullmäktige, Diputacián Provincial, det iär styrorgan som
provinsen och leder dess administration. Provinsfullmäktige bestårsom av

ordförande och församling ledamöter väljs ledamöterna ien en av som av
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proportionelltenligti alla kommunernakommunfullmäktige system.ett
antalet in-beroendeprovinsfullmäktige varierarledamöter iAntalet
ledamöter.provinsfullmäktigesväljsOrdförandeni provinsen.vånare av

fullmäktigesför ledamedprovinsstyrelsefinns ocksåDet attansvaren
begränsatordförandena ochviceordföranden,arbete, består ettsom av

kanfrittledamöterna,fler l/3fullmäktigeledamöter inteantal än somav
till-i sinProvinsfullmäktigeordföranden. utövaroch luravsättasutses av

styrelsenoch kanverksamhetstyrelsensordförandens och avsättaöversyn
majori-absolutantagitsmisstroendeförklaringmed hjälp av ensomav en

haMisstroendeförklaringen måsteledamöter.provinsfullmäktigestet av
provinsfull-imajoritet ledamöternaabsolutföreslagits tidigare avenav

ordförandeblirkandidatdeninnehållamäktige och namnet omsom ny
igenom.misstroendeförklaringen röstas

Även minskatroll haradministrativapolitiska ochprovinsernasom
viktigtspeladetidigare, fortsätterjämfört medbetydelsekraftigt i att en

ellerkommunermed småsamarbetetdet gällerframför alltroll i dag, när
service,tillhandahållandetbegränsademedkommuner genom-avresurser,

belysning,exempeltillprojekt,mellankommunala vägar,förandet somav
allmännadenliksomoch socialtjänst,avfall, skogarvattenledningar, sam-

provins-avseende hardettaverksamheten. Ikommunalaordningen denav
flerabestårregioneri deframför alltfullmäktige autonoma avsom-

inflytandepolitisktbetydandeantal kommunerochprovinser stortett -
konfron-slitningar ochdeockså allagenomgårlivskraft.visar Deoch stor

organisa-parlamentariskaochdemokratiskakännetecknartationer som
indirekt.representationpolitiskaderastioner, ärtrots att

harautonomiernas statdenbildandetresultatSom ett nyaavav
bestånds-nödvändigahar varithistorisktvilkaprovinsema,emellertid sett

förinstrumentblivitparadoxaltcentraliseradedelar i den ettstaten, nog
styrelse-lokalaförstärker dendecentraliseringen,administrativaden som

harkontrolliverochcentraliserings-denoch begränsarnivån somsom
kravregionemasEftersomregioner.inom vissauppstått autonoma
deinrättandetoch medtillfredsställts i auto-harautonomi i stort sett av
införSpanienstårkonsoliderats,haroch då dessa ettregionerna, nunoma

förstärkningenläggstonviktenkännetecknasskede att avnytt avsom
regionerna. Itill derelationfrämst istyrelsenivån,lokaladen autonoma

provinsemaocksåkommunerna,spelar inte barasammanhangdetta utan -
spanskaallanärvaranderoll.viktig För ärliksom deras representanter en-

deEspañolaFederaciánorganiserade ioch kommunerprovinser
provinsförbundet,ochspanska kommun-ProvinciasMunicipios somy

spanska lokaladenför tillvarataintresseorganisation attagerar som en
internationella fora.nationella ocholikaistyrelsenivåns intressen

speciellavissaoch harhelt homogeninteorganisationProvinsernas är
provinserFöljandeallmännai detinte mönstret.särdrag passarsom
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skiljer sig i administrativt avseende från de övriga provinserna: a ö-
områdena, b de delområden i Baskientre kallasäven de historiskasom
territorierna, och c de regionernaautonoma består provins.som av en

a När det gäller Ö-provinsema Balearerna, bildar provins, ochsom en
Kanarieöarna, bildar två provinser, provinsernaär organiseradesom på
grundval I dessa fall inrättasöarna. på varje administrativtav ö ett styrel-

roll i relation till ö-kommunema liknarseorgan, provinsfullmäktigesvars
roll i fastlandsprovinsema. Till skillnad från provinsfullmäktige har dessa

emellertidö-organ direkt politisk representation och väljs direkt öamasav
invanare.

b Baskien består provinser Vizcaya,tre Guipüzcoa och Alavaav som
kallas de historiska territoriema. Vart och dessa delområdenett treav
har lagstiftande kallasett Junta General. Varje Junta harorgan som 51
ledamöter väljs direkt invånarna i områdetsom av ettgenom pro-
portionellt valsystem. Den verkställande makten består Diputadoav
General generaldeputerade, ordförandeär i provinsen,som samt ett
kollegialt styrelseorgan med högst tio ledamöter kallas Diputa-som- -
cián i Vizcaya eller Consejo de Diputados deputeradekammaren, i
Guipüzcoa. Diputado General väljs ledamöterna i Juntas, och hanav

ledamöterna i det verkställandeutser Diputacián ellerorganet Consejo. I
övrigt fungerar denna organiska struktur internt på sätt ettsamma som
parlamentariskt De historiska territoriemasystem. förfogar vid-över
sträckta kompetensområden och långtgående regleringsbefogenheter -inklusive beskattningsrätt i praktiken absolutär betydligten flersom än-de vanliga provinserna. Deras normasforales juridiska bestämmelser har

ligger destatus lagarnära parlamentenen isom antas desom av autonoma
regionerna, vilka inte kan upphäva deras bestämmelser.

c Till sist måste de sju regioner i Spanienautonoma bestårnämnas som
enda provins, vilket innebär provinsenav en och denatt autonoma

regionen i själva verket sammanfaller Asturien, Cantabria, Navarra, La
Murcia.°Rioja, Madrid, För undvika dubbleringatt olikaen av organ

har provinserna inga institutioner, och kontrollen och förvaltningenegna
området verkställs den regionensav autonoma och offentligagenom organ

förvaltning. Provinsen upphör existera i dessa fall,att och uppgår i den
regionen.autonoma
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regionerna3 De autonoma

grunderHistoriska3.1

Även utgjorde detnämndes,tidigareregionerna,de autonoma somom
till-konstitution, derasi 1978 årsuppseendeväckande inslagetmest var

fram tillledderesultat denkonstlatkomst inte något process somav
detfinna bästa lösningen påförsök denkonstitutionen, attettutan snarare

hellerlösning för övrigt inteproblemet. Dennaregionalakalladeså var
andragenomfördes under denuppgörelsepolitiskliknandedåny, en

konstitution.för årsinom 19311931-1939,republikenspanska ramen
röstade då i folkomröst-och KatalonienBaskienGalicien,iInvånarna

slutet den andradramatiska påregioner. Detblitill autonomaningar att
befástas ochutveckling kundeemellertid dennaförhindraderepubliken att

självbestämmanderätt på tänktsinlyckades sätt,Katalonienendast utöva
period inbördes-detta under denlyckades medendastBaskienmedan som

lyckades inrätta sinainteoch Galicienkriget varade autonomaegnaens
institutioner.

historiska ochi Spanien harproblemetregionala rötter är ettDet
kungadömena på dende gamladen långaresultat att enaprocessenav

trängdesåtererövringen, då arabernaefteriberiska halvön reconquista,
börja medhelt och hållet. Tillfullbordades aldrigtillbaka. Enandet att

tidlagstiftning under långinstitutioner ochkungarikenasgamlaförblev de
de tillhörde kunga-oförändrade,1400-1600-talen trots att sammanu

hela terri-statsstrukturen ochrenodlades sedan1700-taletUnderdöme.
institutioner enligt denpolitiskaenhetligatoriet började styras av

Samtidigt fortsatte privatr-Kastilien.fanns ilagstiftningoffentliga som
gälla deskatteprivilegiervissaforal,derecho attsamtätten, senare-

språketföljaktligen bevaradesochochi Baskien Navarraframför allt -
påpekasammanhang bördettaterritorier. Ii dessaoch kulturen attman

administrativpolitisk ochlika markantgenomgickaldrigSpanien en
motverkadeFrankrike.präglade Dettadencentraliseringsprocess somsom

homogenisering,kulturellpolitisk, juridisk ochfullständiginte bara en
i Spaniende olika folkslagenskillnaderna mellaninnebar också attutan

till i dag.framhar bevarats
hälftenunder andrabli alltmer akutemellertidbörjadeProblemet av

kopplades ihop medskillnadernaregionalade gamla1800-talet, när nya
fickgamla problemetekonomiskoch Detpolitisksocial,frågor natur.av

ikännetecknar detkaraktär,dimension och ändärför somannanenen ny
federaltförsök införamisslyckadedetundantagdag. Med stats-att ettav

pådet först långt1873-1875,republikenförstaskick under den var
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dag skiljer sig emellertid från dem då försökte genomföra ellersom man

tänkta genomföras.attsom var
General Francos och diktaturens fall 1975 ledde till konstitu-att en

tionell igång, under vilken kravetsattes på regionalprocess autonomi än
gång blev till de viktigaste och omdebatteradeen frågorna.en mestav

Eftersom regionemas krav autonomi så starka och fattadesenträgnavar
det beslut dem begränsadett att autonomi förordning,om ge genom en

konstitutionentrots inteatt hadeännu antagits. Tretton regioner tiller-
kändes så kallad preliminär autonomi. Den viktigaste aspekten på denna

den visarär det valatt gjordesatt inteprocess enbartattsom var ge
politisk autonomi till regioner med tydliga kulturella och språkliga särdrag

i huvudsak Galicien, Baskien och Katalonien, Valenciaäven och- men
Balearerna i stället politiskutan att autonomi till samtliga regionerge-
eller provinser.

3.2 Konstitutionens bestämmelser

I praktiken innebar antagandet konstitutionen 1978 nationalitetemaattav
och regionema generellt till autonomirätt de kunde eftergavs utövasom

gottfmnande. Denna rättigheteget har fastställts art. 2 grund-som en
läggande strukturell princip för hela det politiska Konstitutionensystemet.

emellertid inte vad med nationalitetanger eller region, ochsom menas
dessa har därför förblivittermer juridiska begrepp och retoriskavaga
eftergifter politisk dem stödjernatur kulturell, språkligav ochsom en
etnisk mångfald hos den spanska befolkningen.

Vid sidan denna juridiska formulering, dock konstitu-av vaga anger
tionen i kapitel vilka kanett tillerkännasannat politisk autonomi.som
Artikel 143: fastställer provinseratt till varandragränsar medsom

historiska, kulturella och ekonomiskagemensamma särdrag, ö-områdena
och provinsema med historisk regional identitet får sig själva ochen styra
bilda regioner....autonoma Konstitutionen stadgar emellertid också i
artikel 144 parlamentetatt grundlag inte bara kan godkännagenom
bildandet region dessautonom geografiskanär utsträckningav en inte är

provinsstörre ochän den inbegripernär områden inteen inte-ärsom
grerade i den provinsiella organisationen, också parlamentetutan kanatt

ställföreträdare det gällde initiativnär från olikaagera lokala organisa-
tioner artikel 143 hänvisar till. Det nationella parlamentets kompetenssom

politisk autonomiatt till geografiskaäven enheter intege begär det,som
visar tydligt centralmaktens intentionatt autonomiprocessenattvar ge en
generell innebörd och organisera hela påatt grundvalstaten autonomaav
regioner.
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för till-huvudsakligavidare tvåkonstitutionårs vägarI 1978 angavs
grundläggande tillvägagångssätt,politisk autonomi:erkännandet a ettav

autonomiprocesseninitiativet tillkräverenligt artikel 143, tasatt avsom
Provincialesberörda provinserna Diputacionesmyndigheterna i de --

företräderbefolkningtredjedelar kommunernaminst tvåsamt varsavav
andra tillvägagångssättetvarje provins.väljarkåren i Detmajoriteten av

artikel inne-fastställs i 151. Detkvalificerat, ochb speciellt ochär mer
myndig-måstetill autonomiprocesseninitiativetbär inte bara tasatt av

fjärdedelar kom-och i minstberörda provinsernaheterna i de tre av
varjeväljarkåren imajoritetenföreträderi varje provins, avsommunerna

ratificerasinitiativet måsteförfarande innebär ocksåprovins. Detta att
den lagstiftningutarbetasfolkomröstning. det förra falletI somgenom en

församling bestårautonomiregionen dessskall garantera avsomav en
deputeradedeprovinserna ochberördafrån defullmäktigeledamöter av

provinserna,frånnationella parlamentetvalts till detoch senatorer som
grundlag. Iförsedan till parlamentetlagförslagetoch att antas somavges
församlingautonomilagstiftningenfallet utformasdet av enomsenare

valts till detochparlamentsledamöterenbart består senatorer somavsom
för dennaprovinserna. Representanteri de berördanationella parlamentet

konstitutionsut-med parlamentetslagförslagetdiskuterar sedanförsamling
folkomröstningfördärefter föremålblirföreslagna lagtextenskott. Den en

majoritet väljarna.godkännasprovinserna och måstede berördai avav en
grundlag.lagenparlamentetgodkänns, måsteOm antatexten som

såledestillvägagångssätttvåskillnaden mellan dessa ärDen största
både det gällerproceduren,i det andrafolkomröstningkravet nären

medlagen. Avsiktengodkännandetautonomin och förtillinitiativet av
autonomi skagrad politiskhögrekräverdendetta är att part avensom

befolk-hjälplegitimitet medrättfärdighet ellerkravetspåvisakunna av
stöd.ningens

kompetensområden;medlistorinnehåller dessutom tvåKonstitutionen
frågor ochspecificerar deartikelfastställd i 148förteckninga somen

kan innehålla,ansvarsområdenregionersallabefogenheter autonomasom
ochde frågorartikel 149förteckning ioch b angersomannanen
ochansvarsområden,faller inomuteslutandekompetenser statenssom

idockförteckningen lämnarbetydelsefulla.därför Denär senaremersom
vidta olikaregionernadepraktiken typerattutrymme autonomaett stort

enligtbildatsregionerdeKonstitutionenåtgärder. autonoma somgerav
finnsmaktbefogenheterdetillvägagångssättet i 151 rätt utövaattart. som

demkompetensnivånden högstaförtecknade i artikel 149 utöver som--
bildats detregionerartikelförtecknade i 148. Definns autonoma som

finnsde befogenheterendastartikel kanbeskrivs i 143, utövasätt somsom
artikelförteckningen i 148.med i
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Galicien, Baskien och Katalonien undantag från dessautgör allmänna
bestämmelser. Dessa regioner hade redan tagit initiativet till autonomi,

sina respektive lagaratt anta autonomigenom folkomröstningarom genom
under den andra republiken, och de undantogs därför den andragenom
övergångsbestämmelsen i konstitutionen från kravet på hållaatt en ny
folkomröstning deäven hålla folkomröstningtvungna attom var en- om

godkännande den lagstiftningenett och de tilläts från förstaav nya -
början befogenhetemautöva förtecknasatt i artikel 149.som

3.3 Autonomiprocessen

När konstitutionen i december 1978 innebarantogs detta det slutgiltigaatt
för inrätta desteget togs regionernaatt och följaktligenautonoma föräven

finna lösning detatt regionala problemet i Spanien.en
Mellan 1979 och 1983 skapades 17 regioner, vilka 4 till-autonoma av

erkändes autonomi enligt det föreskrivssätt i artikel 151 i konstitu-som
tionen och tidigare beskrivits: Baskien, Katalonien, Galicien ochsom
Andalusien. De övriga skapades i enlighettretton med artikel 143. Detta
innebar tvåatt regioner skapades, medautonoma två olikagrupper av
nivåer politisk autonomi. artikelI 148.2 i konstitutionen fastslås detav
emellertid efter fem år ochatt revidera sin lagstiftning kanatt degenom

regionerna utökaautonoma sina kompetenser successivt inom de ramar
fastställts i artikel 149, och på så sig densätt högresom närma nivån av

politisk autonomi.
Redan då inleddes, tilldelades emellertid tvåprocessen autonoma

regioner denpå andra nivån Valencia och Kanarieöarna med sina- -
respektive autonomilagar högre autonominivå de skulle ha haftänen
enligt det lagstadgade grundlagenm.tilläggsystemet, iett Dettagenom
ledde till graden politisk autonomi iatt dessa två regionerav autonoma
tydligt närmade sig den de regionerna den högreautonoma nivånsom
hade. En tredje region Navarra tillerkändesautonom autonomi på ett- -
särskilt enligt konstitutionenssätt första tilläggsbestämmelse, vilket tillät
regionen fortsätta med allmän förstärkningatt sina traditionellaen av
rättigheter och privilegier foral.regimen Följaktligen har dennaäven-
region uppnått ökad politisk autonomi ligger mycket denen närasom
högre nivån.

praktikenI kan därför nivåersäga politiskatt tre autonomiman av
inrättades i första skede: den högre nivån,ett först uppnådd Baskien,av
Katalonien, Galicien och Andalusien, mellannivån, uppnådd Valencia,av
Kanarieöarna och Navarra, och den lägre nivån, uppnådd de övrigaav

regionerna Asturien,autonoma Cantabria, Rioja,La Murcia, Aragonien,
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och CastillaMadridBalearerna,Castilla-La Mancha, Extremadura, y
Leon.

År haderegionensistaefter det den1992, tio årnästan autonomaatt
mellan de tvåöverenskommelsebildats, ingicks politisk största par-en

ochtidpunkt,vid dennaregeringspartietsocialistpartiet PSOE,tierna -
PP deinnebarPartido Populardet borgerliga partiet attsom-

utökadeautonomi fickpolitiskmed lägre gradregionernaautonoma aven
utökningautonomi.politisk Dennabefogenheter följaktligen ökadoch en

överföringenregleradeantagits,efter grundlag hadeägde att somenrum
sinhade fåttregionerkompetensområden till de auto-autonoma somav

tillledde omedelbarti konstitutionen. Dettanomi enligt artikel 143 en
desyfte inkorporeraautonomi imotsvarande lagarnade attöversyn omav

texterm.respektivekompetensområdena inyligen överförda
därefteröverenskommelseroch devalseger den 3 1996PP:s sommars

betydandeKatalonien hadeochnationalistema i Baskieningicks med en
utvidgning deinnebarautonomiprocessen ochinverkan autonomaaven

autonomi.politiskadärmed deraskompetensområden ochregionemas av
överenskommelserresultatet dessahuvudsakligaDet attvar en nyav

femårs-underregionernafinansieringen demodell för autonoma enav
skamodellEnligt dennai september 1996.period 1997-2001 antogs
tillförasandra skatterinkomstskatten överbland 30 % samtannat nyaav

principentillämpai praktikenregionerna, i försökde ett attautonoma om
regionerna. Detdeochdelat skatteansvar mellan autonomastaten

betydande delförfogarregionernafaktum de överatt autonoma ennumera
kapacitet,ekonomiskinte baradem följaktligenskatterna störregerav

ochekonomiskaför deinför medborgarnadirektävenutan ett ansvar
skatteintäktema.förvaltningendet gällerpolitiska kostnaderna när av

ochuppståttförhållandenhar deDessutom ensom gynnarsomnya
makt, lett tillpolitiskaregionemasutökning de ännuautonoma enav

handlings-tillautonomi ochlagstiftningenrevidering störreettomav
institutionerm.för regionemasutrymme

regelverketrättsliga3.4 Det

lagstiftningmed hjälp derasverksamhet reglerasRegionernas omav egen
den lag-överför befogenheter,de delar i grundlagenautonomi, som

det allmännafinansiering ochstiftning fastställer regionemas genomsom
återfinns i konstitutionen.regelverkjuridiska som

lagstiftningeninnehållerkonstitutionenartikel iEnligt 147.1 auto-om
varjebestämmelserinstitutionellagrundläggande,nomi de auto-styrsom

region.för varje Dendärför speciell utgörregion, och är autonomnom
i autonomin. Denbeståndsdelengrundläggandeprincipen för och den
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regionen harautonoma sin grund i denna lagstiftning, fastställer ochsom
reglerar regionens styrelseorgan de angelägenheter och befogenhetersamt

bildar autonomins politiska kärna och grunden försom det juri-ärsom
diska reglerar livet isystem den regionen. Lagstiftningenautonomasom

autonomin detta ingenär konstitutiontrots i bemärkelseom samma som
konstitutionerna i de delstater bildar federation. berorDetta detsom en
faktum dessa lagar, liksom deatt regionerna, har kommitautonoma till

resultat politisk decentraliseringsprocessett isom enhetsstat, ochav en en
inte resultat det politiska självbestämmandetett i tidigaresom av suveräna
politiska enheter.

Processen med utarbeta lagstiftningenatt autonomi visar emellertidom
den inte enbartatt resultat politisktett påbud från central-ettvar av

maktens sida. Lagama medförde omfattande förhandlingar och överens-
kommelser mellan och den regionen.staten I samtliga fallautonoma var
det församling från den regionenen representanter i frågaav autonoma

initiativet till och itog praktiken utarbetade förslaget tillsom lagstift-
ningen autonomi. När det gäller lagarna för de regionernaom påautonoma
den högre nivån, bestod debatten lagen i parlamentet i huvudsakom av
förhandlingar mellan parlamentets konstitutionsutskott och delegationen
från den regionens församlingautonoma förutom kravetrepresentanterav
på folkomröstning. slutgiltigaDet antagandet eller ratificerandeten av
lagstiftningen autonomi grundlag har dock alltid vilat påom genom en
parlamentet.

När det gäller förhållandet mellan och de regionemasstatens autonoma
lagar bör det det intepoängteras finns något hierarkisktatt förhållande
mellan dem, det frågautan att är kompetensuppdelning.snarare om en
Detta betyder regionemas lagar inte har lägreatt eller under-status än är
ordnade centralmaktens lagar och respektive endast kan regleraatt organ
de angelägenheter eller kompetenser inom den autonominsom ryms egna
eller befogenheten. Alla rättsliga bestämmelser sträcker sig utanförsom
det kompetensområdet betraktas författningsstridiga och kanegna som
därför förklaras ogiltiga författningsdomstolen.av

Detta allmänt tillämpliga påstående kräver specificeringnärmare nären
det delade kompetensområdenär åsyftas, dvs. frågor kan reglerassom som

både centralmakten och de regionerna. Dettaav gäller frågorautonoma där
och de regionemasstatens befogenheterautonoma sammanfaller när-både centralmakten och de regionerna har legislativautonoma och

exekutiv makt eller de delar befogenheter,när dvs. centralmakten lag--
stiftar och de regionerna kanautonoma utarbeta bestämmelser hurom
lagarna ska verkställas och/eller har den exekutiva makten. På alla om-
råden där de regionerna saknar exklusivautonoma kompetens har central-
maktens bestämmelser företräde framför de regionemas i hän-autonoma
delse konflikt mellan dem.av
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lag-centralmaktensvidarestadgaskonstitutioneniartikel 149.3I att
lagstiftning iregionemastillägg till destiftning ska autonomautgöra ett

lagstiftning. Dennai regionemasluckorkan uppståfall där detsamtliga
i deluckomafyllalagstiftarecentralmaktensdock inteprincip tillåter att

existerandeendastmedgerlagstiftning,regionemas attutanautonoma
krävs.sålagstiftning tillämpascentral om

styrelseorganregionemasDe3.5 autonoma

organisatorisktiskastyrelseorganregionemasde utHur av-autonoma se
och kompetenserfrågordeuppräkningenförutomseende av-somav-

avgränsningenochregionensautonomi,politiskaderas avgränsar namn
autonomi.respektive lagarfastställs i derasterritoriumdess om-

vilkatillhänvisningargenerellaingainnehållerförfattning1978 års
vad deellerbör haregionernadeför det autonomastyret somegnaorgan

den högreregionernainte degäller dockkallas. Dettaska autonoma
för-spanskai denArtikel 152.1artikel 151.enligtbildadesnivån, som

for dessainstitutionelltsärskiltföreskriver autonomafattningen systemett
återspeglarförsamlinglagstiftandebestår aregioner, vilket somenav

b maktexekutivval,väljs i allmännaautonomin ochpolitiskaden av en
ansvarigtpolitisktstyrelseorganoch ärpresidentbestår ett somav ensom

c domstol,högsta ärochförsamlingen,lagstiftandeinför den somav en
territorium.regionsvarjeinomjuridiska instansenden högsta autonom

allaantagitssluttillstruktur har autonomainstitutionellaDenna av
deenda undantagenbildats på. De ärdedetregioner, sättoavsett som

autonomilagstiftningvilkasMelilla,ochstäderna Ceuta omautonoma
spanskai definnsliknar denhelhetorganisatoriskföreskriver somsomen

kommunerna.
parlamen-ochsåledesbestårstruktureninstitutionellaDen enorganav

denåterfinns pådenstarktpåminnerstyrelseformtarisk somomsom
självstyrelseorgandessaförutmärkande dragenstyrelsenivån.centrala De

följande.är

församlingarnalagstiftandea De
väljs allmännairegionernai deförsamlingarnalagstiftandeDe autonoma

vallagama,de olikaregleras iValenvalsystem.proportionelltval enligt ett
väljakanregionerna görade attfallsamtligavilka i även autonomaom-

lagstiftningcentralmaktensifastställtsföljerpå sätt systemetannat som-
harförsamlingarmetod. AllaDHondtstill parlamentetvalenför en

varierarparlamentsledamöterantallitetbeståendekammare, ett somav
väljsFörsamlingamaantal.Katalonien ioch 135RiojaLamellan 33

i allasamtidigtvalenoch autonomafyra årperiod ägerför rumen
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regioner med undantag för Galicien, Baskien, Katalonien och Andalusien,
håller val vid andra tidpunkter.som Ledamöterna de autonomaav

regionernas församlingar har parlamentariska rättigheter och förmåner
påminner starkt dem ledamöternasom det nationella parla-om som av

har.mentet
De regionernas församlingarautonoma har full lagstiftningsmakt inom

sina kompetensområden och deras lagaregna har ochstatussamma
dignitet centralmaktens lagar. Ledamöternasom också antalutser ett

beroende påsenatorer antalet invånare i regionen ska representera- som-dem i det nationella parlamentet. I relation till den exekutiva makten väljer
parlamenten den regionensautonoma president och kontrollutövar över
det styrande rådets handlingar. kanDe använda de traditionella parlamen-
tariska mekanismema för utkräva politisktatt till exempelansvar, som
interpellationer, undersökningskommittéer och framställan misstro-om
endevotum m.m.

Regionparlamentets kontrollmakt har emellertid begränsad effektivi-
både politiskt ochtet, juridiskt. Juridiskt, eftersom villkoren för att

kontrollen ska kunna i alla dessautövas fall i synnerhet det fråganär är-
misstroendevotum dennagör parlamentariskaom att mekanism i prak--

tiken omöjlig tillämpaär 15 % ledamöternaatt bakom initiativ, medav ett
alternativ kandidat till presidentposten,en absolut majoritet leda-en av

imöterna omröstningen, osv.. Detta faktum bevisas mekanismenattav
har kommit till användning gånger.fåytterst Kontrollmöjligheten är,
begränsad i politiskt avseende, eftersom det5 begränsade antalet ledamöter i

l regionparlamenten politikengör uppdelad iatt är två block i hälftennästan
l de regionernaautonoma valsystemetav trots att proportionelltär och- -l politiken därför främstatt handlar konfrontationer mellan de bådaomé partierna PP ochstora PSOE socialistpartiet, och minoritetspartiemaatt

spelar undanskymd roll. dessaI fall får det partien vinner valet oftastsom
tillräckligt majoritet för kunnastor bildaen homogenatt regering ochen

föra sin politik i regionparlamentet.egen
I Spanien råder dock det paradoxala förhållandet den politiskaatt

dynamiken å sidan tenderar leda autonomiprocessenatt i riktningena mot
tilltagande fördjupning, resulterar i deen regionernaatt autonomasom ges

ökade maktbefogenheter och politisk betydelse, samtidigt väljarna åsom
andra sidan visar tydligt ointresse förett politiken och de aktuella frågorna
i regionernas parlament och styrelseorgan, de betraktar mycketsom som
mindre betydelsefulla den nationellaän regeringen. Detta situationenär
generellt inte bara i desett; regionerautonoma harsom en svagare
regional identitet, i de regionerävenutan har mycket stark regionalsom en
identitet. Valdeltagandet alltid betydligtär högre i de allmänna valen till
det nationella parlamentet i valen tillän regionparlamenten i de autonoma
regionerna. Det också såär det sammanlagda antaletatt parti-röster som
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nationalistiska ellerdehögre antaletriksplanet fårpå rösteränär somema
undantag förregionerna, medfår i departiernaregionala autonoma

varitpartierna alltid harför de nationalistiskaröstetaletBaskien där-
Katalonien därnationella partierna ochför deröstetalenhögre än --

för departierna har varit högrenationalistiskaför de änröstetalet
regionensfem valen till deni denationella partierna autonomatre av

parlament.

exekutiva maktenb Den
president förregionerna bestårmakten i deexekutivaDen autonoma av en

väljsRegionens presidentstyrande råd.regionen ochden ettautonoma av
och tillsättsledamöterbland dessförsamlingenden lagstiftande egna

region-olikaolika i deValsystemenofficiellt kungen. autonomautserav
möjlig andrakandidater,kan nomineradet gällernär envem somerna

förfarandetmed själva Detfrågor haroch andra göra.valomgång attsom
de stårdock kandidaternatillvägagångssättetvanligaste ärär att som

fårkandidatvalsedlar och denpartiernasde två största attöverst som
blirdetförsamlingen väljs till president. Omiallamajoriteten röster enav

enkel majoritetendastvalomgång, krävsandra rösterna.av
i denleda styrelsenhuvuduppgifter formelltPresidentens är attsett

företrädastyrelseorgan ochordförande i desssittaregionen, attautonoma
harutrikesaffárer. själva verketoch i Inivå ihögstaregionen på staten
depresidenter itypisk för samtligaroll,dubbelpresidenten ärsomen

möjligt karaktäriseraroll detdubblaregionerna. Denna gör attautonoma
fram-parlamentariskt, medstatsskickregionemasde autonoma ensom

semipresidentiellt.75 Regionensellerför presidenten,trädande roll som
gällerbåde detregionens president,dels den närpresident är autonoma

presidenten iprecisgeografiska utsträckningochinstitutionerdess som-
rådet-det styrandechef för dessocksårepublik. Han är ett av organen -

återspeglas ipremiärminister. Dettasamtidigt regionensoch därmed upp-
delasvilka kankompetensområden,befogenheter ochhansräkningen av

ochrepresentativpresidentrollen,efter de olika rollerna: är cere-somupp
exekutiva och politik-desspremiärminister, medrollenmoniell, och som

funktioner.skapande
inflytelserikbetydelsefull ochpraktikeniPresidenten har dock en mer

i delagen i synnerheteller henne itilldelas honomroll denän som -
Galicien ochKatalonien, Baskien,regionernaviktigaste autonoma som

förstärk-har genomgåttpresidentens rollAndalusien. Faktum är att en
konsolideringsprocessliknar denkonsolideringsprocessellernings- som
Även regionemasigenom.själva har gåttregionernade autonoma omsom

lokalpolitiker ellerrelativt okändai allmänhetpresidenter förr var
ofta fram-partierna, de i dagnationellanivå inom depolitiker lägre är

respektive partiersinaledarpositioner inommed starkapolitikerstående
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och regioner, och de har betydande inflytandeett inom politikenäven på
det nationella planet. Förstärkningen presidentens roll har befästsav ytter-
ligare den lagstiftning fastställer för relationernagenom som ramarna
mellan den verkställande och lagstiftande makten i de autonoma
regionerna. Detta regelverk framhäver tydligt presidentens starka position,
både i relation till det styrelseorganet han på hand kanegna som egen-

och och i förhållandeavsättautse till regionens parlament. Det är-
således endast presidenten kan begära och föremål för för-som vara en
troendeomröstning från parlamentets sida. Det presidenten utformarär det
styrande rådets politik, och ledamöternaavsätter i detutser styrandesom
rådet, tillkännager lagarna även han saknar vetorätt och kansom om som
upplösa regionparlamentet inte i alla regioner. Dessutomautonoma är
regionparlamentets kontrollmakt begränsad de villkor ärgenom som
förbundna med misstroendeförklaringen tidigare nämndes i be-som-
skrivningen regionparlamentet. Allt detta kontrasterar det faktumav mot

presidenten kan väljas och behållaatt sin maktposition med stöd endast av
enkel majoritet i regionparlamentet.rösternaen av

Det styrande rådet regionens kollegialaär styrelseorgan. Det styrande
rådets ledamöter och regionensavsättsutses president och de måsteav
inte godkännas formellt parlamentet förtroendeomröstning.av genom en
Presidenten kan också eller flera viceutnämna presidenter, vilketen är
fallet i vissa regioner. Styrelseorganets ledamöter måste inte valdavara
ledamöter regionens parlamentet, de kanäven vidnärvara parla-av om

sessioner de har tillmentets när ledamöter i styrelseorganet.utsetts De
styrande råden i regionerna vanligtvis relativtär små Styrelse-organ.

i Aragonien, Asturien och La Rioja har för närvarandeorganen endast sju
ledamöter, medan majoriteten de övriga styrande råden har mellan tioav
och elva ledamöter. Andalusiens, Kataloniens och Galiciens styrande råd
tillhör de med ledamöter14största var.

Ur politiskt perspektiv kanett sjunämnas de styrandeatt rådav som
bildades efter de valen har varit koalitionsregeringarsenaste och att
samtliga har varit mitten-höger-dominerade. Endast de 17tre auto-av

regionerna PSOE i fall i koalitionstyrs mednoma ett partiav ett annat- -och paradoxalt tillhör just dessa de regioner där jordbrukssektomtrenog
betydelsefullär och landsbygdsområdenamest dominerar:som Anda-

lusien, Castilla-La Mancha och Extremadura.
detNär gäller styrelseorganens interna fungerasätt och deatt upp-

gifter de har, skiljer sig detta inte frånnämnvärt vad gäller isom som
andra parlamentariska och beskrivs därförsystem, inte i dettanärmare
sammanhang. Det icke desto mindreär nödvändigt betona detatt att
styrande rådet och presidenten politisktär ansvariga för sin verksamhet
inför regionens parlament, kan fälla dem, och presidentenattsom som
motvikt har befogenhet upplösa den parlamentariskaatt församlingen i
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oftast vissabefogenhet har dockregionerna.de Dennaflera autonomaav
motviktavsedd fungerai första handbegränsningar och inteär att som en
förinstrumentkontrollmakt,till parlamentets attettutan snarare som

tidpunkten.lägligapolitisktutlysa nyval vid denkunna mest
i destyrelsesystemetdet etableradeTill sist måste sägas ävenatt om

parlamentariskt medformelltregionerna är ettsettautonoma propor-
liknarhybridform,praktikendet dock itionellt valsystem, är som meren

statsskick.parlamentarisktstatsskickhalvpresidentiellt än ett rentett
känneteckenpresidentiellaparlamentariska ellerHuruvida systemets
framför alltolika regionerna,mellan devarierar dessutomdominerar

partimajoritet förparlamentetmajoritetsförhållandena iberoende på ette
presidentenledarskapoch den utövareller koalition etttyp somav --

ellermajoritet,parti medenhetligtbyggerstarkt ledarskap ett egensom
heterogenparti, ellersplittratvilarledarskap ettsvagtett ensom

majoritet.

domstolenHögstac
domstolsväsendetinstansen iden högstahögsta domstolRegionens är

regionemastillhörterritorium. Strängtregionensinom den tagetautonoma
tillregionemasdeemellertid intedomstolarhögsta autonoma organ -

delinstitutionerskillnad från de utgörnämnts utan avenovansom -
instanssistaför hela landet. Dedomstolsväsendet ärär gemensamtsom

lagarregionenstillämpning denföljdmålför autonomaär avsom en av
förvaltning. Iregionensmed denmål haroch för göra autonomaattsom

överklag-Straffrätt kanallmänfall vanlig civilrätt,andra statsrätt, ett--
domstol.Spaniens högstaanhängiggöras vidalltidande

Övriga lagstadgaded organ
andraautonomi vissainfördes i lagarnaför autonominInom omramen

exempelnationell nivå, tillredan fanns påliknade dem somorgan som
rådgivande råd,revisionsrätter,Pueblo ombudsmän,Defensores del

nationell nivå.institutionermotsvarandeoch liknarkulturråd osv., som

kompetensregionemas3.6 De autonoma

region-och decentralmaktenmellanKompetensfördelningen autonoma
betydelsefulla ochdärförkomplexa ochde ut-mestär mesten averna

in-decentraliseringssystempolitiskadetmärkande aspekterna på som
bidrarfaktorspanska konstitution. Denna änfördes med 1978 års mer
karaktäriserasi Spanien kanpolitiskatill detnågonting systemetattannat
mycket långt-decentraliseringendärförfederalt ärattsystem,ettsom
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gående. Den också unik eftersomär maktfördelningen inte enhetlig ochär
har fört med sig tydliga centrifugalkrafter svåra tygla.är attsom

Först allt bör det påpekas konstitutionen, verkställighetsbestäm-attav
melsema, de juridiska besluten och den vetenskapliga teorin tenderar att
använda kompetens på obestämttennen och därför oklartett vilketsätt,
förvärrar problemet. självaI verket bör distinktion mellangöra aman en
de kompetenser institutionerna lagliga befogenhetersom ger att agera:
lagstiftning, reglering, styrande; och b de frågor föremål förärsom
kompetensema: ekonomisk organisation, jordbruk, utbildning, säkerhet,
turism, Med tanke på politisk autonomiatt rättighet iosv. ses som en
Spanien kan problemet uppstå grundsägas de regioner-att autonomaav

har uppnått sin autonomi på olika och har skaffat sigsätt olika maktbe-na
fogenheter. Detta innebär alla regioner inteatt har förautonoma ansvar

frågor det finns betydandeäven samstämmighet i dettasamma om av--
seende och de inte har slags kompetensatt gällandesamma typsamma-

frågor.av
principI infördes 1978 års författning med för-ettgenom system en

delning frågor och kompetenser på grundval två listor. förstaDen iav av
artikel 148.1 fastställer de frågor och kompetenser de autonomasom
regionerna kan tilldelas, och den andra i artikel 149.1 vilka frågoranger
och kompetenser uteslutande tillhör centralmakten. Sanningensom är
dock den, de regionerna inte kanatt autonoma på sig de exklusiva be-ta
fogenheterna fullt det gäller samtliganär angelägenheterut finnssom
förtecknade i artikel 148.1. hellerInte tillhör alla de kompetenser som
finns förtecknade i artikel 149.1 helt och hållet centralmaktens exklusiva
ansvarsområde. De regionerna kan således skaffaautonoma sig visstett
handlingsutrymme områden tillhör statens exklusiva kompetens.som
Texten i dessa artiklar i konstitutionen innehåller i själva verket räckaen
formuleringar och meningar begränsar omfattningen eller utsträck-som
ningen de kompetenser finns förtecknade, och på såav sättsom som
möjliggör inblandning både från centralmakten och deen autonoma
regionemam

kanDet därför det vid sidansägas de olika exklusivaatt kompetens-av
områdena centralmaktens och de regionemas finnsautonoma även- en-

gråzon vad skulle kunnastor kallas sammanfallande kompe-av som
ochtenser delade kompetenser. Vid sammanfallande kompetens-

områden har centralmakten och de regionerna kapacitetautonoma samma
i vissa frågor,att detta gäller lagstiftning, verkställandeoavsettagera om

och/eller förvaltning. Delad kompetens centralmaktenär och denär auto-
regionerna delar kapaciteten i vissa frågor: anoma attupp agera an-

tingen står centralmakten för ramlagstiftningen och överlåter verkställig-
hetsbestämmelsema, regleringsmakten och förvaltningen till de autonoma
regionerna, eller så b står centralmakten för lagstiftningen och överlåter
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endast verkställandet, eller regleringsmakten och förvaltningen till de
regionerna.autonoma

Sedan de regionerna bildades har deras kompetensområdenautonoma
gradvis utökats. viSom såg tidigare styrdes regioner Valencia ochsom
Kanarieöarna omedelbart samtidigt de sina respektive lagarmottogsom-

autonomi enligt tillägg till grundlagen överförde fler kom-ettom som-
till dem de berättigade till enligt det de bildadesänpetenser sättvar som

på. Samma artikel i148.2 konstitutionen stadgar de region-att autonoma
gradvis skulle kunna utöka sina befogenheter inom femårsperioderna en

revidering lagarsina reformen ägdeautonomi. Den storagenom en av om
emellertid först 1992, då politisk överenskommelse mellan de tvårum en

partierna PSOE då innehade regeringsmakten, och PPstörsta som- -
möjliggjorde betydande utvidgning de lägre regionernasautonomaen av
befogenheter faktiskaoch deras inkorporering i kategorin autonomaav
regioner högre nivå. reformDenna resulterade i nationell grund-en en
lag, överförde de aktuella kompetensområdena till de autonomasom
regionemam. åtföljdes omedelbartDetta allmän revidering deav en av
motsvarande lagarna autonomi för inkorporera de nyligen överfördaattom
befogenhetema i respektive andra reformen genomfördesDentexter. stora
efter det borgerliga partiets valseger den och dePP 3 1996mars
efterföljande politiska överenskommelsema med de regionala nationalist-
partierna. reform förändrade dockDenna inte så mycket i de autonoma
regionernas kompetensområden. förstärktesDäremot deras skatteförmåga

de reformer lagen 14/ 1996, den 30avsevärt systemetgenom av som
december förde med sig, och den särskilda lagstiftning sedangenom som
utarbetades för regionvarje se fotnot 9.autonom

Som följd dessa revideringar kan i dag hävda deatt auto-en av man
regionerna åtnjuter befogenheter i vad lagstiftning,noma avser genom-

förande förvaltning,och på praktiskt alla områden där detta ärtaget
möjligt, med undantag för vissa områden där centralmakten enligt konsti-
tutionen har exklusiv kompetens. emellertidDet också denär sant att stora
majoriteten alla frågor faller inom området där kompetensenav samman-
faller eller delad. dennaUr synvinkel kan kompetensfördelningenär
mellan och de regionerna beskrivas följandepå sätt:staten autonoma

A Statens exklusiva kompetens
l Medborgarskap, immigration, emigration, utlänningar, asylrätt.

relationer.2 Internationella
3 Försvaret och krigsmakten.

Tullväsendet tulltariffer, handeln4 och med utlandet.
utländsk5 Valutasystemet: valuta, växling och konvertibilitet.

6 Allmänna statsfmansema och statsskulden.
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7 Handelsflottan och fartygsregistreringen, kustfyrar och navigations-
signaler, hamnar och flygplatser allmänt intresse bedriverav som
kommersiell verksamhet, kontroll luftrummet, flygtrafiken ochöver
transportmedel, meteorologiska tjänster och registrering flygplan.av

8 Järnvägar och inrikes transportmedel igenoml änsom passerar mer en
region, det allmänna kommunikationssystemet,autonom ochpost

telekommunikationer, luft- och undervattenskablar, och radiokom-
munikation.

9 Vattendrag flyter region.än autonomsom genom mer en
Elektriska10 installationer deras användning påverkarnär en annan
region eller energiöverföringen korsarnär mellan olikagränserna, regioner.
Offentliga11 arbeten allmänt intresse eller de påverkarnär änav mer en
region.

12 Kustfiske.
13 Bestämmelser reglerar produktionen, handeln, innehavet ochsom an-

vändningen och sprängämnen.av vapen
Bemyndigande14 sammankalla befolkningen for konsultationatt genom

folkomröstning.en
15 Frågor inte uttryckligen har tilldelats i konstitutionen ochstatensom

inte har inkluderats i lagstiftningen autonomi.som om

B De regionernas exklusivaautonoma kompetens
1 Organiseringen de for självstyre.av egna organen
2 Regleringsmakten det geografiska området, stadsplaneringenöver och

bostadspolitiken.
3 Järnvägar, och transportmedel intevägar sträcker sig utanför densom

regionen.autonoma
4 Hamnar, fritidsbâtshamnar och flygplatser för sporttlyg, inte be-som

l driver kommersiell verksamhet.
5 Jordbruk och boskapsuppfödning.i

3 6 Vattenprojekt, kanaler och bevattningssystem, endast berör densom
regionens intressen.autonoma

Fiske7 i insjöar, skaldjursfiske, havsodlingar och jakt.
8 Marknader i regionen.
9 Hantverk.
10 Socialhjälp.

C Sammanfallande kompetens
Där och de har möjlighetregionernastaten autonoma påattsamma agera

områden, det gäller lagstiftning, verkställande och/oavsettsamma om
eller förvaltning:
l Civilrättslig lagstiftning.



187SOU 1999:116

ll

bibliotek ochkulturarvet, inklusiveSkydd2 monument, museer,av
arkiv.

säkerhet.3 Allmän
teknisk forskning.Vetenskaplig och4

Turism.5
Havsfiske.6i

i Officiell statistik.7

D Delad kompetens
ramlagar och överlåter verkställighetsbe-tillhandahållera Där staten

i och förvaltning till destämmelser, regleringsmakt region-autonoma

l erna."
grundläggande förhållanden alladeRegleringen1 garanterarsomav

i utövandet sina rättighetermedborgares jämlikhetspanska samt attav
F konstitutionella rättigheter tillgodoses.deras

planeringen den ekonomiska verksamheten.allmänna2 Den av
Folkhälsofrågor.3
Övergripande socialalagstiftning och ekonomisk styrning det4 av
trygghetssystemet.

bestämmelserna for den offentliga förvalt-övergripande juridiska5 De
tjänsteforeskrifter för statstjänstemän, denningen och gemensamma

koncessioner, ochforvaltningsproceduren, förvaltningens kontrakt och
offentliga förvaltningar.för allaansvarssystemet

övergripande miljöskyddslagstiftningen.6 Den
skogbruksprojekt och bo-övergripande lagstiftningen berg,7 Den om

skapsmarker.
för gruvdrifts- och energisektorerna.Lagbestämmelser8

Övergripande tidningar, och television,bestämmelser gäller radio9 som
kommunikation.medel for socialoch övriga

Övergripande reglerar till utbildning och vadbestämmelser10 rättensom
utfärdandet och standardiseringen olika akademiskagäller för avsom

examina.och yrkesmässiga
lagstiftningen och endast överlåter verkställ-förb Där staten ansvarar

och förvaltningen till deandet, regleringsmakten region-autonoma
erna:

Rättskipning.1
kriminalvårdsfrågor.Straffrätt,2 processrätt,

expropriation.Lagstiftning3 om
Handelsrätt.4
Arbetsrätt.5

copyright.Lagstiftning immaterialrätt6 om
måttenheter.vikt- ochLagstiftning7 om

läkemedel.Lagstiftning8 om
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4 Finansieringen styrelsen påav

mellannivå

4.1 Finansieringen provinsernaav

Provinsernas intäkter i princip från olika källor: a medeltas tre som
kommer från andra skatter, till exempel inkomsteränresurser som
kommer från användningen offentlig egendom, bidrag, kredittransak-av
tioner, inkomster från böter och andra administrativa sanktionsavgifter

andra avgifter, b skatteintäkter,samt typer inbegriper avgifter,av som
speciella bidrag och tilläggsavgifter företagsskatten, och c andelen av
den statliga skatten. I det hela inkomstkälloma uppdeladestora är
följande isätt, procent:

Icke skattebaserade intäkter: 89,4 %0
inkomster från offentlig egendom: 7,1 %-
inkomster från överföringar från eller andra offentligastaten organ:-
67,5 %
inkomster från kredittransaktioner: 14,8 %-
skatteintäkter: 10,6 %.0

Det finns också särskilda ekonomiska bestämmelser för enheter med
speciallagstiftning, exempelvis de historiska territoriema i Baskien,som

har vidsträckta befogenheter det gäller skatteuppbäringnär ochsom
skattebestämmelser. dessa fallI den procentuella fördelningenär derasav
inkomst raka till vad gäller i vanliga provinser:motsatsen som

Icke skattebaserade intäkter: 15,8 %0
inkomster från offentlig egendom: 3,5 %-
inkomster från överföringar från eller andra offentligastaten- organ:
5,6 %
inkomster från kredittransaktioner: 6,7 %-
skatteintäkter: 84,2 %.0

4.2 Finansieringen de regionernaautonomaav

Den grundläggande principen vägledande för konstitutionensär be-som
stämmelser finansieringen de regionerna deautonoma ärom attav

regionerna hamåste ekonomiskautonoma autonomi denmotsvararen som
politiska autonomin. Detta gäller både indrivningen och användningen av
ekonomiska medel naturligtvis alltid inom de konstitutionenramar som-
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fastställer. principen ekonomiskFörutom autonomi fastställerom
emellertid konstitutionen andra principer, vilka grunden för ochäven utgör
bestämmer de regionemas och agerande dettapåautonoma statens om-
råde. principer gäller till exempel solidaritetenDessa mellan alla auto-

regioner och samordningen finanser.statensnoma av
praktiken det emellertidI mycket återstår innan deär autonomasom

regionerna har uppnått ekonomisk autonomi med undantag för Navarra
och Baskien, historiska skäl. När regering bildades i Madridav en ny
efter valen i med stöd de regionala1996, minoritetema, leddemars av
detta till reform finansieringssystemet och betydande ökningen av en av
de regionemas ekonomiska Den modellen förautonoma attresurser. nya
finansiera de regionerna utformades för femårsperiod 1997-autonoma en
2001, och innebär bland inkomstskatten30 % och skatterannat att av nya
ska föras till de regionerna och de har möjlighetöver autonoma att att
utfärda regler och bestämmelser gäller skatterna överförts.nya som som
Med utvidgningen de regionemas skatteförmåga och derasautonomaav
ökade politiska på detta område, har den sedan länge efterfrågadeansvar
principen delat skatteansvar mellan och de regio-staten autonomaom

praktiken.till sist kommit tillämpas iattnerna
Generellt kan finansieringen de regionerna vilasägassett autonomaav

på två pelare: intäkterna från vilka fastställs årligen i all-a denstaten,
Övrigastatsbudgeten, och b deras eller finansiering.männa egna resurser

inkomster, till exempel medel kommer från mindreEU, ärsom som av
betydelse. kan den delen inkomsterna1 från ochstörstastort sett statenav
de kallas generell finansiering", vilket betyder deattegna resurserna

själva fördelaregionerna kan mellan de ändamål deautonoma resurserna
finner lämpliga. övriga inkomsterna särskild finansiering,De utgörs av
vilket innebär de regionerna måste fördela tillatt autonoma resurserna
vissa särskilda ändamål. regionemas huvudsakliga inkomst-Det autonoma
källor följande:är

Andel intäkter. den källan till1 Detta de generellaär störstastatensav
och de överföringar årligen från till degörs statenresurserna avser som
regionerna och fastställs i statsbudgeten. Storlekenautonoma som

dessa transfereringar beräknas utifrån mängd kriterier befolkning,en
geografisk omfattning, administrativa utspridning, relativtöar, organ,
välstånd, skatteförmåga, vilka fastställs för fem år i rådet förtaget av
skatte- finanspolitik.och råd kommission på högsta nivåDetta är en

finansministerndär och civilministem från den nationella regeringen
och regionemas finansministrarde ingår.autonoma

2 De skatter överförs, liksom olika avgifter. skatterDe trans-som som
fereras från till de regionerna har varit följande sedanstaten autonoma

inkomstskatten, skatten realisationsvinster,1997: 30% av arvs-
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skatten och gåvoskatten, överföringsskatten och stämpelskatten samt
skatterna på spel och dobbel. Det överförs avkastningen påärsom
skatten, liksom möjligheten reglera de rättsliganågra aspekternaatt av

dess form. kanDessutom de regionerna de avgifterautonoma ta upp
har med den statliga service överförtsgöra till dem.attsom som

3 Egna resurser, som:
Inkomster från avkastningen allmän egendom i regionen.0 av

skatter.Egna De regionerna kan, enligt konstitutionen ochautonoma0
lagarna, besluta och uppbära skatter, det inte gällerom egna om
företeelser redan beskattas De regionernastaten. autonomasom av
har emellertid inte velat införa skatter, både politiska skäl ochegna av
eftersom de flesta beskattningsbara företeelser redan beskattas av
staten.
Avgifter och specialskatter.0
Tilläggsavgifter på statliga skatter. De regionerna kan be-autonoma
sluta tilläggsavgifter statliga skatter, gäller inkomster ellerom som
tillgångar hos enskilda mantalsskrivna inom regionen,är ävensom

dessa tilläggsavgifter inte får påverka inkomster negativt.statensom
förekommerDetta emellertid inte, politiska skäl. Madrid försökteav

under 1988 tilläggsavgift på 3 % på inkomstskatten, förslagetmen
drogs tillbaka eftersom de tänkbara konsekvenserna i kommande val
ansågs för stora.

ochBöter administrativa sanktionsavgifter, och0
Kredittransaktioner.0

Vid sidan dessa huvuddelen finansieringen, finnsutgörav resurser, som av
det andra inkomstkällor kan betecknasäven särskild finansi-som som
ering, vilket betyder de regionerna måste fördela dessaatt autonoma
medel till de specifika ändamål de avsedda för. Följande listaärsom
innehåller olika betydelse: a överföringar avsedda förärresurser av som
sjukvård och socialtjänst de regioner tillhandahåller denna servicesom
tillhör den högsta nivån. b Resurser från interterritorielladen kom-
pensationsfonden.° c Resurser härrör denfrån Europeiska unionen.som

dessa inbegripsI medlen kommer från de europeiska fonderna:som
Europeiska regionala utvecklingsfonden ERDF, Europeiska socialfonden
ESF, och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
EUGFJ. d Statsbidrag för service tillhandahålls de autonomasom av
regionerna. Kontraktsprogram, dvs. offentliga projekte har tilldelatssom
de regionerna och gäller service exempelvisautonoma trans-som som

Överenskommelserportväsende. O investeringar mellanom gemensamma
Överföringaroch de regionerna. g från tillstaten deautonoma staten

myndighetemadslokala
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fmansieringssystemfinns tvâ undantag till detta allmännaDet som
Baskien.och de ochgäller i alla regioner, Navarraärnästan autonoma

och traditionellt finansi-båda tillämpar gammaltDessa regioner ett
i års konstitution.eringssystem, bevarades och utvecklades 1978som

historiska territorierna till-och de provinsemaVar tre somen av
beslutar reglerar ochden regionen Baskienbildar autonoma om,sammans

skatteintäktema behålls i varjedriver skatt inom sitt område. delEn av
finansieraregionen för denprovins, del överförs till den attautonomaen

överförs till kallasoch del överförs till delDen statenstaten. cuposomen
och de provinsema.kvot och fastställs i förhandlingar mellan staten tre

ekonomiskeconámicoResultatet förhandlingarna kallas conciertoav
kriterierna föröverenskommelsen ochöverenskommelse. Innehållet i

femårsperiodm Denfastställandet kvoten gäller under autonomaenav
de överföringari huvudsakregionen Baskien finansieras således genom

skatteintäkter.från de provinsemaskommer tresom
medfinansieras liknanderegionen NavarraDen sätt,ettautonoma

reglerar och skatternaden beslutarden enda skillnaden taratt uppom,
provinsm delbehållerden endast har Densjälv, eftersom avenen

delöverför till Denskatteintäktema för bruk och resten staten.eget som
mellan regionen ochi förhandlingaröverförs till fastställs ocksåstaten

eko-förhandlingarna kallas econámicooch resultatet conveniostaten, av
nomisk överenskommelse.

finansieringenmodellerna förillustrera och jämföra de olikaFör att av
1990-talet deunder mitten ävenregionerna i Spaniende autonoma om

trädde i kraft inte fannsfrån det 1997verkliga siffrorna systemetnya som
följande siffror för dedetta kapitel skrevs, kantillgängliga när autonoma

anföras:inkomsterregionernas

regioner allmännai detAutonoma systemet:
inkomster: 12 %0 egna

statliga överföringar: 86 %0
överföringar från Europeiska unionen: 2 %0

Baskien:regionenDen autonoma
inkomster: 14 %0 egna

provinsema: 66 %överföringar från de historiskatre0
statliga överföringar: 19 %0

Europeiska unionen: %överföringar från l0

regionenDen Navarra:autonoma
inkomster: 88 %0 egna

Överföringar: %statliga ll0
från Europeiska unionen: 1 %överföringar0
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Det finns efter ökad ekonomisksträvan balans i finansieringenen en av
de regionerna. Syftet åautonoma sidanär säkerställa deatt att auto-ena

regionerna på sig sin del det politiskatar för skatte-noma ansvaretav
uppbörden och den reglering skatterna behövs för finansieraattav som
servicen och de offentliga investeringarna, och å andra sidan ocksåatt
säkerställa graden ekonomisk autonomi så långtatt det går signärmarav
graden politisk autonomi, så autonomin kan bli så fullständigattav som
möjligt.

5 Samarbete, samordning och kontroll
mellan administrationer

5.1 Samarbete och samordning mellan ochstaten
de regionernaautonoma

Samarbetet och samordningen mellan och de regionernastaten autonoma
tillhör de otydliga områden har med territoriellagöraatt statenssom orga-
nisation konstitutionen inte i detalj. Konstitutionen fastställertarsom upp
endast den allmänna principen administrativ samordning, skaom som

hela den offentliga förvaltningens fungerasätt art.genomsyra 103.att
Detta innebär denna viktiga aspekt påatt styrelsesystemets inneboende
drivkraft i praktiken har utvecklats och reglerats ad hoc-genom
bestämmelser. I dag kan urskilja två tillvägagångssätt för åstad-man att
komma detta samarbete eller samordning förvaltningen: a bilateraltav
samarbete mellan och region,staten och b multilateraltautonomen
samarbete mellan och samtligastaten regioner i så kalladeautonoma
sektorskonferenser. Bland dessa konferenser Konferensen forär EU-
frågor särskild betydelse och relevans.av

5.1.1 Bilateralt samarbete

bilateralaDet samarbetet mellan och regionstaten detautonomen var
första för samarbete och samordningsystemet tillämpades efter deattsom

regionerna inrättades. Detautonoma tvivel detär deutan system som
mäktigaste regionerna Baskien och Katalonien föredrar. Det ingenär- -
tillfällighet just dessa regioner de förstaatt inrättades auto-var som som

regioner, och därför de första tillämpade i praktiken.noma systemetsom
Detta for samarbete och samordningsystem särskilt väl lämpat förär
hanteringen enskilda frågor. Resultatet samarbetet vanligtvisärav av
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föröverenskommelser samarbete och bildandet permanentaav organom
samordningochsamarbete

5.1.2 Multilateralt sektorskonferensernasamarbete:

de regionernamultilaterala samarbetet mellan ochDet staten autonoma
bedrivs i Sektorskonferensema specialiseradenormalt de så kalladesett

Samarbetsområden behandlas. Sektors-kommittéer, där specifikamer
ministrar från den nationellakonferensema består den minister eller deav

för aktuella sakområdet motsvaranderegeringen har det samtansvaretsom
skapafrån styrelseorgan. Måletministrar de regionemas är attautonoma

offentliga förvaltningens verksamhet samarbeteenhetlighet i den genom
och samordning områden.gemensamma

regelbundet, minst två gångerSektorskonferensema sammanträder om
sammankallarministern för sakområdet i frågaåret. Det mötenaär som

de admini-ordförande för Endastoch han eller hon sitter även mötet.
överenskommelserundertecknar sektorskonferensemasstrationer ärsom

begränsade rättsligaförpliktigade fullfölja bestämmelserna. derasTrotsatt
ochöverenskommelser,verkan målet skänka viss dessaär att statusen

offentliga hand-i publiceras ide tillkännages därför och statenssenaten
offentliga handlingar.i berörda regionemas Somlingar och de autonoma

sektorskonferensemas överenskommelser kanresultat "gemen-ett av
bestäm-för tillsyn och kontroll skapas, ska till attsom sesamma organ

kan uppståmelserna följs och också löser tolkningsproblem närsomsom
verkställas. tillsynen överenskommelsenbestämmelserna ska Om av

detta ocksåkräver organisation skapas, kanpermanentatt gemensamen
juridiskleda till inrättandet förbund Consorcio ärett personsom enav - -

organisation.med beslutsfattande och internorgan en egen
detfinnsnärvarande finns sektorskonferenser. DessutomFör det 20

deltarråd och i några dessatio liknande kallade Consejosäven avorgan,
eller olikaorganisationer till exempel kommunerna,andraäven som

organisationer betraktas organi-branschorganisationer. Alla dessa som
första dvs. består den ansvarigesationer den nivån, organ som av

ministrarna från de regionerna.ministern central nivå och autonomaav
fall förgre-sektorskonferenserna och råden, och i mångaFörutom som
detta slag på denningar finns det mängd organisationerdem, stor avav en

lägre nivå från olikaandra nivån, dvs. bestående tjänstemän påav
behandlar de mindre bety-ministerier generaldirektörer m.fl. som--

ministerium, vid sidan oräkneligadelsefulla frågorna för respektive av
bildas ad hoc.kommissioner, arbetsgrupper somosv.,

Även kommittéermajoriteten dessa specialiserade måste sam-avom
denformell mening minst gånger året, sanningenmanträda i två är attom
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de sammanträder mycket sporadiskt, bland beroende på tiden. Vissaannat
sammanträder oftare andra, inteän träffas gång året. Desom ens en om

aktiva kanske sektorskonferensemaärmest för jordbruk, utbildning och
det nationella hälso- och sjukvårdssystemets interterritoriella råd.

När det gäller de sektorskonferenser har med EU-frågorgöraattsom
nådde och de regionernastaten överenskommelseautonoma 1994, ien
vilken fastställdesett miniminivå för deram autonomasom angav en
regionemas deltagande i den statliga EU-frågomabeslutsprocessen om
Deltagandet i bestäms sådana faktorer den aktuellaprocessen av som
frågan, EU:s politik på området, vilket ministerråd beslutarsom om
frågan, naturligtvis, vilken slags kompetenssamt, och kompetensnivå som
varje region har i frågan. Hur deautonom regionemas del-autonoma
tagande i beslutsprocessen och hur omfattande det blir, bestämsutser
enligt de angivna kriterierna. En åtskillnad kan i detta sammanhangovan

mellan:göras
När E U-fiågan endast påverkar de kompetensområden uteslut-som
ande tillhör dessaI fall informerar endaststaten. centralmakten de
olika regionerna frågan inomautonoma för respektiveom ramarna
sektors konferens, konferensen har visat sitt intresse för denom
aktuella frågan.
När U-fiåganE endast påverkar de kompetensområden uteslutan-som
de tillhör de dessaregionerna. I fall måste denautonoma centrala rege-
ringen då den ska fastställa Spaniens inledande position i förhandling-

i rådet hänsyn till den uppfattningta de regionernaarna autonomasom
uttryck för deras kompetensområdennär påverkas den aktuellager av

EU-frågan, under förutsättningen de har lyckats komma fram tillatt en
ståndpunkt före rådets beslut. När besluten riskerar föragemensam att

med sig ökade kostnader eller minskade intäkter för statsförvaltningen
måste de regionemasautonoma ståndpunkt stämmagemensamma

med centralmaktensöverens uppfattning i frågan.
När U-fiüganE påverkar kompetensområden delas ellersom samman-
faller mellan och de dessastaten regionerna. I fall måsteautonoma
den centrala regeringen hänsyn till de regionemasta autonoma

ståndpunkt då den ska fastställa Spaniens inledandegemensamma
position i förhandlingarna i rådet. Den ståndpunktengemensamma
måste emellertid inte endast uttryck för överenskommelsevara en
mellan de regioner vilkas kompetensområdenautonoma påverkas av
frågan, också resultat överenskommelseutan ett uppnåttsav en som
mellan och regionerna före ministerrådetsstaten beslut.

1 de frågor där de regionerna inte lyckas nå fram tillautonoma en
position, räcker det för lyssna till destatengemensam att argument som

framförs under sektorskonferensema.
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alltidsammanträderkräver,de ordinarieFörutom möten processensom
ordförandelandvidlandsektorskonferensema i plenum när tarett nytt som

detdetför kunna analyserai vid halvårsskifte,rådet varje att program som
fram.ordförandelandet läggernya

Konferen-behandlar EU-frågor,Bland alla sektorskonferenser ärsom
först in-inrättadesbetydelse.EU-frågor särskild Dettaför organavsen

EU-ministem förmedsamarbeteformellt civilministeriet i1988 attav
Konferensendeltagande i EU-frågor.underlätta de regionemasautonoma

det gälldeeffektivsig ändamålsenlig ochvisade när gemensamtattvara
inrättadesgjorde denuppstod, vilketolika frågorhantera de att somsom

1994.8° Konferensenytterligarebreddades1992 ochett permanent organ
lagstadgad 1997,institutionell ochslutligen fullständigerhöll status

frågor gällerKonferensen2/1997 denlag 13 tar upp sommars.avgenom
karaktär, eftersomallmänfrågoroch dvs.institutionerna Europa, av mer

olika sektors-desektorsfrågoma behandlasellerde specifika frågorna av
hanteringengälleransvarsområdekonferensenskonferensema. Eftersom
konferensensammanträderinstitutionella frågor,frågor ellerallmännaav

dock minst tvåsektorskonferensemaregelbundetinte lika ofta eller som -
året.gånger om

civilministem,EU-frågorfördeltar i konferensen ärDen somsom
olikaministrar från deordförande ochsitter samtstaten,representerar

ipresidentemauppdragför dettavilkaregionerna, utsesautonoma av
behandlar.konferensenför de frågorregionerna och somansvararsom

tekniskaförvaltningen ellerdelarfrån olikakan tjänstemänDärutöver av
frågavilkensammanträdena, beroende påvidnärvaraexperter som

Kommitténkallashar också stödorganKonferensenbehandlas. ett som
förbereda kon-förEU-frågor, ochför samordning attansvararsomav

statsförvaltningenfrångeneraldirektörerbestårferensens arbete. Den av
styrelseorgan.regionemasoch de autonoma

regionemasDesamarbete:5.1.3 Parlamentariskt autonoma
generalkommitté

förhållandettill förinrättningparlamentariskfinns ärDet även somen
regio-kallad Deregionerna,mellan och de autonomastaten autonoma

begränsadedesig utanförbefinnergeneralkommitté. Den ramarnanemas
inriktad på politisktochförvaltningenför samarbetet inom är mera

spanskai denbildadesKommitténsamarbete och samordning. senaten
regio-demålsättningen adubblaoch hade den1994, autonomaatt ge

centralarepresentation i deeffektivändamålsenlig och stats-nerna en mer
haft, då deinte hadevilket de tidigare utsettssenatorer som avorganen -

och bfunktionen,fyllt denriktigt haderegionerna intede attautonoma
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öka betydelse ochsenatens den ändamålsinriktadgöra för-attmer genom
stärka dess roll den territoriella representationens kammare. Dennasom
roll är endast nominell, den fastställts i konstitutionen.trotsnumera att De

regionemas generalkommittéautonoma består dubbelt så mångaav sena-
de ordinarie kommittéematorer i där det paradoxaltsom intesenaten, nog

finns något krav på att desenatorer olikarepresenterar autonomasom
regionerna ska finnas med. Den statliga förvaltningen kan vidnärvara
sessionema och delta i diskussionerna i kommittén. Det är mestsom
utmärkande för kommittén dock presidenternaär eller ministrarnaatt från
de regionerna också kanautonoma vidnärvara sammanträdena och delta i
diskussionerna. Det också möjligt förär ledamotän regionemasmer en av
styrelseorgan och deltanärvara i diskussionernaatt de olika punkternaom
på dagordningen, bara kommittén informeras detta i förväg.om om

De regionemas generalkommittéautonoma måste känna till och uttala
sig allting faller inom kompetensområde ochom senatens på-som som
verkar de regionerna. Detautonoma måste emellertid framhållas in-att
rättandet kommittén inte har lett till förverkligandet de två mål-av av
sättningar låg bakom dess tillkomst. De regionernasom autonoma repre-

inte på bättresenteras i det nationellaett sätt parlamentet i dag, och
position har inte hellersenatens stärkts denna inrättning.genom

5.1.4 Statens i derepresentant regionernaautonoma

Delegado del Gobierno statens i varje regionrepresentant är ett organ
infördes 1978 års konstitution med syftetsom ledagenom att stats-

förvaltningen i den regionens territorium,autonoma också attmen sam-
ordna den med den Ävenregionens förvaltning.autonoma avsiktenom
inte enbart Delegado del Gobierno skulleatt samordnings-var ettvara

upprätthåller samarbets- och samordningskanalemaorgan, organet mellan
den allmänna statsförvaltningen och den regionens förvaltning,autonoma
liksom med motsvarande lokala institutioner.

Delegado del Gobierno deltar i de överföringskom-gemensamma
mittéerna, i de bilaterala samarbetskommittéema och i andra samarbets-

likande slag. De olika Delegados del Gobierno fungerarorgan av därför
inte reglerings- och kontrollinstanser i de regionerna,som tillautonoma
skillnad från de Ävenförr fanns iguvemörer varje provins. de harsom om
samordningsuppgifter i relation till de regionerna, derasautonoma är
direkta samordningsverksamhet i praktiken begränsad till gälla deatt
statliga ministeriernas territoriella verksamheter och de lokala myndig-
heterna kommunerna och regionenprovinsema i den autonoma-
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regionemasKontrollen de5.2 över autonoma

verksamhet

kontrollmekanismer5.2.1 Ordinära extraordinäraoch

de känsligaverksamhetTillsynen de regionemas äröver autonoma en av
autonomi-aktuella politiska debattenfrågor oftast undviks i den omsom

ellertill statlig kontrollvarje hänvisningfrågan i Spanien. beror påDet att
attackuppfattasverksamhettillsyn de regionemasöver autonoma som en

förspanska modellenden regionala autonomins innersta Denväsen.mot
autonomi och skillnadernauppnåpolitisk autonomi med de olika sätten att

områdenkomplicerad. På mångakompetensfördelning mycketi är sam-
och mångaregionemas kompetensermanfaller och destatens autonoma

komplexi-juridiska tolkningsmöjligheter. Dennaaspekter inrymmer olika
i dagbetydligt färrekonflikter, dehar orsakat hel del änäven ärtet omen

i verklig-autonomiprocessenautonomiprocessen inleddes. Trotsnär att
utvecklingsstadier fort-heten fortsätter ochöppenatt en process nyavara

realitetenlopp iförfattningsdomstolen under årensfarande möjliga, harär
givit upphovredan fastställt innebörden i alla de begrepp processensom

till.
åberopasinstansFörfattningsdomstolen har således varit sista närsom

verksamhet.de regionemas Dendet gäller kontrollen ärautonomaav
inte heller denenda kontrollmekanismen, ochemellertid inte den van-

föreskrifterartikel innehåller nämligenligaste. Konstitutionens 153 om
statliga skavilka fastställer vilkafyra olika kontrollinstrument, organ som

verksamhetervilka regionemasoch detillsynsorgan autonomaavvara
de ska kontrollera.som

regionemas bestäm-Författningsdomstolen dea prövar autonomaom
kraft.kan lagamelser författningsenliga ochär ges

kande ansvarsområdenbCentralmakten tillsyn över statenutövar som
grundlagar,regionerna itill deöverlåta eller delegera autonoma
delegeras.överlåtas ellerkompetens kanrörande frågor statlig somom

harsådantFörvaltningsdomstolama tillsync görautövar över attsom
verksamhet ochförvaltningar, dessregionemasmed de autonoma

bestämmelser.
har med eko-sådantdRevisionsrätten tillsyn göraöver attutövar som

budgetfrågor.nomiska frågor och

kontrollinstrument finnsdock inte de endafyra institutionerDessa är som
autonomilagama och grund-flera, ochkonstitutionentillgängliga. I nämns
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lagarna kan införa former kontroll de regionemasautonomanya av av
verksamheter. I detta avseende kan det spanskaäven parlamentet eller
Defensor del Pueblo statens ombudsman och de olika regionemas om-
budsmän, de inrättas tillsynnär deutöva över regionemasautonoma
verksamhet, det sker påäven sätt.ett annatom

Alla dessa mekanismer vanliga kontrollinstrument,är endast a, cmen
och d används i någon utsträckning.större detNär gäller b bör det

harnämnas överlåtit eller delegeratatt staten kompetens i fråga statligtom
ägande till de regionerna via grundlagarautonoma vid endast till-tre
fällen det viktigaste tillfället 1992, vilket nämndes tidigare. Ingetvar av
dessa fall har lett till varit kontrollatt staten påtvungen utövaatt annat

detsätt vanligtvisän tillämpas, dvs. via domstolarna, revisionsrättensom
eller författningsdomstolen.

Vid sidan dessa ordinära kontrollmedel, innehåller konstitutionenav
föreskrifteräven extraordinära kontrollmedel kan tillämpas underom som

mycket speciella förutsättningar. I artikel 155 stadgas att autonomom en
region inte följer de förpliktelser konstitutionen ålägger den ellersom

på på allvar hotarsättett Spaniens intressen, kanagerar central-som
makten vidta de åtgärder krävs för tvinga fram efterlevnadenattsom av
förpliktelsema eller för skydda sina intressen. Detatt åsyftas ärsom en
kontrollmekanism särskilt allvarlig karaktär, tillämpning kräver aav vars

godkännande absolutett majoritet i och b central-av senatenen att
makten redan har kallat till sig presidenten i den regionen ochautonoma

denna kallelse inte har hörsammats.att

5.2.2 Kontrollmekanismer med påavseende verkställandet
EG-lagstiftningav

Utöver de kontrollmekanismer redan har vilkanämnts, används försom
tillsyn alla verksamheter detyper regionerna be-av autonomaav som
driver, kan i de särskilda fallstaten verkställandetrör EG-lag-som av
stiftning tillgripaäven rad olika speciella rättsliga förfaranden. Dessaen
åtgärder syftar dels till a inte bara säkerställaatt EG-lagstiftningenatt
verkställs, dettaävenutan korrekt iatt görs deett sätt autonoma
regionerna, dels b till skydda position i förhållandeatt tillstatens EU:s
institutioner, då det är bär förstaten genomförandetansvaretensam som

gemenskapslagstiftningen inom det territoriet. När detav gälleregna
verkställandet EG-lagstiftningen kan således vidta följande åt-statenav
gärder:

deI fall där lagstiftning saknas kan åtgärda frånvaron0 staten av
bestämmelser med redanautonoma existerande nationell lagstiftning

för kunna utveckla eller verkställaatt gemenskapslagarna. Vad staten
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i denluckomaavsiktligt fyllaemellertid inte kan autonomaärgöra att
därmedochad hoc-lagarutfärdalagstiftningregionens attgenom

roll.lagstiftarensdenersätta autonoma
oförenlig medbestämmelseregionens ärdär dende fallI autonoma0

bestämmelsen iaktuelladenöverklagaEG-lagstiftningen kan staten
domstol.

ochmycket olikaregionernade olikai ärde fall där lagarnaI autonoma0
harmoniseringsförord-utfärdakanvarandrakraftigt frånavviker staten

bestämmelser.regionemasningar för
Spanienspåverkarallvarföreliggerbrottuppenbartde fallI ett som0
fullföljafrågairegionendentvingakan attintressen autonomastaten
krävsåtgärdervidta deskyldighetersina rättsliga att somgenom -

tidigare.vilket nämndes

rättsakterEG:ssäkerställamedel fördessadock påpekas attskaDet attatt
till använd-kommitharhittills interegionernadeefterlevs autonomaav

fullgöralyckatsallmänhet hariregionernadening, eftersom autonoma
EG-lagstiftningen.genomförandetavseende påmedskyldighetersina av

EG-domstolenhari EUmedlemsstattio årförstaUnder Spaniens som
grundför brotttillfällen fällt autonomvid tvåendast staten av en

agerande.regions
tillräckligt högiregionernade ut-säkerställaFör autonomaattatt
centralmakten kanEG-lagstiftningen ochsig eftersträckning atträttar

harvilken denefterlevnad förkontrollera dennaskyldighetsinfullgöra att
informationnödvändigtill allha tillgångmåstedet statenansvaret,yttersta

förvaltningsorganterritoriellaallaändamåldettadetta område. För ärpå -
förplik-regionernasåväl demyndigheternade lokala autonomasom -

efterfrågar tillEUinformationvidarebefordra allenligt lagtigade att som
detfördragsbestämmelsema. Närmedenlighetförvaltningen istatligaden

skyldighetenochRomfördrageti92-94statliga bidrag art.frågaär om
statligtfårprojektallaEU-kommissioneninformerai förväg somatt om
regio-dekommunikationsförfarande mellanhar snabbt autonomastöd, ett

isamordningsorganEU-frågorministern föroch agerar somsomnerna -
informa-upprättats denförmedlar allEU-frågorförMinistemfrågan -

regionerna,till deområdedettaanvändbar autonomation kansom vara
viktigaocksåförmedlarbegär. Hanstöd deallt slagsliksom annat som

det.begärregionellerEU-kommissionenkontakter autonomnär en
förproces-EU-kommissionensiförhandlingardet gällerNär statens

kompetens-regionemasdepåverkarsuella förfaranden, autonomasom
och deharpå,sin kompetensanvända statenområden och deras sätt att

informations- ochskapakommitregionerna ettöverens attautonoma om
EU-frågonmi konferensenändamåldessaförrådgivningsförfarande om

deregionernadedärförinformerarEU-frågorförMinistem autonoma om
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mål där spanska domstolar har begärt förhandsavgöranden från EG-
domstolen, förutsatt måletatt är resultat deett regionala institu-av
tionemas agerande eller underlåtenhet Ministem ochatt denagera. auto-

regionen kan undersöka saken och diskuteranoma framställan skaom en
tillgöras EG-domstolen.

6 Sammanfattning

Styrelsen mellannivå och dess struktur såledesär mycket komplicerad i
Spanien och innefattar mängd organisationer sinsemellanen ärsom
mycket olika. Av alla dessa organisationer med undantag för-kommunerna det endastär de regionernaautonoma verkligtär- som
politiska och handlingskraftiga till sin De andranatur. påorganen
mellannivå har analyserats i detta kapitelsom är administrativasnarare
förvaltningsorgan. Detta gäller provinsema,även deras politiskatrots
karaktär.

En viss jämvikt håller gradvis på skapas i strukturenatt helhet. Desom
regionernaautonoma inrättades i början på 1980-talet har haftsom nästan

tjugo år på sig befästa sin ställningatt och funktion inom det spanskanya
demokratiska Deras kompetensområdensystemet. har utvidgats avsevärt -både det gäller denär regionerautonoma vid inrättandet hade densom
lägsta kompetensnivån och dem befann sig på mycket högre nivåsom en -och följaktligen har centralmaktensäven roll minskat. dagI kan sägaman

de olika aspekternaatt medborgarnas vardagsliv till delenav största åter-
finns bland de regionemas kompetensområden.autonoma Den politiska
decentraliseringsprocessen har därför gått framåt med och nåttstormsteg,
sitt syfte efter mycket kort tid mindre tio år efterän antagandet 1978av-
års konstitution. Detta kan jämföras med liknande decentraliserings-

i Belgien eller Italien, vilka inte nåddeprocesser sina mål förrän änmer
trettio år jefter det andra världskriget.

Den funktion kanske minstär utvecklad i autonomiprocessensom är
finansieringen. Detta beror inte enbart på de konstitutionella ibegräns-
ningar centralmaktens fastställandestyr skattenivånsom och den all-av

skattelagstiftningen,männa också påutan kompliceradeatt statens terri-
toriella struktur det mycketgör svårt uppnå balanseradatt kompe-en
tensfördelning i skattehänseende mellan destaten, regionernaautonoma
och de lokala myndigheterna, detta antingenutan påverkaratt statens
finansiering eller medborgarnas skattebörda. Efter fullföljandet 1996av
års politiska överenskommelser mellan centralmakten och de autonoma
regionemas styrelseorgan vilka beskrevs tidigare i kapitlet- går utveck--
lingen tydligtett sätt utökning de-mot regionemas ochen autonomaav
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på dettasjälvbestämmanderättoch derasskatteförmågakommunernas
såledessigautonominekonomiskafinansiella ochområde. nännarDen

års1978har uppnåtts. Närautonomi redanden nivå politisk somav
deför 90 %centralmaktensvaradekonstitution nästanantogs, av

för %.svarade 10 Ilokala myndigheternaoffentliga utgifterna, medan de
serviceområdenoch kostsammaviktigaöverföringendag, när somav

håller påregionernatill deutbildninghälso- och sjukvård och autonoma
utgifterna tillsin andelminskatpraktiken, harslutföras i statenatt av
utgifterna ochstår för drygt 30 %regionernamedan de56 %, autonoma av

för %.de lokala myndigheterna 14
har emeller-regionernadeinrättandetDrivkraften bakom autonomaav

centraliseringstendenspåtagligtillgivit upphovtid paradoxalt ennog
vanligt harvilkentendensterritoriellainom regionemas gränser; somen

detfinns1990-talet,i slutet påoch provinsema. Nu,drabbat kommunerna
förstärkadel ochför kommunernasjämviktockså skapabehov attett attav

själva bestämmademkonstitutionårsderas roll, då 1978 rättäven attger
poli-på denviktigaste frågornadeangelägenheter. Ensinaöver avegna

detdiskussionensammanhangi dettai Spanientiska dagordningen är om
genomförahuvudsakhandlar ipakten.den lokala Denkallas attomsom

ska kom-slag, vilkaoch ekonomisktfunktionelltreformerrad geaven
antalmed deti linjeroll liggerframträdande mersommeramunerna en

i dag.för Detde harkompetensområdenoch den ansvarettyp somav
deambitiösa måletdetprovinsförbundet harochspanska kommun- att

för 25 %regionerna skaoch demyndigheternalokala autonoma varsvara
övrigadehandcentralmakten skautgifterna, medanoffentligade ta omav

dettaförverkligandetförefaller det docknärvarande50 %. För avsom om
kommerframtiden intedentiden, ochfram imål ligger långt närmasteatt

radikala förändringar.medföra någraatt
inneburitSpanienautonomiprocessen iharSammanfattningsvis att en

skäl;flerai helacentrifugalkraft har byggtspåtaglig systemet, manav
förfast kompe-enda,medmodellavfärdade federal systemettrenten

ställetvalde iutarbetades ochkonstitutionentensfördelningen ettnär
autonomi.uppnåförprogressivtflexibelt, komplext och attsystem

tillutsträckningi allt högrecentrifugalkraft leder statenattProcessens
följaktligenregionernadekompetensområden, ochförlorar att autonoma

dynamikleder dennasynvinkelpolitiskkompetensområden.får Urnya
regionaladecentralmakten ochmellanrelationernadessutom till att

ochkonflikterslitningar,ständigaspel medblir tillstyrelseorganen ett
konsti-ochdet politiskanackdel förtillvilketöverenskommelser, är

ställningregionala styrelseorganensitutionella Destort.systemet gynnas
parla-nationellai detmaktförhållandetexisterandedetnaturligtvis av

och PP,partierna, PSOErikstäckandetvingar de attstoramentet, som
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söka stöd från de regionala partierna och deras krav föratt acceptera att
kunna bilda regering.

Problemet med centrifugalkraft densystemets ständigtär närvarande
känslan det uppnås inteatt slutgiltigt ochär decentralise-av som att
ringsprocessen måste fortsätta i slags oändligt förlopp.ett En osäker-stor
het råder, bottnar i det faktum ingen huvudaktörerna iattsom av processen
har tydlig föreställning åtminstone inte officiellt vad deten sistaom

i börsteget det slutmål helaprocessen ärvara, vägsom mot.processen
De politiska aktörerna i Spanien kommer kanske inom framtid atten snar
tvingas inrikta sig på nå politisk överenskommelseatt stabili-en ny som

förhållandet mellan och de regionernastatenserar för iautonoma gott,
likhet med den upphov till det nuvarande demokratiskasom gav systemets
konstitution och inrättandet de regionerna själva.autonomaav

7 Juridiska källor och bibliografi
Källor

Allmän lagstiftning:
1978 års spanska konstitution
Ley 12/ 1983, oktober,14 del Proceso Autonámico.
Ley 30/ l 992, 26 november, de Régimen Juridico de las Administraciones

Püblicas del Procedimiento Administrativa Comün.y
Ley Orgánica 5/1985, juni,19 del Régimen Electoral General.

Lokala styrelseorgan:
Ley 7/ 1985, 2 april, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, april,18 T Refundido de lasexto

Disposiciones Legales Vigentes Materia de Régimen Local.en
Real Decreto 2568/1986, 28 november, Reglamento de Organizacián,

F uncionamiento Régimen Juridico de las Entidades Locales.y
Ley 39/1988, 28 december, Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto 665/ 1990, 25 maj, el Regula la Cooperaciánpor que se

Econámica del Estado las Inversiones de las Entidades Locales.a

De regionerna:autonoma
Lagstiftning autonomi:om
Baskien LO 3/ 1979, 18 december
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Andalusien LO 1981, 6 december
Asturien LO 7/1981, december30
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lagar:Allmänna
lasdeFinanaciaciándeseptember,228/ 1980,OrgánicaLey

3/1996,Orgánicala LeyModificadaAutánomas.Comunidades por
december.27

lasEstadodelributosde Tde Cesiándecember,3014/1996, aLey
Complementarias.iscalesMedidasde FComunidades Autánomas y

Interterritorial.Compensaciánonda dedeldecember, F2629/1990,Ley
CorrecciánlaRegionalesdedecember, Incentivos2350/1985,Ley para

Real DecretoInterterritorialesEconámicosDesequilibriosde
deReglamentoelapruebaeldecember,111535/1987, sepor que

Ley.de Iadesarrollo
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Aja, E. red., 1998, Informe Comunidades Autánomas 1997 Barcelona:
Instituto de Derecho Püblico, 2 vol. Este informe sobre las
Comunidades Autönomas publica anualmente desde 1989.se

Ministerio las Administraciones Publicas, 1991,para Régimen de
distribucián de competencias el Estado las Comunidadesentre y
Autánomas Madrid: MAP.

Ministerio las Administraciones Publicas,para 1993, El Estado
Autonámico Madrid: MAP, 3 vol.

Ministerio las Administraciones Publicas, 1995,para La participacián
de las Comunidades Autánomas los comunitariosasuntosen

Madrid: MAP.europeos
Sécrétariat Général de l°Action Exterieur du Gouvemement Basque,

1996, Les despouvoirs Länder, Cantons, Régions et
Communautés Autonomes matiêre d action exterieuren et

Cadrecommunautaire: législatif Maastricht: EIPA-IVAP.
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MELLANNIVÅPÅ ISTYRELSEN

OCHSAMMANFATTNINGEUROPA:

SLUTSATSER

ochNomdenKoenTorbjörn Larsson,
PetitevilleFranck

Inledning1

för-offentligabeskriva olikastudiedennaHuvudsyftet med typerär att av
identifierasigStudien riktarmellannivån. attvaltningsstrukturer

mellannivånaktiva påsjälvstyrelseradministrativa ärolika slagde somav
antingenenheter,administrativatill andrarelationbeskriva derasoch att

grundlägg-nivåerna. Fyraoch lokalacentralapå deellernivåpå samma
ställts:harande frågor

förhåll-dessiolika länder,organiserad imellannivån termerHur är av
lokala nivåernaochcentralamed dejämförelseiande till och

speci-med dennackdelarnarespektivefördelarnabetraktasVad som
mellannivånorganisationenfika av

iresulteratregionkommitténinrättandetochEUtillkomstenHar avav
förändringarstrukturellaandraellerorganisatoriskamärkbaranågra

mellannivån
förändrasmellannivån påriktning vägvilken attI är

vadnaturligtvis påberorfrågordessafår påDe menarmansom mansvar
mellannivån.med

ochcentralaofta ibeskrivsstyrelseskickNationalstatemas termer av
otillräckliga föroftastbegrepp attdessa två ärstyrelsenivåer,lokala men

ochorganiseradnationalstathur ärfullständig bildkunna enavge en
ochstrukturervi finnatenderarländerde flestastrukturerad. attI orga-

förvaltnings-nationellabeståndsdelar i deviktiganisationer utgörsom
tillhörandeklassificera demenkeltsådet inte är att somatttrotssystemen,

gårstrukturerstyrelsenivån. Dessalokalaeller dencentraladenantingen
vi någotexempel hartillländer,olikaibeteckningarolikaunder som
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kallas iregionerautonoma Spanien, ochregioner språkliga gemenskaper
i Belgien, iregioner Frankrike och Italien, Länder i Tyskland och
Österrike, iprovinser Nederländerna, Belgien, Italien och Spanien. Lands-
tingskommuner existerar i de flesta nordiska länderna och i Storbritannien.
I Grekland de självstyrandeutgör prefekturerna den andra nivån denav
lokala styrelsen, och regionerna statligaär administrativa enheter, även om
de relativtär självständiga. Frankrike och Sverige har prefektsystem, och i
Finland det mycketär vanligt med kommunalförbund, för nâgranämnaatt
exempel.

Några problemen med de olika beteckningamaav har självfallet att
medgöra problemet översätta olika begreppatt till andra språk. Det finns

emellertid också grundläggandeett problem i själva verketmer finns det-
få offentliga förvaltningsstrukturerytterst på mellannivån likadana,ärsom

jämförnär olika länder med varandra.man
Begreppet region används ofta nuförtiden för beskriva struktureratt

varken delär den centralasom styrelsenivån elleren den lokalaav
styrelsenivån. Detta tenderarsynsätt emellertid bortse från det faktumatt

statliga regionalaatt förvaltningsenheter dekoncentrerade administrativa
system kan spela mycket viktig roll aktörer på denen regionalasom

vilket denna studie visar. Ettarenan, begrepp, "meso,annat används
ibland för beskriva struktureratt inte uppenbart tillhör de centralasom
eller lokala styrelsenivåema. Problemet med begreppet meso detär att
sällan inbegriper tillkomsten administrativa strukturer uppstårav nya som

samarbete mellan kommuner, så kalladegenom kommunalförbund.
För betona statligaatt regionalaatt förvaltningar liksom kommunal-

förbund kan viktigautgöra beståndsdelar i lands regionala förvaltning,ett
används begreppet mellannivån i denna studie. Detta begrepp inbegriper
därför inte endast offentliga förvaltningsstrukturer, till exempel olikasom

regionalatyper självstyrelser, dekoncentreradeav ävenutan statliga depar-
och myndighetertement på den regionala nivån olika slags kom-samt

munalförbund. Mellannivån med andraär ord någonting ärsom geo-
grafiskt mindre eller befinnerän sig under den centrala statsmakten, men
samtidigt någonting är ellerstörre befinnerän, sigsom ovanför, den
grundläggande nivån lokal självstyrelse kommunerna.av

Ett problemen med använda begreppetav att mellannivå hurär stor-
städer ska klassificeras. I många fall organiseras och Europasstyrs stor-
städer inte de vanliga kommuner lokalasom självstyrelser.om var På
grund deras storlek, oftast med tanke på invånarantalet,av finns det för det

speciella organisatoriskamesta skiljer städer frånarrangemang storasom
vanliga lokala självstyrelser det gällernär organisation och struktur. Av
denna anledning det inteär ovanligt storstäder i olika länderatt ibland
betraktas regioner. I denna studie betraktassom egna emellertid stor-
städerna i allmänhet inte del mellannivån, i ställetsom en utanav anses
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höra till de lokala självstyrelsema, problemet med detta disku-även om
i slutet detta kapitel. innebär strukturer på mellannivå iDettateras attav

vår definition omfattar eller flera kommuners geografiska områden.två
Annorlunda uttryckt mellannivån inte alltid strukturär är över-en som
ordnad strukturkommunerna i hierarkin, den kan ävenutan vara en som
bedriver verksamhet inte i kommunernas ansvarsområden,ingår t.ex.som
sjukvård, och de krav flera kommuner ställer.måste motsom svara som

mellannivån,Med denna förhållandevis breda definition begreppetav
finns mellannivåer ibör det inte komma någon överraskning detattsom

denna studie.varje land, åtminstone i alla dem har beskrivits inästan som
tillstymmelserTill och med i de länder ofta tänker sig sakna allasom man

och i visstill regionala styrelsenivåer Luxemburg, Portugal, Irland,-
kanutsträckning Finland före och Grekland före 19961995 man-

mellannivå. litet landidentifiera några slags strukturer på I ett som
Luxemburg består mellannivån, uppenbara skäl, till delenstörsta avav
kommunalförbund. existensen mellannivåerEmellertid beror inte av
landets minsta länder istorlek och Danmark, Europasär ettsom av
geografiskt inte amtskommuner.avseende, har mindre 14än

på mellannivåOlika strukturer2 typer av

strukturerinledningen till denna identifieradesI tre typerrapport av
regional statsförvaltning, regional själv-styrelseorgan på mellannivå -

styrelse lokalt regionala styrelseorgan. regionalaoch baserade Den stats-
förvalt-förvaltningen kan dessutom delas i ytterligare tre typer avupp

förvaltningsenheter med enstakaningsmyndigheter. förstaDen ärtypen
vanligtvis departementens regionalkontoransvarsområden, utgörssom av

andraeller centrala myndigheters regionalkontor länsnämnder. Denav
ansvarsområdenstatlig regional enhet myndigheter med mångaärtypen av

bred prefekturer eller länsstyrelser.och kompetens, vanligtvis kallade
antal ganska varierande uppgiftermyndighet kan haDenna typ ett stortav

ellerutföra och vanligtvis i samklang med flera departementatt agerar
regional statsförvaltningmyndigheter central nivå. tredjeDen typen av

gäller central nivåden två eller departement påmot tresom svarar men
statligatill skillnad från prefektmyndighetema saknar allmännasom mera

tredjeintressen bevaka och främja den regionala nivån.på Dennaatt typ
återfinns iregionala förvaltningsmyndigheter relativt ovanlig ochärav

denna studie endast i länder, Finland och Storbritannien.två
regionala statsförvalt-alla länder i denna studie har några slagsNästan

länder där denningar med enstaka ansvarsområden. Till och med i
regionala nivån inte framträdande, har åtminstone vissa departementsåär

ocheller centrala myndigheter regionkontor. länder Irland, PortugalI som
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Luxemburg finns det emellertid få spår regional statsförvaltning;av en
dessa länder har i allt väsentligt tvånivåsystem.ett

Det går skiljelinje mellan de länder fortfarande har prefekt-en som
myndigheter någon betydelse i huvudsakstörre Sverige och Frankrikeav -
och de har regionala självstyrelser istället. Prefektemasom som-
ursprungligen företrädde på den regionala nivån ochstaten som var an-
svariga för utförandet antal statliga funktioner på denna nivå,ett stortav

för kontrollen och tillsynen kommunernas verksamheter harsamt av -
förlorat sin betydelse regionala aktörer i många länder, deävensom om
inte har försvunnit helt och hållet. till exempelI och DanmarkNorge
avskaffades prefektsystemet helt och hållet under 1970-talet och inästan
princip alla dess funktioner de direktvalda landstingen.övertogs av
Prefektema finns emellertid kvar i båda länder och har funnit verk-nya
samhetsområden. liknandeEn utveckling har nyligen skett i Finland, där
prefektema fråntogs många sina tidigare uppgifter dessa funktionernärav

direktvaldaövertogs regionala självstyrelser. likhetI medtypav en ny av
Norge och Danmark finns dock prefektema kvar, de färre i dagäven ärom

tidigare.än
både SverigeI och Frankrike har prefektsystemet visat sig vara en

anmärkningsvärt stabil institution och prefektema fortfarande viktigaär
aktörer i regionala frågor i dag. bådaI dessa länder balanseras emellertid
prefektsystemet i dag i viss utsträckning direktvalda regionala själv-av

Ävenstyrelser. de direktvalda regionala älvstyrelsema i både Sverigeom
och Frankrike har andra funktioner fylla prefekten existerarså iänatt
praktiken visst mått spänning och konkurrens mellan dessa tvåett av organ

den ledande aktören mellannivån.ärom vem som
dettaI avseende förefaller det Nederländerna har ganskasom om en

ovanlig organisation, då provinsguvernören drottningens guvernör ingår
i den direktvalda regionala självstyrelsens exekutivorgan. Kort sagt, pre-
fekten fortfarande synlig iär alla enhetsstater undersökts; detnästan som

endast i Italien prefektenär helt verkar sakna betydelse. förefallerDetsom
dock prefekten i längre perspektiv håller förlorapå markett attsom om
och bli mindre viktig aktör denpå regionala i de flestaen arenan
enhetsstater.

Många länder har emellertid inte endast regional statsför-typen av
valtning. I stället kan finna blandning olika slags förvaltnings-man en av
myndigheter. England har till exempel mängd regionala statsförvalt-en
ningar med enstaka ansvarsområden, det finns också regionala stats-men
förvaltningar lyder under två departement. I Sverige existerar läns-som
styrelserna sida vid sida med flera regionala statliga myndigheter. I
Finland finns till och med alla beskrivna regionalatre typerna av ovan
statsförvaltningen representerade.
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Regionala självstyrelser, väljs direktdvs. strukturer på mellannivå som
folket, existerar i de undersökta regio-majoriteten länderna. Dessaav av

nala självstyrelser i grund och botten organiserade eller mindrepåär mer
Församlingvald exekutivorgan. finns någraDetsätt, att utser ettsamma en

betydande skillnader mellan de regionala självstyrelsema i denna studie.
och främst finns förstås viktig harFörst det skillnad mellan länderen som

halvfederal struktur de länderoch enhetsstater. Delstatemaären som
Österrike,eller iregionerna Tyskland, Belgien utför mångaoch Spanien

uppgifterolika och har övergripande för planering ochett ut-ansvar
veckling inom sina geografiska områden. självstyrelsersDessa regionala

och prestige erkänns naturligtvis på det gällersätt än närstatus ett annat
regionala självstyrelser i enhetsstater.

finns också betydande skillnader mellan självstyrel-Det de regionala
i nationalstatema gälleroch motsvarande det desätt närsema som

regionala statsförvaltningama kan här åtskillnad mellanäven göraman en
förvaltningsstrukturerde med enstaka uppgiftsområden har ganskasom en

begränsad ansvarighet och de har bredare Sverige tillIettsom ansvar.
exempel sig landstingen i huvudsak sjukvårdsfrågor till skillnadägnar
från Danmark, där amtskommunema inte bara ansvariga för sjukvårdenär

förockså gymnasieutbildning, regional planering, och där devägar,utan
dessutom handlägger överklaganden från allmänheten det gäller beslutnär

fattats kommunerna.som av
Lokalt baserade regionala styrelser, vanligtvis kallade kommunalför-

bund, också vanlig struktur på mellannivån i de ländermångaär en av som
fall kan dessastuderats. vissa regionala styrelser indirekt valdaI ses som

regionala självstyrelser, då de främjaganska brett mandat ochett attges
bevaka visst geografiskt områdes intressen. Finland kanske det bästaärett

land därexemplet många strukturerna mellannivånpå utgörsett av av
lokalt regionstyrelser. Finlandbaserade existerar dessutom både obliga-I
toriska frivilligaoch kommunalförbund.

emellertid sällsynt med kommunalförbundDet förhållandevisär som
har brett mandat bevaka regions intressen ellerfrämja ochett att en som
har vanligareuppgift fylla. bilda lokalt baseradeDetän äratt attmer en
regionala förvaltningsenheter specifika syften, där sjuk-för på Irland,som
husen drivs särskilda Irland det inte enbart destyrelser. På dockärav
lokala självstyrelsema ledamöterna i dessa styrelser, ävenutser utansom
regeringen och berörda intresseorganisationer ledamöter.utser

Inrättandet kommunalförbund resulterar ofta i mycket flexiblaav orga-
nisatoriska instrument, användas för många olika ändamål.kan Mansom
finner gånger kommunalförbund består eller högstmånga två ettsom av
fåtal lokala självstyrelser samarbetar i mycket begränsat antalettsom
frågor.
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3 Konstitutionella aspekter

Styrelsen på mellannivå fastställs för det i lands författning. Demesta ett
federala konstitutionema i de länder behandlas i denna hän-rapportsom
visar till det grundläggande faktum federal består federa-att staten av
tionen och dess enheter.

Länder konstitutioner inte direkt styrelsen mellan-påomnämnervars
nivå Irland, Norge ochär Storbritannien. inrättadesI Norge direktvalda
fylkeskommuner 1975 styrelser på mellannivå och de underkastadeärsom
lagen kommunal självstyrelse. Kompetensfördelningen mellan de olikaom
styrelsenivåema fastställd i lagen. Irland,är saknar verklig styrelsesom en
på mellannivå, tilldelade den1991 lokala självstyrelsen allmän kom-en

ordinarie lag. I Storbritannien får styrelsenivåemapetens genom
regional och lokal nivå sin makt och sina funktioner enbart från nationell
lagstiftning. Deras existens och roller beror helt på parlamentet. Styrelsen
på mellannivå underordnad lagarna lokal självstyrelse,är till exempelom
lagarna lokal självstyrelse för England, Skottland och Wales.om

3.1 ederalaF stater

Det långtgående konstitutionella omnämnandet återfinns imest Tyskland,
där författningen innehåller så kallad evighetsklausul Ewigkeits-en
klausel. klausulDenna innebär principen Tyskland federalatt ärattom en

inte kan ändras författningsändring.stat grundläggandeDen be-genom en
stämmelsen i den tyska konstitutionen delstatema de federalaär att
enheterna har generell kompetens inte stadgas i konstitutionen.annatom
Tre kategorier federal kompetens kan urskiljas i konstitutionen:av
1 exklusivt federal kompetens;
2 parallell lagstiftningskompetens: både Bund federationen och

delstatema kan lagstifta, Bund utnyttjar inte denna kompetens;men
3 federal ramlagstiftning: Bund stiftar ramlagar, kompletterassom av

delstatemas implementeringslagstiñning.

Konstitutionen innehåller vidare två viktiga principer för styrelsen på
mellannivå. detFör första subsidiaritetsprincipen. det andraFör del-att

har övergripande administrativ kompetens,statema vilket betyder fede-att
rala lagar implementeras i delstatema de Länder-lagar.som om vore
Endast i vissa fall, räknas i konstitutionen, implementerar del-som upp

federal lagstiftning för federationen.statema Dessutomrepresentantersom
kan den federala nivån utfärda riktlinjer för implementeringen till del-

under förutsättningen Bundesrat förbundsrådet,statema, att som repre-
delstatema tillåter detta. Existensensenterar och kompetensen hosav
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delstats angelägen-varjestyrelseorgan på mellannivå inom delstatema är
konstitutionen.het och regleras därför inte i den federala

Österrike.Tyskland ochlikheter mellanfinns vissa konstitutionellaDet
frågakonstitutionenexempel föreskriver den österrikiskaTill näratt en

lagstiftning ellernivån förinte uttryckligen tillskrivs den federala
kompetensområde.fråga delstatemasimplementering, så tillhör denna

likhet medkonstitutionen.Kompetensfördelningen fastställs Idessutom av
Implemente-lagstiftning.implementerar delstatema federalTyskland

federala förvalt-indirektaemellertid så kalladeringen sker dengenom
delstatensansvarig och intevilkenningen, för delstatens guvernör är

parlament.
Österrike, federalahar denochBelgien, liksom i TysklandI staten

tillskrivits Dettauttryckligen harendast de kompetenser staten.som
konstitutionen 1993,belgiskafederaliseringen denskedde i och med av

regio-centralmakten tillfrånöverblivna befogenheter fördes övernär
de språkliga gemenskapema.ochnerna

regionaliseradhalvfederal och3.2 En stat:en
och ItalienSpanien

enhetsstatföreskriver Spanienspanska konstitutionenDen äratt somen
den beståroch regionerde nationalitetertillerkänner och garanterar som

medkaraktäristiska dragdelartill självstyrelse. mångaDenrättenav
federaldärför betecknasfederala och kan sui generis.statstater som en

antagandetgenomfördesregionernaInrättandet de autonoma avgenomav
SpanienKaraktäristiskt för bådelagar.fastställde derasgrundlagar som

spanska kon-differentieringen mellan regionerna. Denoch Italien är
autonomi;politiskföreskriverstitutionen två upprätta ettsätt att

ochi konstitutionenartikel 143grundläggande beskrivs i ettsätt som
främstai konstitutionen. Denspeciellt definieras i artikel 151sätt som

artikelproceduren enligt 151det förskillnaden mellan de två ärsätten att
vilket därför detför uppnåkrävs folkomröstning görstatus,att autonomen

kvalificerat förfaringssätt.till ett mer
ska-innehåller stadgaritalienska konstitutionen från 1948Den om

Underfullt först 1970.emellertidpandet regioner. inrättadesDessa utav
speciell lagvissa regionerinterimperioden" inrättades somgenom en

ordinäralagar. andrakonstitutionella Deantagits grundval av
Konstitutionenlagar.ordinära,regionerna skapades vanliga, utgörgenom

Italien.administrativa igrundvalen för det systemet
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3.3 Enhetsstater

I Danmark inrättades lokala självstyrelser amtskommunersamt genom
1849 års författning. Bestämmelser reglerar styrelsen på mellannivå isom
Danmark återfinns också i lagen lokal självstyrelse. Sverigel inne-om
håller de fyra grundlagama, regeringsforrnen, bestämmelseren av om
landstingskommunema och tilldelar landstingen beskattningsrätt för deatt
ska kunna fullfölja sina åligganden.

Portugal speciellt fall.är Den portugisiskaett författningen innehåller
principen de lokala självstyrelsemas autonomi. Författningen inne-om
håller också bestämmelser för inrättandet administrativa regioner,av som
ska styrelseskicketsutgöra mellannivå, dessa har emellertid intemen
inrättats hittills. harMan antagit ramlag deras inrättande, ochen om en
folkomröstning har hållits i denna fråga.även

Den nederländska författningen innehåller bestämmelser provin-om
En speciell egenskap hos det nederländska de organi-serna. ärsystemet att

satoriska aspekterna på provinsema fastställda i särskildär lag, lagenen
provinsemas självstyrelse.om

4 Kompetenser

De uppenbara skillnaderna i kompetensmest hos styrelseorganen på
mellannivån existerar mellan de halvfederala och regionaliserade stater-

å sidan, och enhetsstaterna å den andra sidan.na ena
Delstatema, de autonoma regionerna och folkgruppema i de halv-

federala och regionaliserade har lagstiftningskompetens. Belgienstaterna I
Österrikeoch till exempel, denna makt inte underordnadär de federala

lagstiftningen. Situationen annorlunda iär Tyskland, där principen Bun-
desrecht bricht Landesrecht federal lag står Länder-lagaröver som
återfinns i grundlagens artikel 31, gäller vid kompetenstvister. I händelse

konflikt mellan och regionerna i Spanien,staten de statliga bestäm-av är
melserna överordnade de regionemas bestämmelserautonoma på alla om-
råden där de regionerna saknar exklusivautonoma kompetens.

Den spanska författningen fastställer i artikel 148 de sakområden och
befogenheter de regionerna har generelltautonoma för, och isom ansvar
artikel 149 de sakområden och kompetenser ingår i exklusivastatenssom
ansvarsområden. Texten i artiklarna innehåller emellertid lång rad for-en
muleringar och meningar begränsar omfattningen eller exklusivitetensom
hos de förtecknade kompetensområdena, och lämnar gråzonstorsom en
med vad skulle kunna kallas parallella kompetenser eller deladesom
kompetenser.
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ItalienI funktionerna regionernahos de speciellt lagstadgade ianges en
särskild lagstiftning med konstitutionell verkan. ordinärt lagstadgadeDe
regionernas legislativa makt begränsad och kontrolleras dessutomär mer

centralmakten. Deras lagar måste erhålla centralmaktens null osta,av
vilket innebär de istår överensstämmelse med de allmänna principernaatt
i den nationella lagstiftningen författningen.och med

enhetsstatemaI har styrelseorganen mellannivå i de flesta fallpå rätt
utfärda bestämmelser möjligheten och/eller förpliktelsenatt attgenom

utfärda föreskrifter. vissa fall utfärdaI har mellannivån generell rätt atten
bestämmelser inom sitt territorium, till exempel det gäller de neder-när
ländska provinserna, där denna i författningen. andrafastställs länderIrätt

möjligheterna utfärda bestämmelser begränsade. Detär att mestmer re-
striktiva landet i detta avseende förefaller Storbritannien, där devara
lokala självstyrelsemas verksamhetsområden kraftigt begränsade enligtär
ultra vires principen.

ÖsterrikeTyskland och skiljer sig från de andra halvfederala och
regionaliserade i den bemärkelsen delstatema har mycketstaterna ettatt

administrativt det gäller implementeringen federalnärstort ansvar av
lagstiftning. fattadelstatemas roll det gällerDetta uppvägs när attav
beslut lagar den federala nivån. Tyskland delstatemaI representerasom
i förbundsrådet ledamöter från delstatemas regeringar. När det gällerav
viss lagstiftning överenskommelse med förbundsrådet obligatorisk iär en
ungefär 60% fallen. majoritet i förbundsrådetI andra fall kanav en

Österrikeförbundsdagen.ned måste förbundsrådet godkännaIröstas av
allt innebär inskränkning delstatemas roll det gällernärsom en av
lagstiftning och implementering.

Olika funktioner mellannivån4.1 typer av som

fyller

finns ingaDet generella regler för vilka funktioner styrelserna påsom
mellannivån fyller. varierar i hög grad mellanAntalet funktioner mycket
länderna. Med kommer speciella falltanke denna variation några att
presenteras.

typisktEtt drag för självstyrelsema mellannivå i de nordiskapå
länderna hälso- och sjukvårdens dominerande ställning, vilket för medär
sig mellannivån ibland framstår med enstakaatt ett ettorgansom an-
svarsområde med många ansvarsområden. Iän ettsnarare som organ
Sverige totala verksamhet.sjukvården landstingens80% Iupptar av
Danmark läggs utgifter sjukhus64 % amtskommunemas på och övrigav
hälso- och sjukvård, och i Finland hälso- ochNorge 58%. I utgör
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sjukvården den viktigaste utgiftskategorin för samkommunema 73 %
1997.

Den viktigaste servicekategorinnäst på styrelseskickets mellannivå är
utbildning. I Belgien och i Tyskland till exempel, utbildning deär en av
viktigaste och exklusiva kompetensemanästan på de språkliga gemen-
skapernas och delstatemas mellannivå. Skillnaden mellan språkliga
gemenskaper och regioner i Belgien de förra har kompetenserär att som
gäller medan de har kompetens på områden gällerpersoner, senare som
förvaltningen territoriet, exempelvis ekonomi, offentliga arbeten,av som
transportväsendet och administrativa befogenheter, tillsynen översom
kommunerna.

karaktäristiskEn kompetens hos de tyska delstatema de heltär äratt
och hållet ansvariga för den administrativa organiseringen offentligadeav
myndigheterna inom den delstaten. Således det till varjeäregna upp
delstat bestämma det ska finnas styrelse på mellannivå.att Tillom en
exempel har endast åtta de delstatema16 administrativ mellannivåav en
med generella uppgifter, i denna kallas Bezirksregierungrapportsom
administrativt distrikt. Dess kompetens skiljer sig mellan de olika del-

De administrativa distrikten tillhörstatema. delstatens förvaltning och kan
form dekoncentreradsägas förvaltning.utgöra österrikiskaDeen av

delstatema har också administrativa Bezirke, verkställer både federalsom
och delstatlig administration.

I allmänt perspektiv skulle kunna hävda,ett det gällernärmer attman
enhetsstater styrelseskick har nivåer styrelsens mellannivå denärtrevars

i ekonomi och personal i jämförelsesvagaste med den högstatermer av
styrelsenivån och den lägsta styrelsenivån. falletDetta i de skandi-är
naviska länderna liksom i Nederländerna. GreklandI den prefekturalaär
självstyrelsen i ekonomiska inte det gäller personal. Itermer, närsvag men
Frankrike styrelseskicketsär två mellannivåer båda denänsvagare
centrala nivån och den lokala nivån.

deI halvfederala de federala enheterna mycket starkstaterna utgör en
styrelsenivå. Detta gäller Belgien och Tyskland, ioch mindre utsträckning
Österrike. I Belgien, Spanien och Italien där styrelseorgan med lag-

Österrike,stiftningskompetens har inrättats i Tyskland och haränsenare
regionerna emellertid förlorat i betydelse i frågor gäller ekonomi ochsom
personal liksom det gäller deras övriganär ansvarsområden.

I länder där mellannivån huvudsakligen består kommunalförbund, ärav
dessa förbund mycket funktionellt inriktade kommunerna och iänmera
allmänhet med avseendeäven ekonomi och personal.svagare
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alla finansieras styrelseorganen påI EU:s medlemsstater och i Norge
avsnitt kommermellannivån kombination inkomstkällor. dettaIav en av

de mellan-vanligaste modellerna för finansieringen styrelseorganen påav
nivå mellan huvudsakligakan i allmänhet skiljaManatt trepresenteras.
inkomstkällor, oftast dominerar:varav en

skatter mellannivå;1 styrelseorgan påtassom upp av
skatter central och mellannivå;2 delas mellan styrelseorganen påsom

3 finansiering statliga bidrag.genom
l
ll

Andra ekonomiska brukaravgifter och lån.ärresurser
mellan-Modellen med direkta styrelseorgan påskatter tassom upp av
Sverigenivå den skandinaviska länderna. Idominerar i deär som

finansieras till direkta in-de svenska landstingens verksamheter 71 % av
komstskatter, cirka demedan kommer från avgifter. Endast 9 %14 % av

i bidrag.svenska landstingens inkomster kommer från statliga
beroende direktadanska amtskommunema till 80 %De är nästan av

Årskatter for sina inkomster. denna andel Frankrike1980 50 %. Ivar
mellan-skatter den viktigaste inkomstkällan för styrelseorganen påutgör

År och förnivå. stod skatter för regionemas inkomster 51 %1993 50 % av
inkomster. speciellt i dendepartementens franskaDet ärsystemetav

mellan de styrelse-bemärkelsen det finns viktiga ekonomiska länkaratt tre
l nivåerna nationella département och kom-under det planet: regioner,

skatteintäkter fastig-det faktum de delarFörutom mångaattmuner.;
m.fl.,hetsskatter, företagsskatter, egendomsskatter sker måttett stort av

bidragsgivande från regioner till departement, från departe-ömsesidigt
till kommuner och vice versa.ment

beslutaSverige och Danmark friheten det gällerI är när attstor om
begränsningar deskattesatsen. Sverige finns inga formelladetI av

Skattesatser kan emellertidbestäms landstingen. Riksdagen angesom av
för de kommunala inom dessautgiftema, och ramar uppmanasramar

landstingen kan i andra formerbesluta sin skattesats. Riksdagen ävenom
Danmark frihetenbegränsa den kommunala beskattningsrätten. I är att ta

skatter centralt, och amtskom-begränsad. Skatten tasupp mera upp
skatteram.kan centralt beslutad Ibestämma skattesatsen inommunema en

med omfattandeDanmark friheten skatt sammankoppladär att ta upp
landstingsförbundet Amtsråds-överläggningar mellan centralmakten och

föreningen. för dessa överläggningar uppnåsInom överens-ramen
kommelser inte höja skatterna.attom

DelningenSkattedelning dominerar i de halvfederala staterna. av
skatterna baseras for lagstiftning, slår fast vilkendet påmesta som

enheterprocentandel riksnivå går till federalaskatteintäktenav som
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eller till Länder. Till exempelautonoma går 50,5 % de tyskaav moms-
intäkterna till den federala nivån och 49,5 % går till delstatema. Andra
skatter delas inkomstskattema ochär bolagsskattema. Delstatemasom tar
också skatter. Förvaltningsdistrikten inomut länderna hör helt ochegna
hållet ihop med delstatema och saknar budgetar och följaktligenegna

Österrikeockså inkomster. I andelen federala inkomsterär någotegna
mindre i Tyskland, nämligenän just under 45 %. De mindre deär än över-
föringar delstatema vilka ibland öronmärkta t.ex. förtar emot, ärsom

Österrikegrundskoleutbildning. I delning skatter komplexär fråga;av en
varje skatts procentandel förhandlas för sig och fastställs i federal lag-
stiftning.

I Spanien skattedelning den huvudsakligaär beståndsdelen i den nya
finansieringsmodellen för de regionerna för åren 1997-2001.autonoma
Denna modell förutsätts föra 30 % den personliga inkomstskattenöver av
från till de regionerna, ochstaten föra andraautonoma skatter.även över

såDe kallade foralregionema, Baskien och Navarra, hade sedan tidigare
skatter förrätt centralmakten.att ta En del dessa skatter behålls ochupp av

överlämnas till Delningenresten statliga skatterstaten. utgör nästanav
28 % dessa regioners inkomster.autonomaav

Länder där bidrag de viktigaste inkomstkällomaär för mellannivån är
till exempel Italien, Norge och Nederländerna. I Italien de1991var
ordinärt lagstadgade regionerna till 93 beroende% överföringar frånav
centralmakten, speciellt lagstadgade regioner till 89 % och provinsema till
75 %. Det finns flera skillnader mellan de ordinära italienska regionerna
och regionerna med speciell lagstiftning det gäller ekonomin.när Totala
transfereringar vanligt förekommandeär i regioner med speciell lagstift-
ning, endast begränsadär betydelse för regioner med ordinärmen av
lagstiftning. För regioner med speciell lagstiftning de sig uttrycktar som
delning intäkterna från inkomstskatten och delning denav av moms som
tagits inom regionen. Dessa fördelningskvoterut fastställs i särskild
lagstiftning.

I Norge finns det maximal skattesats på 7 % den beskattningsbaraen av
inkomsten.

NederländernaI bidragen till provinsemautgör 60 % provinsemasav
inkomstbudget 1997 1996 endast 50,3 %, och det allmänna bidraget från
provinsfonden stod för 30 %. Den relativa betydelsen extraavgiftemaav
på den nationella fordonsskatten ökade från 11,8 % 1996 till 21 % 1997.

Kommunalförbund finansieras för det sina medlemskom-mesta av
ibland tillsammans med statsbidrag. Detta till exempel fallet iärmuner,

Finland. intressantEtt fall i detta hänseende Frankrike, där regeringenär
har lagt fram proposition införandet företagsskatt för urbanaen om av en
regioner.
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En vägande aspekt på finansieringen styrelserna på mellannivåtungt av
de olika ekonomiskaär styrkeförhållandena mellan styrelseorgan påatt

mellannivån följd de skatter eller det skerär taren av om upp egna om en
delning de skatter varje styrelseorgan. Skillnader itasav som upp av
styrka framträder inte lika mycket styrelserna mellannivå i huvud-när
sak finansieras bidrag, eftersom dessa i allmänhet utjämnande. Iärgenom
länder med skattedelning eller där styrelserna på mellannivå till delstor
finansieras beskattning, utjämningsmekanismer deutgörgenom en av
grundläggande förutsättningarna för livsduglighet. praktikenIsystemets
leder ekonomisk utjämning till rikare områden betalar för fattigareatt
områden. instrumentDetta uppskattas inte alltid i de rikare områdena.
Utjämningssystem förekommer exempelvis i Belgien, Danmark, Tyskland,

ÖsterrikeSpanien, och Sverige. radikala utjämningssystemetDet ärmest
det svenska, bygger utjämning såväl intäkter utgiftersom av som
mellan landstingen. I Danmark och Tyskland finns det kompliceratett
utjämningssystem i flera åstadkommer jämnare fördelningstegsom en
mellan de olika delstatema eller Spanien står denI Interregionalaamten.
kompensationsfonden för del centralmaktens bidrag till de autonomaen av
regionerna. fondDenna de2 % regionemasutgör nästan autonomaav
inkomster.

allmänna tendensenDen inom den Europeiska unionen och Norge är en
öka det ekonomiska oberoendet försträvan styrelserna på mellannivån,att

antingen öka den relativa betydelsen skatter inkomst-attgenom av som
medel, eller öronmärkta anslag med generella bidrag.ersättaattgenom
Det enda betydande undantaget i detta hänseende Storbritannien, därär
bidragen från har vuxit i betydelse under de åren och15 därstaten senaste
regeringen har tagit besluta nivån företags-även på deöver rätten att om
skatter ska Denna trend kommer förändras dentas närattsom upp.
framtida regionala självstyrelsen i Skottland beskattningsrätt.ges

6 Styrelseorganen mellannivånpå och till-

trädet till gemenskapsprocessen

Alla medlemsstaters mellannivåer består valda finnssom av organ repre-
senterade i regionkommitté.EU:s Eftersom detta gäller alla medlemsstater
och eftersom regionkommittén endast har rådgivande ställning, skaen
inte beskriva detta institut i detalj. harDessutom regionkommittén redan
varit föremål för ökande antal studier sedan Maastrichtfördraget. Detett är

relevant undersöka andra metoder mellannivåema har föratt attmer som
få tillträde till inom denna synvinkelEU. Ur har det blivitprocesserna

Österrike,tydligt mellannivåema i de federala Tyskland, Belgienatt
och halvfederala" Spanien har mycket bättre tillträde tillstaterna ett
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unionens mellannivåema i enhetsstatema. därförän Det ärprocesser
särskilt intressant här fokus delstatema i Tyskland ochsättaatt
Österrike, regionerna och de språkliga gemenskapema i Belgien och de

regionerna i Spanien.autonoma

6.1 halvfederalaDe staterna

TysklandI stadgar grundlagen delstatema deltar i EU:sattnumera ange-
lägenheter via förbundsrådet självaart. 232. l verket har förbunds-
rådet sedan den europeiska integrationen inleddes varit delaktigt imer
unionens angelägenheter förbundsdagen. blev för-Detta tydligtän genom
bundsrådets inrättande Permanent utskott för Europafrågor 1957.ettav
Delstatemas aktiva deltagande förbundsrådet har ökat sedan 1980-genom
talet, i synnerhet med inrättandet Kammaren för Europafrågorav
Europakammer 1992. Kammaren erkänns i grundlagen, och dengenom
kan förbundsrådet offentliggöra sina ståndpunkter. praktiken denI har
federala regeringen vid flertal tillfällen tvingats förbundsrådetsett ta
ståndpunkter under övervägande i förhandlingar med rådet. federalaDen
lagstiftning ratificerade Enhetsakten slog först allt fast denattsom av
federala regeringen måste respektera förbundsrådets röstetal på de
områden faller inom delstatemas exklusiva kompetens, denoch attsom
inte får avvika från detta röstetal inte förpliktelserna följer medom som
den europeiska integrationen kräver detta. Alltsedan tilläggen till
konstitutionen särskilt artikel grundlagen23 gjordes i samband medav
ratificeringen Maastrichtfördraget, måste regeringen hänsyn till för-taav
bundsrådets ståndpunkter fallerområden inom den federalaäven som
nivåns exklusiva kompetens, delstatemas intressen påverkas för-ettom av
slag till EG-lag. Dessutom måste förbundsrådets ståndpunkter vara
vägledande i utformningen den federala politiken i de fall där del-av

lagstiftningskompetens, myndigheter eller administrativa funk-statemas
tioner påverkas, den federala nivåns generella skaäven om ansvar
upprätthållas. Och i de fall där oenighet kvarstår mellan delstatema och
den federala regeringen, finns det förbundsråds/Länder-lag stadgaren som

majoritetsröstetal med två tredjedelar förbundsrådet tvingar denatt ett av
federala regeringen företräda förbundsrådets position i ministerrådet,att

detta medför konsekvenser för federationens budget på grundnärutom av
ökningar eller minskningar de federala utgiftema eller intäkterna.av
Generellt har förbundsrådets roll för utvecklingen den europeiskasett av
integrationen stärkts de konstitutionella tilläggen efter Maastricht; iav
framtiden kan federationen ha förbundsrådets god-tvungen attvara
kännande för avstå ytterligare lagstiftningskompetens till den Euro-att
peiska unionen Art. 23l.
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Förutom förbundsrådet har de tyska länderna på medvetetettgenom
mobiliserat mängdsätt andra institutionella för kunna följaatten resurser

förhandlingarna i unionen på håll. Till exempel har de flesta delstaternära
inrättat departement för federala frågor och Europafrågor och deegna
flesta delstaters regeringskanslier har särskilda enheter föransvararsom
samordningen departementen i Europafrågor. flestaDe delstatemasav av
departement har dessutom, i likhet med den federala nivån, inrättat
departementsavdelningar och kommissionärer med för Europa-ansvar
frågorna. Sedan 1992 har det också funnits konferens för delstatemasen
Europaministrar Europaministerkonferenz, ytterligareutgör ettsom
samordningsinstrument vilket möjliggör för delstatema följa med i EG-att
lagstiftningen och förbereda ståndpunkter.gemensamma

I Bryssel finns slutligen två för de tyska delstatemavägar som ger
direkt tillträde till unionens förhandlingsprocesser, vid sidan deltag-av
andet i regionkommittén. Först och främst deltar delstatemas represen-

aktivt i rådets arbetsgrupper deltog tjänstemän1994 från del-tanter
i rådets arbetsgrupper.339 tillåterNumera dessutom denstatema av nya

artikel EG-fördraget,146 i stadgar medlemsstaternas deltarätt attsom om
i rådet ministemivâ, Tyskland i rådet frånministraratt representeras av
delstatema det gäller förslag påverkar delstatemas exklusiva lag-när som
stiftningskompetens. På så har delstatemas befogen-sätt representanter
heten fatta beslut hela den Federala republikens andraDenatt vägnar.

delstatema direkt tillträde till unionens förhandlings-vägen som ger
lobbying. Delstatema har i själva verket haft kontor iärprocesser genom

Bryssel sedan början på 1980-talet och några dem till och medharav
delegationer företräder alla deras departement. vilkenSomnästansom
lobbyverksamhet helst uppgiften samla information EU:sär attsom om
planer och bevaka delstatemas intressen på informell nivå. Ungefäratt en
tio arbetsgrupper samordnar samarbetet mellan dessa kontor, och påskyn-
dar på så spridningen informationen Europafrågor. detsätt I storaav om
hela det ingen tvekan den europeiska integrationen tillär har lettattom en
växande institutionell mobilisering för delstatemas del, vilket dock inte
enbart tecken på pro-europeisk inställning. uttrycker också iär Detett en
synnerhet delstatemas rädsla överenskommelse federalamellan denatt en
nivån och EU-organen skulle kunna skada deras privilegier.

Även det inte finns så mycket erfarenhet falla tillbaka på detnärattom
Österrike, Österrikegäller den medlemsstaten kanså delstatema i inya

likhet med de tyska delstatema, tillhänvisa särskilda bestämmelser i
författningen det möjligt för dem spela aktiv roll i dengör attsom en
österrikiska EU-politiken. bestämmelserDessa och villkor skapades

särskilda tillägg till konstitutionen i december artikel 23d i1994genom
konstitutionen. Förutom kontor i Bryssel och delta i region-öppnaatt

Österrikeskommittén där de har majoriteten mandat, kan de öster-av
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rikiska delstatema lita till lång rad instrument det gäller deltagandetnären
i den europeiska beslutsprocessen. Först och främst har de en gemensam

österrikisk representation i Bryssel, kompletterar infonna-permanent som
tionen deras federala kontor tillhandahåller. Vidare deltarsom represen-

från delstatemas förbindelsekontor i Wientanter i den federala
regeringens interdepartementala sammanträden Europafrågor ochom
bevakar ländernas intressen där. Den artikel 23d i konstitutionennya
tvingar i den federala regeringen förse delstatemastort med allasett att
Europadokument skulle kunna påverka deras lagstiftningskompetenssom
eller deras intressen. Om delstatema kommer fram till en gemensam
ståndpunkt det gäller fråganär faller inom deras lagstift-en som

Österrikesningskompetens, iär rådet bunden dennarepresentant av
ståndpunkt kanoch endast avvika från den tvingande skäl har attav som

med utrikespolitik eller integrationspolitik.göra Samma artikel 23d i
Österrikes konstitution har dessutom för utnyttja möjlighetenanvänts att
enligt den artikeln 146 i EG-fördraget föratt representantnya ge en
delstatema delta direkt i ministerrådeträtt dess dagordning in-att när
kluderar behandling förslag till bestämmelser faller inom deav som
österrikiska delstatemas lagstiftningskompetens en minister i den federala
regeringen måste också närvarande. Som kan påminner allavara man se
dessa mekanismer för de österrikiska delstatemas i EU-engagemang
politiken i hög utsträckning det tyska exemplet.om

Belgien har liknande det gäller regionemas och deett närsystem
språkliga gemenskapernas deltagande i unionens beslutsprocess. Systemet
innebär bland de deltar i regionkommittén enligt subtil balansattannat en
vad gäller representationen, "attachéer från de språkliga gemenskap-att

och regionerna finns närvarande vid den belgiskaerna pennanenta, repre-
sentationen, och i synnerhet minister från regionstyrelsen elleratt en
styrelsen för den språkliga gemenskapen har möjlighet att representera
Belgien i den Europeiska unionens ministerråd. Fyra olika situationer kan
därför föreligga: exklusiva federal representation, rådets dagordningom
gäller uteslutande federala kompetenser; b federal representation med en
federativ bisittare från de federativa styrelseorganen, rådets dag-om
ordning gäller parallella kompetenser där den federala kompetensen
dominerar; c representation de federativa styrelseorganen medav en
federal bisittare, dagordningen gäller parallella kompetenser därom
regionemas och de språkliga gemenskapernas kompetens dominerar; d
exklusiv representation de federativa styrelseorganen i rådet, dag-av om
ordningen uteslutande gäller deras kompetensområden. kompli-Detta
cerade återspeglar den belgiska federalismen, fungerarsystem, påsom
basis turordningssystem med växlingar varje halvår iett överens-av
stämmelse med turordningen för ordförandeskapet i vilketEU, degör att
olika federativa styrelseorganen representerade.turas attom vara
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Även Spanien inte har federalt politiskt i ordets striktaett systemom
bemärkelse, har landet sina regioner utökatgett autonoma manöver-ett

under år, och de har det för bli aktivautrymme ianvänt attsenare mera
Europafrâgor. självaI verket har de spanska regionerna längeautonoma
intresserat sig för den europeiska integrationen. förstaEtt tecken på detta

inrättandet departementär med för EU-frågor i de autonomaav ansvar
forvaltningama. Ett tydligt tecken på detta intresse majoritetenannat är att

de regionerna 13 17 1996 har infonnations-autonoma öppnatav av
kontor i Bryssel; några, till exempel Katalonien och Kanarieöarna,som
inväntade inte Spaniens medlemsskap i EU Katalonien 1982,ens
Kanarieöarna 1985. Dessa initiativ har dock under cirka tio års tid
utvecklats i läge relativ juridisk ovisshet, eftersom den spanskaett av
centralmakten enligt konstitutionen innehar exklusivt monopol överett
alla utrikesrelationer. Sedan början på 1990-talet har emellertid de auto-

regionemas till delaktighet i unionens beslutsprocessrätt ochnoma mer
befasts, både den författningsdomstolenspanska och central-mer av av

Författningsdomstolen sade i utlåtande 1994staten. harett att statenom
delta direkt i EU-samarbetet,rätt så hade de regionernaatt autonoma ett

Årintresse följa utvecklingen denna EU-dimension. 1989-attav av
1992 förhandlade den spanska centralstaten för del fram inrättandetegen

konferens Europafrågor tillsammans med de autonomaav en om
regionerna, vilken fick politisk och juridisk 1992. rådgivandeDettastatus

komplement till den konferensverksamhetutgör dragitsettorgan som
igång mellan regionerna inom 17 sektorer, vilka många EU:smotsvarar av
politikområden. detDet möjligt med de regionerna in-gör taatt autonoma
direkt i förhandlingsprocessen i ministerråd,EU:s på villkor och förut-
sättningar i hög grad liknar dem inom federala system:som

centralmakten måste informera de regionerna de ärendenautonoma0 om
faller inom exklusiva lagstiftningskompetens;statenssom

centralmakten måste tillbörlig hänsyn till de regionemasta autonoma0
ståndpunkter i de fall innebär regionemas exklusiva lag-attsom
stiftningskompetens påverkas;
överenskommelser måste sökas mellan och destaten autonoma0
regionerna det gäller frågor där lagstiftningskompetensennär är
parallell eller delas.

detI hela det mycket slående hur det spanskastora är be-nära systemet
Ävenfinner sig till de federala beskrivits desystemen ärsom ovan. om

lika, så det dock inte de regionernaär saknarsystern; autonomasamma en
motsvarighet till förbundsrådet kan framföra deras ståndpunkter tillsom
centralmakten. Dessutom kännetecknas den spanska halvfederalismen av

rivalitet mellan de regionerna, inte har lika tydligautonomaen som en
motsvarighet i Tyskland. Den spanska hyser därför inga betänk-staten
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ligheter lägga fram sina synpunkter fastdet gäller slåmot att när att
landets position i ministerrådet. politiska ledningenDen i Spanien
regeringen tvingats iAznar allians med Jordi Pujols katalanskasom en
nationaliströrelse har dock sällan tidigare varit så positivt inställd till de

regionemas frigörelse i allmänhet, och deras växandeautonoma enga-
i iEU-processen synnerhet, för närvarande. bevisadesDettagemang som

nyligen läng rad eftergifter gjorde regionerna.staten gentemotav en som
En attaché har också tillsatts i den spanskaautonom permanenta
representationen, vilket säkerställer information från kommissionen gåratt

Ännudirekt till de regionemas kontor i Bryssel. viktigare ärautonoma att
de regionerna, följd förhandlingar med underautonoma statensom en av

fått sända1997, till kommissionensrätt att representantersommaren
arbetsgrupper och komitologikommittéer frågordet gäller på-när som
verkar deras kompetens. detDessutom spanska parlamentet i februaritog

i riktning1998 den tyska modellenännu ett steg mot att antagenom en
resolution med förslaget låta från de spanska regionernaatt representanter
delta i förhandlingar i ministerrådet i de fall då de föreslagna lagarna
skulle kunna påverka regionemas kompetensområden. Med tanke på att
det institutionella och politiska samarbetet mellan regionerna är svagt

förefallerutvecklat, det emellertid denna reform kommer visaattsom om
sig ganska svårlöst i praktiken.

Övriga6.2 stater

jämförelseI med den omfattning i vilken styrelseorganen på mellannivå i
federala och halvfederala deltar i framstårEU-processen, deltag-stater
andet motsvarande i andra länder mycket Vi ska intesvagt.av organ som
diskutera alla dessa här, nöjer med fåtal belysandestater utan ettoss
exempel. Italien tillI exempel, där regionerna skaffar sig allt bredarenu
kompetensområden, finns det stat-regionkonferens där ledarna för deen
italienska regionerna rådfrågas EU-förslag på åtgärder påverkarom som
regionala intressen. Typiskt spelar för regionerna irepresentantemanog
denna konferens endast rådgivande roll. sammankallas endastDenrenten
efter beslut ordföranden i det italienska statsrådet, och har i självaav
verket mycket sporadiskt. lättDet inse begränsningarnasammanträtt är att
för regionemas officiella deltagande i utformningen landets EU-politikav
med denna modell.typ av

heller iInte Frankrike de decentraliseringsreformema understoragav
1980-talet regionerna och i mindre utsträckning departementenännu
bättre tillgång till regionerEU-processen. Vissa har undersökt möjlig-
heterna inflytandetutveckla på den europeiska nivån. Till dessa möjlig-att
heter räknas bland tilltro till den regionalistiska hosaktivismenannat en
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EU-parlamentet;isamtidigt ledamöterlokalt valda ärrepresentanter som
lobbyverksamhet;föri Brysselinrättandet representationskontor sam-av

regionalatransnationellaregioner iarbete med andra stora samman-
inflytelserika.och Dessasynligaslutningar för regionernagöraatt mera

överskattas.dock interegionerna börtillvägagångssätt bland de franska
ineffektiv; denallt oftastfortfarandelobbyverksamhetDeras är som

informationinförskaffaförhandlahandlar mycket mindre än attatt omom
påverkakommersannoliktutvecklingen EU-frågor attsomom av

FrankrikesUtformningenstrukturfondema.regionerna huvudsakligen av
centralmaktenfråga förenbartEuropapolitik i det helaär stora en
frågorna, ochför depremiärministerrepublikens president och stora
samordnings-officiellaviaför specifika ärenden,departementen statens

interdepartementalasjälvregeringenrepresentationskanaleroch samt
Paris, och denigeneralsekretariat SGCIkommitténs permanenta--

det regionemasregionala nivåndenrepresentationen i Bryssel. På är
imple-föri regionenprefekter företrädare attstatens ansvararsom--

ochutvecklingekonomisk och socialgällerEU-politikmentera som
markanvändning.planering av

i enhets-mellannivåstyrelseorganen påvarpåallmänhet detI är sätt
hanteringenochstrukturfondemaförhandlingardeltar istaterna avom

ideltagandebegränsaderelativtutmärkande för derasdem, ganska sett
förstalagstiftning denvisserligen viainrättadesEU-politiken. IrlandPå

förkommunerna,regionstyrelserjanuari 1994 åtta attrepresenterarsom
finans-detta harstrukturfondema. Trotsarbeta med fördelningen av

förverkligadetkommunministemministern och miljö- och ansvaret
ministern hardenavseendeBryssel i dettaförhandlingarna med senare

tillirländska kommunrepresentantertilldelats uppgiftenäven utseatt
förberedelsernaförFrankrike vilarregionkommittén. I ansvaret av

l°actiondu territoire åDélégation Paménagementärendena först hos â et
utvecklingplanering ochnationellfördelegationenrégionale DATAR,

Påcentraltför regional verksamhet,och är statsorgan.ettsom
regionalaförhandlar defortfarande prefektenmellannivån detär omsom

strukturfondema, istöd frånberättigade tillutvecklingsprogram ärsom
faller för-FinlandSverige ochImed regionala styrelseorganen.samråd de

huvudsak inomifördelningen demstrukturfondema ochhandlingar avom
Danmark, därskillnad fråntillansvarsområde,centralförvaltningens
hanteringendet gällersjälvständighetamtskommunema har närstörre av

utvecklingsprogrammen,regionalaPortugal deEU-medlen. I är som
medbeslutandeföremål förmed och finansierar,strukturfondema är

fördetta sker inomoch kommunerna,mellan centralmakten ramen enmen
sist,Storbritannien, tillIordförande ärkommitté, staten.representerarvars

förhandlingarnakontrollenkvarfortfarande hardet överstaten omsom
har gåttalla kommunermajoritetenstrukturfondema i Bryssel, även avom
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i nätverk för stärka sin iatt Bryssel,samman närvaro med särskilden
avsikt förbättra sina möjligheteratt få tillträde till strukturfondema.att
Kommunerna i Storbritannien saknar i detta sammanhang praktiskt taget
alla möjligheter påverka EU:s dagordning;att det bästa de kan hoppas

hålla sigär så välinformeradeatt de kan förbereda sig så braatt som
möjligt inför fördelningen EU-medel.av

förefallerDet det rådande detsammamönstret i majoritetenärsom om
de enhetsstater ingår i denna studie. Enligt dettaav som mönster utgör

EU:s institutioner tydligt aktör håller på förändra deatten ny som
traditionella bilaterala spelreglerna mellan och de regionala ochstaten
lokala nivåerna. Detta till det inte nödvändigtvisärtrots centralmakten, i
egenskap främste aktör Europanivån, förloraren i dettaär spelav som
mellan nivåer. Det innebär docktre inte mellannivån inte har någontingatt

till inomsägaatt EU, bara dess inflytande i allmänhetutan attom utövas
under direkt eller indirekt kontroll från centralmakten.

7 Nya och kommande reformer och
debatter styrelsen på mellannivå iom

Europa

7.1 Regionala reformer på enhetsstatemas
politiska dagordning

En de slående aspekternamest det gäller de pågåendenär reformemaav
styrelsen på mellannivå i Europa tendensen tillär förstärkningav deen av

regionala kompetensområdenstatus, och iorganens enhets-resurser
vilket tydligt framgårstatema, i denna studie. Problemet med de halv-

federala redan behandlatsstaterna, i detalj, kommer således intesom att
här. dettaI hänseendetas det emellertidär viktigt kommaupp ihågatt att

de tyska delstatema framstår förebild för många regioner i enhets-som en
det gäller arbetetstatema när med skapa regionemasatt Europa. Iett

många enhetsstater, inklusive de centraliserade, kan faktisktmest man
märka fortgående utveckling till förmån för ökad regionalisering,en och
denna utveckling stöds reformer och debatter syftar till föraav attsom

växandeöver antal statliga åliggandenett till regionerna. Ett slags
konkurrens verkar fart i Europa, gäller bildandetta regioner medsom av
tillräckliga befogenheter för klara utmaningarna frånatt den ekonomiska
utvecklingen, det transnationella samarbetet mellan regionerna och till-
trädet till de europeiska institutionema.
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l decentraliseringsrefonnema på 1980-taletFrankrike till exempel, därIl
ökningregionerna liv, befinner sig debatten avgav om enegna

regionernas dagordningen.kompetens fortfarande på den politiska En
och miljöproposition för nationell planeringutarbetats ministernsom av

planeringensyftar följaktligen till för den nationelladelegera ansvaretatt
regionerna kompe-till regionerna och städerna, framför allt attgenom ge

utforma regionala planeringsprojekt.tensen att
tillöverföra kompetensområdenItalien har medI attprocessen

reformen godkändes den 8regionerna pågått sedan början på 1990-talet
refonner.för institutionellamaj den kommittén1993 gemensammaav

kompetensområdenfastställda förteckningen statliganyligenDen över
pågåendeochökar för de regionala kompetensområdena,utrymmet en

regionerna visst antalskattereform lag den 199715 ett egnamars ger
transportväsende.hälsa ochtill exempel inom områdenaskatteresurser

gjort detvalsystem lag den februari 1995har 23Dessutom attett nytt
valförfarandet förmedregionala valförfarandet stämmer överens

provinsema.parlamentet, kommunerna och
Danmark under dereformer har också pågått iDebatten regionalaom
integrationen, ochsamband med frågan den europeiskaåren isenaste om

tilldanska territorialsystemetgäller förslagen detdebatten att anpassaom
mäktiga regioner.Europa bestårett som av

densig också frågan bildandet regionerPortugal befinnerI avom
antagit lagpolitiska dagordningen. portugisiska parlamentet harDet omen

regionala för-regioner ska valdabilda åtta representerasatt som av
förses medregionala exekutiva regioner skasamlingar och Dessaorgan.

det ekonomi och sociala frågor.breda kompetensområden gällernär
för politiskregioner dock fortfarande föremålBildandet dessa är enav

stödjersidan socialistema och kommunisternadebatt mellan å somena
socialdemokraterna och krist-lokaldemokratiska skäl, ochreformen av

regiondemokraterna sidan, kritiska begreppetå den andra är mot attsom
folk-verkligheten i Portugal.skiljs från den historiska och politiska En

motståndarnaledde till föromröstning hölls oktober 1998i segersom en
till inrättandet regioner.av

mellannivåförvaltningenSverige har reformI debatten avom en
slagsgenomförs försök medtagit vändning. närvarandeFör en nyen ny

GotlandsGötalands ochstruktur mellannivå i Skåne, Kalmar, Västra
utvärdera försökeni uppdraglän. parlamentarisk utredning harEn getts att

resultat tillsammans med sina rekommen-och sinaväntas presentera
dationer år 2000.

kännetecknasStorbritannien,Till och med i länder av cen-som som
regionala identiteter medgrundlagdatralisering och frånvaro historisktav

kanbara regioner,för Skottland och Wales,undantag är änmersom
utveckling in-"regionalisering.märka utveckling Dennamotman en
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leddes 1994, med inrättandet statliga regionkontor GRO. Syftet medav
dessa kontor visserligen begränsatär till säkerställa bättreatt en sam-
ordning och effektivare handläggning regeringens politik. inteDeen ärav
valda och endast inför ministrarna. De dock förstautgöransvarar ett steg

godkännandemot regionalett nivå, anpassad för hantera be-av en att
stämda offentliga åtaganden. Dessutom har kommunerna bildat formella
allianser eller andra slags nätverk på den regionala nivån, med syftet att
väcka EU-kommissionens uppmärksamhet. Detta betraktas tecken påsom

viss form regionalismatt håller på förverkligas, denen att ävenav om
bakomliggande idén främst baseras på ekonomiska beräkningar till
exempel tillgång till strukturfondema, och viss rivalitet mellanen
kommunerna. Slutligen har Tony Blairs regering, förutom avträdaatt stora
kompetensområden till de framtida skotska och Walesiska parlamenten
inklusive beskattningsrätt till Skottland, planerat inrätta myndig-nya
heter för regional utveckling RDA, vilka kommer ha det generellaatt

för den ekonomiska och socialaansvaret utvecklingen på regional nivå.
Dessa myndigheter kommer ansvariga inför ministrarna,att vara men
måste mottagligaäven för regionala synpunkter. Myndigheterna förvara
regional utveckling, kommer råd beståendeatt 12styras ettsom av av
ledamöter från näringsliv, fack och den kommunala sektorn, utgöraanses
halva inrättandevägen valda regionalamot ett församlingar ochav ett
första skapa regional identitetsteg imot att England.en

7.2 Den urbana metropolen fenomensom

En återkommande fråga relaterad till reformerär på mellan-annan som
nivån och diskuteras på de territoriella förvaltningsnivåema i desom
europeiska gäller bildandetstaterna "storstadsområden, i princip stor-av
stadsregioner. Detta innebär i huvudsak överför omfattande kom-att man

det gällernär urbanpetenser service, bostäder, transportväsende och
ekonomisk utveckling till lämpliga Det grundläggande problemet iorgan.
detta sammanhang försöka hittaär relevant föratt dessastatus stor-en
stadsområden. I Italien skrev 48 provinser provinsen Bologna undersamt
Accordo Citta Metropolitana den februari15 1994, stöd förper som

slags omorganisering stadsstyrelserna. Denna omorganiseringen harav
målsättning skapa styrelse föratt urbansom offentligen gemensam

service, ekonomisk planering, social service, hälsovård och kollektivtrafik
för hela storstadsområdet. I Storbritannien planeras störreen omorga-
nisering staden London till år 2000, vilken når sin höjdpunkt medav
inrättandet styrelseorgan för hela Londonett med 25 ledamöter ochav en
direktvald borgmästare. I Danmark har det också uppstått debatten om
Köpenhamns ställning storstadsområde. Två utvecklingsprojektstörresom
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möjligt stödjalångtgång i Frankrike. första på såDet gårär ut att som
dennasamarbetet mellan kommunerna i storstadsområdena, men process

juridiska samarbets-antaletleder för närvarande till kraftig ökning aven
stadsområden,former distrikt, kommunalförbund, förbund nyaav

samarbetet mycket kom-stadsförbund, vilket mellankommunaladetgör
närvarandeförbereder förplicerat i stadsomrâdena. Inrikesministem en

andradessa strukturer. Detproposition för minska komplexiteten iatt
kampanjville, ellerutvecklingsprojektet gäller politique de moten

för-med socialapolitikden sociala utslagningen i urbana områden, en
juridiska, sociala ochefter lång radtecken införasträvar attsom en

och socialför ekonomiskskattemässiga mekanismer till förmån sam-
Även regeringendetta fall planerarmanhållning i krisdrabbade områden. i

borgmästarensocialistiskastödja denna kampanj. denI rapportatt en av
februari 1998,socialministem iJean-Pierre lämnades in tillSueuer som

conseils daggloméra-föreslås budgetsatsningar och bildandetextra av
föraktuella områdena,tion storstadsråd bestående invånarna i de attav

stärka dessa åtgärder.
stads-inrättandetexempelNederländerna bra påär attett av nya

kontroversiellt, dåochkan visa sig mycket problematisktstrukturer vara
harförvaltningsorganisation. Detdet slår själva kärnan i traditionellmot

1990-taletland sedan början påföljaktligen förts politisk debatt i dettaen
vänd-tagit mångastadszoner och debatt hargäller frågan dennasom om

antagandetoch vitböcker,ningar; publiceringen antalett stort rapporterav
storstadsstyrelsertill med målet bilda sjuutkast lag1994 ett attenav

motståndpilotprojekt drevs i Rotterdam.och Processen stötteett som
föredrogregeringenregering kom till makten 1994, och dennär nyaen ny

inriktad påtill idén stadsprovins,sitt stödatt ensom var merom enge
provinsen och kommunen.omfördelning åligganden mellantraditionell av
storstadsprovinsförkastades förslaget inrättaDessutom att genomom en

skulle betyda kommunenfolkomröstning då dettai Rotterdam, atten
nederländskaförsvann och tio mindre kommuner. Den senatenersattes av

behandlademonstrerade motståndför sin del sitt vägraatt rege-genom
Rotterdam i januari 1998.ringspropositionen stadsprovinsenom

organiseraProblemen med8 att
mellannivåer

med organiseringenfinns förknippadenaturligtvis många problemDet av
i inledningen till dettaländer och, vilket nämndesmellannivån i olika

liknande strukturerhitta länder medkapitel, det onekligen svårtär att
organisatorisktill viss delmellannivån. Utvecklingen mellannivån är enav

länderandra håll. vissareaktion problem och krav uppstår Ide som
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där det har visat sig svårt slå ihop små kommuneratt tillvara större
kommuner har till exempel inrättandet mellannivå settsav en som en
lösning på detta problem. Eftersom lands styrelseskick ochett förvaltning

vittomfattandeär kanett emellertid detsystem, lösning isom ses som en
del visa sigsystemet problem ien del.ettav Det därförvara ären annan

förhållandevis lätt peka på någraatt problemen med den nuvarandeav
utvecklingen mellannivân. Först och främst, mellannivânav ärom
splittrad kommer, vilket redan uppenbart iär vissa länder, rivalitet och
konkurrens uppstå bland de olikaatt administrativatyperna enheter,av
vilket leder till problem och krav påatt samordning fram.nya växersnart

Den komplicerade bilden mellannivân kommer också innebäraav att
problem ökat samarbetenär mellanett olika mellannivåer i olika länder
blir nödvändigt. Vem ska samarbeta med slags frågornärvem, samma
eller funktioner handläggs olika slags strukturer mellannivân i olikaav
länder

Det finns också intressanta skillnader mellan olika nivåer inom de
undersökta länderna själva. I alla ländernanästan i studien organiseras
styrelsen på mellannivå på styrelsenett annat sätt än på central nivå. Till
skillnad från exempelvis USA, där organisationen på delstatsnivå ser mer
eller mindre exakt likadan organisationen på federalut nivå, såsom
tillämpar inget land i studien, möjligen med undantag för Spanien, samma
organisatoriska princip på den centrala nivån på mellannivân. Isom
Tyskland hittar till exempel tvåkammarsystem på den federalaett nivån,

enkammarsystem på delstatsnivån.ett I uttalatmen parlamentariska
tillämpas sällansystem den parlamentariska principen med strikten

uppdelning mellan regering och opposition i de direktvalda strukturerna på
mellannivân.

I vissa länder verkar det också finnas slags demokratiskt dilemmaett -obalans mellan den politiska legitimiteten ochen de uppgifter som
mellannivân förväntas utföra. I vissa fall mellannivåernär skapas, så ges
de politisk legitimitetstor regionalförsamlingamaen att väljs igenom
direkta val, samtidigt tilldelas dessa strukturer ganska begränsademen nya
ansvarsområden, vilket i det långa loppet tenderar skapa spänningar,att
antingen mellan den centrala nivån och mellannivân eller mellan den
lokala nivån och mellannivân.

Det slående resultatetmest denna studie emellertidär inteav
existensen så många olika slags strukturer på mellannivå, iställetav utan
det blotta antalet strukturer kan återfinnas inom land. Det gårsom ett
möjligen tala överskottatt på mellannivânett i Europa. Uttrycketom
kanske väcker associationer hos dem känner till debatten detsom om
demokratiska Ävenunderskottet inom EU. uttrycket avsiktligt valdesom
för anspela på demokratidebattenatt EU, det emellertidär viktigtom att
påpeka det vi framför alltatt vill betona här inte demokratisktsom är ett
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överskott. emellertidöverskott, organisatoriskt finnsDetutan ettsnarare
förknippade dettademokratiproblem med organisatoriska överskott,även

återvändavilket vi ska till. låt först slå fast överskottetMensnart attoss
mellannivån verkar både i vertikal riktning nivåergå nären nya-

horisontellinrättas eller under de gamla mellannivåema och iöver en-
riktning enheter nivåadministrativa skapasnär typernya av samma-

den gamla mellannivån.som
nivåer skapas de gamla avskaffas. FinlandKort är ettsagt, utan attnya

Ävenbra exempel denna utveckling. länsstyrelserna i Finlandpå om
minskades i antal från tolv till så har slags mellannivå framträttsex, en ny

iinrättandet de nitton kallade landskapsförbunden. Ochsågenom av
länder och där landstingen eller mindreDanmark Norge, övertogsom mer

åligganden från länsstyrelserna för flera sedan, existerar dessa läns-alla år
fortfarande och visat sig anmärkningsvärt skickligastyrelser har attvara

och Italienhitta uppgifter fullfölja. länder Frankrike, SpanienIattnya som
därhar mellannivån utvecklats enligt vertikala dimensioner, nyamer

nivåer har lagts till de gamla, medan Belgien förefaller det bästavara
vertikal ochexemplet hur utvecklingen mellannivån kan gå i bådeav en

horisontell riktning på gång.en samma
organisationsbild avbildas isnabb blick vilken helstEn som som

denna bok visar komplex mellannivån blivit i alla dehur har nästan
till.undersökta länderna, gamla strukturer bibehålls medan läggsnär nya

kan fråga sig hur folk allmänhet ska kunna förstå dessaMan i nya
grund-strukturer och hur denna utveckling med denstämmer överens

läggande demokratiska principen styrelseskick, görett transparent somom
det möjligt för allmänheten delta folkstyret och fullfölja sinai därmedatt
demokratiska rättigheter och plikter.
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Styrelseverket på mellannivå i Frankrike

m Lagen från den 13 juli 1987 betonade den territoriella civilförvalt-som
ningens självständiga ledning till förmån för lokalt valda representanter, samt
lagen från den januari5 1988 begränsade möjligheterna för de territoriellasom
myndigheterna bevilja fmansieringslån tillatt företag.

03 De 26 regionerna inkluderar de 22 regioner ligger i själva Frankrikesom
inklusive Korsika, med särskild status och de fyra regionerna utanför
Frankrike departementäven Guadeloupe,är Martinique, Guyanasom och
Réunion. Till dessa bör lägga till de territorier utanför Frankrikeman som
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varken myndigheter skiljerregioner eller departement, territoriellaär utan som
sig i från autonomi för vissa Kaledonien, FranskaNyanästanstatus,
Polynesien till direkt statlig förvaltning för andra Wallis- och Futunaöarna,
Franska sydpolen, och de antarktiska territoriema.

04 Kandidater absolut majoritet i den val-vinner förstarösternasom en av
omgången väljs, under förutsättning minst fjärdedel registreradedeatt aven
väljarna har på ingen kandidat får absolut majoritet i förstadem. Omröstat om-
gången, hålls andra valomgång mellan kandidater fått från åt-de rösteren som
minstone de registrerade väljarna i den första omgången i händelse10 % avav

ingen kandidat eller kandidat uppfyller detta villkor, tillåts endastendastatt en
de två ledande kandidaterna från den första omgången ställa i andraupp
omgången.

05 i ochJean-Marie 15,24 presidentvalet 1995,Le Pen % rösternaavvann
Nationella fronten i de allmänna valen val-15,27 % 1997,rösterna ettvann av
resultat upprepades i regionvalen i 1998.som mars

m6 snabba tillväxten de lokala myndigheternas finansieringDen av av
och tilluniversiteten ledde till med centralmakten 1990 utformadeatt en

femårig för universiteten, "Universitetsplanfmansieringsplan känd 2000som
Plan enligt vilken del investeringarna kommerUniversité 2000, storen av
från de lokala myndigheterna.

07 År bidrog regionerna med lokala och regionala1992 33 % deav organens-
finansiering företagandet, departementen med och kommunerna med31 %av
36 %.

08 Till exempel företräder förbundet Grand Sud fyra regioner: Aquitaine,
Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon, och Provences-Alpes-Cötes-dAzur.
omfattar femFörbundet "Grand regioner: Alsace, Cham-Est Bourgogne,

pagne-Ardenne, Lorraine. Vissa sammanslutningar harFranche-Comté och
formats de bästa exemplen förbundet mellan Nord-Pas-de-över gränserna; är
Calaisregionen Brysselregionen och mellanoch Vallonien och Rhöne-Kent,
Alpesregionen och Katalonien, Lombardiet och Baden-Württemberg. Till sist
bör tillägga de territoriella myndigheternas internationellaattman represen-
tation sig traditionella uttryck, des RégionsAssociationäven tar mera som
d Eur0pé, des Régions d Eur0pé,Association Française Communes et

des så vidare.Assemblée Présidents des Conseils Généraux, och

m9 Generalsekretariatet för den interdepartementala kommittén förSGCI -frågor Général durörande det europeiska ekonomiska samarbetet Secrétariat
Interministériel les de cooperationComité économiquequestionspour

franska interdepartementalaeuropéenne nyckelfunktionen för denär-samordningen Europafrågor. lyder under premiärministern.Denav
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Styrelsen på mellannivå i Nederländerna

m Wijziging de Gemeentewet de Provinciewet verbandinvan meten een
deaanpassing procedure benoeming de burgemeester detotvan van en
decommissaris Koning, Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25444,van

1-2.nr.

25 Baserat på P.A.M. Dammers, deR.M. Vries och J.M.E. Traag, Provincie-
info, s- Gravenhage, VUGA 1995.

26 Europarådet, Structure and Operation of Local ana Regional Democracy:
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på mellannivåStyrelsen iSpanien

55 ordning efter deraskronologiskSpanien, iregionerna iDe 17 autonoma
följande:dem,autonomilagaromnämnande i detillkomst och ärstyrsom

Katalonien LOdecember,3/1979, 18konstituerande lag LOBaskien
Andalusien LO 1981,april,6december, Galicien LO 1981,4/1979, 18

8/1981, 30december, Cantabria LO7/1981,Asturien LO 30december,6
juni, ValenciaMurcia 4/ 1982, 9juni, LORioja 3/1982, 9december, LOLa

Castilla-La Manchaaugusti,8/ 1982, 10juli, Aragonien LOLO 5/1982, 1
LOaugusti, NavarraKanarieöarna LO 10/1982, 10augusti,LO 9/1982, 10

februari, Balearerna LOExtremadura LO 25augusti, 1983,13/1982, 10
LOoch Castilla Leonfebruari,Madrid LO 3/ 1983, 252/ februari,1983, 25 y

och Melilla,städernafinns de Ceuta4/ februari.1983, 25 Dessutom autonoma
respektivederasenlighet mediautonomi erkändes 1995vilkas

mars,2/ 1995, 131/1995, och LOautonomilagstiftning LO 13 även ommars
dekapaciteteller politiskaställningde inte har autonomasomsamma

regionerna.

66 mindrelokala institutionernärvarande 599 änfinns för 3 ärDet som
harvilka endast 108avoch kommuneri Spanien, 8 083 överkommunerna

invånare.har färre 000och kommuner 5invånare, 6 96850 000 än

67 novemberden 1833kungörelsen 30inrättadesprovinserDe 49 genomsom
septemberdentvå provinser 21delades iKanarieöarnablev till 50, när upp

1927.

68 styrelsenlokalaprovins.region med DenocksåBalearerna är autonom enen
nämndes.tidigaregrundval de olikaorganiseraddock öarna,är somav

69 depå regionemaspå rimligtseriösa försökentvåDe sättatt ettmest svara -
inrättandet Man-politisk autonomikrav påkungarikenastidigare avvar-

regionema 1931. Man-deinrättandet autonomacommunidades 1913 och av
tjänsteransvarade förprovinserförbundcommunidades gemensamtsomavvar

kungörelseinrättadesdekompetensområden ochfrågor inom sinaeller genom
ñallföljdes intedecentraliseringsplanblygsammaden december 1913. Denna18

i Katalonien,provinsemamancommunidad inrättadesoch endast genomaven
de Riverasgeneral Primounderden upplöstesden 1914kungörelse 26 mars

provinslagen ochinfördekungörelse den 20 1925diktatur, mars somgenom en
och intesammanslutningar kommunerräknade regionerna avavsom

konstitutionen 1931,upprättades iregionernaprovinser. De autonoma men
till desammanbrottrepublikensden andraledde äventidigare attnämntssom

försvann.regionernaautonoma
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70 Grundlag LO 11/1982, den 10 augusti, tilläggsöverföringar tillom
Kanarieöarna, och LO 12/1982, den 10 augusti, överföring statligaom av
kompetensornråden till den regionen Valencia.autonoma
m Invånarna i Galicien, Baskien och Katalonien deltog inte i
överenskommelsen eftersom den inte påverkade deras regioner.autonoma

m Grundlagar 1-11/1994 den 24 vilka reviderar autonomilagstiftningen imars,
Asturien, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragonien, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Balearerna, Madrid och Castilla Leon. Tidigare hadey
LO 5/1987 den 30 juli, delegerar statlig makt till de regionernasom autonoma

området och kabeltransport,vägar överfört maktbefogenheter till de
regionerna på dettaautonoma område. Kort därefter utökade Galicien sinaäven

maktbefogenheter LO 16/1995 den 27 december, vilken fördegenom över
maktbefogenheter till regionen Galicien.

173Resultatet denna drivkraft i autonomiprocessenav å sidan,nya är, denena
ekonomiska reform infördes LO 3/1996 den 27 december,som genom som
ändrade delar LO 8/1990 den 22 september finansieringenav deom av

regionerna;autonoma lagen 14/1996 den 30 december överföringenom av
statliga skatter till de regionernaautonoma och supplementära åtgärder;om
lagar 25-36/1997 den 4 augusti modifierar bestämmelsernasom styrsom
överföringen statliga skatter till de respektiveav regionernaautonoma
Aragonien, Asturien, Balearerna, Kanarieöarna, Cantabria, Castilla Leon,y
Katalonien, Galicien, Madrid, Murcia, La Rioja och Valencia; lagen 37/1997
den 4 augusti godkänner metoden för bestämmasom Baskiens andel föratt en
femårsperiod 1997-2001; lagen 37/1997 den 4 augusti godkännersom
modifieringen den ekonomiska överenskommelsen ingåttsav med densom

regionen Baskien.autonoma Och, å andra sidan, de politiska reformer som
infördes LO 4/1996 den 30 december,genom reviderar Kanarieöarnassom
autonomilag; LO 5/ 1996 den 30 december, reviderar Aragonienssom
autonomilag; och LO 3/ 1997 den juli,3 reviderar Castilla-La Manchassom
autonomilag; förutom dessa finns det andra lagar reviderar andra lagar,som
och dessa fortfarande föremål för debatt i parlamentetvar detta kapitelnär
skrevs.

174 Misstroendeförklaring i regionparlamenten har endast visat sig
framgångsrika vid två tillfällen: gång i Galicien, där koalitionen en av
vänsterpartier fällde Gerardo Femández Albors högerregering, och socialisten
Fernando González Laxe valdes till president 23 september 1987; isamt
Cantabria där bred vänster-höger-koalition fällde den konservativeen
presidenten Juan Horrnaechea och hans regering, och valde socialisten Jaime
Blanco till president 5 december 1990 se Bar A., 1994, El Presidente y
Consejo de Gobiemo de Cantebria" i Bar A. red, El Esatuto de A utonomia de
Cantabria: Perspectivas doctrinales prácticas, U de Cantabria-Assembleay
Regional, Santander, 293-311.s.
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75 semipresi-sistemasComunidades AutonomasJ.SOLE "LasTURA, como
Españolala Constituciánal. 1985, El Gobiernodenciales, i Bar A. et yen

293-31Barcelona,Autonomia Diputacio,los deEstatutos s.en

76 församlingen erkändlagstiftandedenbefogenhet upplösa ärPresidentens att
Katalonien,Baskien,Galicien,regionernai deoch reglerad autonoma

i deVissa lagarCastilla-La Mancha.Aragonien ochMadrid,Andalusien,
deocholika reformerundergår för närvaranderegionerna ettautonoma nyaav

samtligaiupplösningsbefogenheten,innefattasvanligtvisinslagen är somsom
disolucián de1989, Lapresident, Bar A.,tillkommer regionensfall endast se

constitutcional español, Congresoel ordenamientolegislativaslas Cámaras en
Madrid.Diputados,de los

m de målsätt-föröverensstämmelse med", inomiFraser ramarnasom:
för kompe-tydliga bevisförfång förbestäms av, "utan är att ettningar som

och samordnin ,runderfraserföreli Medantenssammanfall som: 8er.
"vil/kor, lag-grunder,bestämmelsegrundläggande n 77"ramlagstiftning 3 as ,, förekomstenåterspeglarsamordningrundande och styrningstiftnin ,

delade kompetenser.av

m till dekompetenserdecember överförde9/1992 den 23 autonomaLO som
i konstitutionen.artikel 143autonomitillerkäntsregioner hade genomsom

79 grundlag 8/1980, den 22ändringdelvisreformResultatet denna är avenav
den14/ 1996, 30regionerna,finansieringen de Lagseptember, autonomaavom

regionerna ochstatlig skatt till deöverföringendecember, autonoma omavom
ändrar bestäm-augusti,25-36/ de 4och lagarna 1997,ytterligare åtgärder; som

regionernatill destatlig skattöverföringenmelserna för autonomaav
CastillaCantabria, Leön,Kanarieöarna,Balearerna,Aragonien, Asturien, y

Valencia.Murcia, Rioja ochMadrid, LaKatalonien, Galicien,

"m fondekonomiskkompensationsfondeninterterritoriala ärDen somen
solidaritetprincipenpraktiseraobalanser ochutjämnainrättats for att om

ochinvesteringskostnaderföravseddregionerna. Denmellan de ärautonoma
och iregionernamellan deparlamentetfördelasdess autonomaavresurser

fördela dessaanvänds förKriteriernaprovinsema.mellanvissa fall attsom
inter-FEDER-fonderna. Deneuropeiskaför deär samma somresurser

december.29/ den 26via lagen 1990,kompensationsfondenterritoriala styrs

m viafrånde lokalafinansieraröverförs medlenvissa fall statenI organensom
indirektkompletterande,medföri praktikenvilketregionerna,de autonoma en

för regionerna.ñnansieringsmekanism

m metoden för bestämmaaugusti, godkännerdenlagen 37/1997 4Se attsom
38/1997 den 4och lagenfemårsperioden 1997-2001,förkvotenden baskiska
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augusti, godkänner modifieringen den ekonomiskasom överenskommelsenav
med den regionen Baskien.autonoma

m Se lag 28/1990 den 26 december, godkänner den ekonomiskasom överens-
kommelsen mellan och Comunidadstaten Foral Navarra, modifierad genom
lagen 12/1993 den 13 december.

84 Se till exempel det gällernär EU-frågor, den bilaterala kommissionen för
administrativt samarbete mellan och denstaten regionen Baskiensautonoma
förvaltning med avseende på EU-frågor 30 november 1995 och den bilaterala
kommissionen för administrativt samarbete mellan och destaten autonoma
regionen Katalonien 1 maj 1998.

85 Överenskommelsen på Konferensen for EU-frågor de autonomaom
regionemas interna delaktighet i EU-frågor via sektorskonferensema, den 30
november 1994 Resolution den 10 1995; Boletin Oficial del Estadomars
BOE Spanska officiella handlingarstatens 69, 22 1995, 9037.nr- mars s.

18° Överenskommelsen institutionenatt göra denom 22permanent antogs
oktober 1992 resolution den 4 oktober 1993; BOE 8 oktober 1993, med stöd
från alla regionerautonoma Baskien. Utvidgningenutom dessav
funktionsområden förverkligades överenskommelsen den 14 juni 1994,genom

inbegriper behandlingen frågor, enligtsom samarbetsprincipen, liggerav som
utanför de regionerna, iautonoma synnerhet relationerna med EU:s ministerråd,

påverkar kompetensområdena resolutionsom den 24 oktober 1994; BOE 27
oktober 1994.

m Delegado del Gobiernos roll fastställs i lagen 6/1997 den 14 aprilnumera
den allmänna statsförvaltningens organisationom och allmänna funktionssätt

art. 22-30.

88 Författningsdomstolen har meddelat dom i denna fråga STC 79/1992.-
89 Se EG-domstolens dom den 2 augusti 1993 mål 355/90, Kommissionen -Spanien den regionenautonoma Cantabrias bristandeom efterlevnad, samt
dom den 22 1994 mål 375/92, Kommissionenmars Spanien deom-regionernaautonoma Kataloniens och Castilla-Leöns bristande efterlevnad.

90 Ett förfarande godkändes överenskommelsensom den 21 novembergenom
1990 Konferensen EU-frågor resolution denav 7 septemberom 1992; BOE, 8
september 1992.

91 Konferensens överenskommelse den 11 december 1997 de autonomaom
regionemas deltagande i förhandlingar inför EG-domstolen resolution den 4

1998 BOE 2 april. Denna överenskommelsemars upphävde bestämmelserna i
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resolutiondenna fråga fanns i överenskommelsen den november 199021som
den september september 1992.7 1992, BOE 8
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