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HØRING - NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER  

 

Behandling: 

 

Torvild Sveen fremmet endringsforslag: 

 

Gjøvik kommune er skuffet over at det ikke er flere substansielle oppgaver som foreslås 

overført til kommunene. Gjøvik kommune mener kommunene i større grad bør overta 

oppgaver som i dag ligger under statlig regional forvaltning, direktoratene og 

fylkesmennene. Gjøvik kommune savner spesielt oppgaver og virkemidler som ville gitt 

kommunene et økt ansvar for nærings- og samfunnsutviklingen. Vi vil spesielt få peke på 

følgende områder som kommunene burde overtatt ansvaret: - arealforvaltningen - 

videregående opplæring - landbruksforvaltningen - lokal og regional sikkerhetsoppgaver - 

transportplanlegging, herunder kollektivtransporten - habilitering og rehabilitering innen 

helsesektoren, men også flere oppgaver som i dag utføres av spesialisthelsetjenesten - 

kulturminneforvaltningen. Gjøvik kommune ber om at terskelen for å gi kommunene 

ansvaret for kollektivtransport, rehabilitering og tiltak i barnevernet ikke settes for høyt. 

Gjøvik kommune er positive til den ryddingen som skjer i ansvar mellom offentlige etater, 

men mener dette ikke går raskt nok. Det er en forutsetning at oppgaveoverføring følges av 

tilstrekkelige økonomiske rammer. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer som ble avgitt for Torvild Sveens forslag. 

 

 

Vedtak: 

 

Gjøvik kommune har følgende uttalelse til høringsnotatet om nye oppgaver til større 

kommuner: 

 

Gjøvik kommune er skuffet over at det ikke er flere substansielle oppgaver som 

foreslås overført til større kommuner. Dette kunne ha bidratt til å øke motivasjonen for 

kommunesammenslåing.  

 

Gjøvik kommune savner spesielt oppgaver og virkemidler som ville gitt de større 

kommunene et økt ansvar for nærings- og samfunnsutviklingen. 

 

Å tildele kommunene «restoppgaver» av ikke-prinsipiell karakter slik som vielser, 

utstedelse av pass, notarialforretninger, bevillinger til brukthandler etc. er verken 

spesielt interessant, motiverende eller ønskelig.  

 

Gjøvik kommune ber om at terskelen for å gi større kommuner ansvaret for 

kollektivtransport, rehabilitering og tiltak i barnevernet ikke settes for høyt. 

 



Gjøvik kommune er positive til den ryddingen som skjer i ansvar mellom offentlige 

etater. 

 

Det er en forutsetning at oppgaveoverføring følges av tilstrekkelige økonomiske 

rammer. 
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