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Høringsuttalelse - nye oppgaver til større kommuner 
 
 
Følgende vedtak er fattet: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lardal kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i lov og forskrift slik de går fram av kap 3 
i høringsnotatet, med følgende merknader: 

a. Lardal kommune legger til grunn at staten fullfinansierer nye oppgaver som overføres til 
kommunene.  

b. Det forventes at det medfølger tilstrekkelige midler til nødvendige omstillings- og 
kompetansehevende tiltak. 

c. Det forutsettes at oppgavene overføres etter 1.1.2018. 
 
 
 

20.09.2016 Formannskapet 
 

Møtebehandling: 
Erik A. Sørsensen (LTL) fremmet tilleggsforslag om at vielse bør i fremtiden ikke utføres/overføres 
ordfører, men fortsatt gjennomføres av sorenskriveren.  
 
Magdalena F. Lindtvedt (V) fremmet tilleggsforslag om at tannhelse og kollektivtrafikk ikke 
overføres til kommunene, noe vi mener ikke er hensiktsmessig med tanke på samordning og 
kunnskapsdeling.  
 

Votering: 
Erik A. Sørensens (LTL) tilleggsforslag falt med 2 stemmer mot 3  
Magdalena F. Lindtvedts (V) tilleggsforslag ble vedtatt med 4 stemmer mot  1  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

FS-075/16 Vedtak: 
Lardal kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i lov og forskrift slik de går fram av kap 3 i 
høringsnotatet, med følgende merknader: 

a. Lardal kommune legger til grunn at staten fullfinansierer nye oppgaver som overføres til 
kommunene.  

b. Det forventes at det medfølger tilstrekkelige midler til nødvendige omstillings- og 
kompetansehevende tiltak. 
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c. Det forutsettes at oppgavene overføres etter 1.1.2018. 
d. Tannhelse og kollektivtrafikk overføres ikke til kommunene da dette ikke vil være 

hensiktsmessig med tanke på samordning og kunnskapsdeling.  
 
 
 
 
 
 

27.09.2016 Kommunestyret 
 

Møtebehandling: 
Erik A. Sørensen (LTL) fremmet på nytt sitt tilleggsforslag fra formannskapets behandling om at 
vielse bør i fremtiden ikke utføres/overføres ordfører, men fortsatt gjennomføres av sorenskriveren 
 

Votering: 
Det ble først votert over formannskapet innstilling.  
Pkt. A-D formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Det ble så votert over tilleggsforslag fra Erik A. Sørensen (LTL) 
Erik  A. Sørensens (LTL) tilleggsforslag ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer  

 
KS-084/16 Vedtak: 
Lardal kommune slutter seg til de foreslåtte endringer i lov og forskrift slik de går fram av kap 3 i 
høringsnotatet, med følgende merknader: 

a. Lardal kommune legger til grunn at staten fullfinansierer nye oppgaver som overføres til 
kommunene.  

b. Det forventes at det medfølger tilstrekkelige midler til nødvendige omstillings- og 
kompetansehevende tiltak. 

c. Det forutsettes at oppgavene overføres etter 1.1.2018. 
d. Tannhelse og kollektivtrafikk overføres ikke til kommunene da dette ikke vil være 

hensiktsmessig med tanke på samordning og kunnskapsdeling.  
e. Vielse bør i fremtiden ikke utføres/overføres ordfører, men fortsatt gjennomføres av 

sorenskriveren.  
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mette Hvål 
Rådmann 
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