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NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER. HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO 

KOMMUNE 

 

Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1.6.2016 og 2.6.2016 om 

nye oppgaver til større kommuner. På bakgrunn av byrådets vedtak 29.9.2016 (byrådssak 

1094/16) avgir Oslo kommune følgende høringsuttalelse: 

 

Generelle synspunkter: 

Oslo kommune er i utgangspunktet positiv til at det foreslås flere oppgaver til kommunene, slik 

Stortinget har gitt sin tilslutning til. Enkelte av de større oppgavene som foreslås overført er 

imidlertid oppgaver som Oslo kommune, som eneste kommune med fylkeskommunale 

oppgaver, allerede løser i dag. 

 

Oslo kommune er opptatt av at finansieringen av nye oppgaver er tilstrekkelig og riktig fordelt 

mellom kommunene, samt at finansieringen utvikler seg over tid med befolkningsendringer og 

utvikling i oppgavene. Når oppgaver overføres fra et nivå til et annet er det et innarbeidet 

prinsipp at det nivå som overtar ansvaret får tilstrekkelig finansiering for å løse oppgaven. 

Kostnadene ved å finansiere en oppgave i et nytt forvaltningsnivå kan avvike fra kostnadene i 

det forvaltningsnivået som tidligere hadde oppgaven. Det er derfor avgjørende at dette vurderes 

nøye for den enkelte oppgave. Kostnadsberegningene bør avklares med representanter for 

kommunesektoren, herunder KS. 

  

I tillegg til nivå på sektorens kompensasjon må det bestemmes hvordan midlene skal fordeles 

mellom kommunene. Det bør derfor vurderes om vekter og kriterier i inntektssystemet skal 

endres for å fange opp utgifts- og etterspørselsforskjeller mellom kommune knyttet til de «nye» 

tjenestene. Alternativt bør man vurdere å gi midlene en særskilt fordeling gjennom 

inntektssystemet i påvente at en slik oppdatering av kostnadsnøklene 

 

Kommunesektoren er i hovedsak rammefinansiert, noe som sikrer kommunene får et mer 

helhetlig ansvar for sentrale tjenester til kommunens innbyggere. Rammefinansiering muliggjør 

at utfordringene på ulike områder ses i sammenheng og at det utformes et tjenestetilbud som er 

tilpasset innbyggernes behov. Oslo kommune ser det som avgjørende at også nye oppgaver som 

overføres til alle eller noen av kommunene i størst mulig grad rammefinansieres og inngår som 

en del av kommunens frie inntekter. 



 

 

 2 

 

Ved oppgavedifferensiering mellom kommunene må man sikre at kommunene som tar på seg 

en større oppgaveportefølje får tilstrekkelig kompensert for sitt økte ansvar. Dette betyr både at 

det beløpet som overføres til kommunene med utvidet ansvar er riktig ved 

overføringstidspunktet og at finansieringen utvikler seg riktig over tid. Dette er avgjørende for 

at kommuner med utvidet ansvar skal ha anledning til å tilby et likeverdig tjenestetilbud til sine 

innbyggere. Dette betyr både at finansieringen må følge den demografiske utviklingen i den 

enkelte kommune over tid og at eventuelle statlige satsinger innenfor et gitt tjenesteområde 

også kommer kommunene med et utvidet ansvar til gode. Arbeidet med å følge opp 

finansieringen av oppgavedifferensiering vil kunne være krevende og ansvaret for dette bør 

primært ligge hos det enkelte fagdepartement. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør 

ha et overordnet koordinerende ansvar for at fagdepartementene lever opp til dette ansvaret. 

 

Oslo kommune er som kommune med fylkeskommunale oppgaver godt kjent med 

utfordringene ved å avvike fra «normen». Kommunen har en betydelig finansiell utfordring når 

det gjelder «fylkesveier», andrelinjebarnevernet og skiltmyndigheten. Skiltmyndigheten ble 

overført fra politiet til Oslo kommune uten at noen økonomisk kompensasjon ble gitt. Dette er 

eksempler på mangelfull finansiering fra statens side og noe som verken Oslo kommune - eller 

andre kommuner som tar et økt ansvar - bør utsettes for.  

 

Nærmere om enkelte av oppgaveoverføringene:  

Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus 

Kommunen kan godt ivareta ansvaret for borgerlige vielser til kommunens egne borgere. For 

kommunene er det viktig at man selv kan avgjøre hvor mange og hvem i kommunene – i tillegg 

til ordfører og varaordfører - som skal ha vigselsmyndighet. Dette hensynet synes ivaretatt i 

forslaget.   

 

Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus 

Omleggingen kan forventes å øke tilgjengeligheten for innbyggerne til tjenesten, ved at det blir 

anledning til å få foretatt enkle notarialbekreftelser i kommunene, i tillegg til de steder man 

allerede kan få dette i dag. Det er ikke usannsynlig at dette vil øke de samlede kostnadene ved 

tilbudet noe. Kommunenes kostnader til oppgaven må dekkes av staten, alternativt ved at det 

innføres en kostnadsdekkende brukerbetaling. 

  

Enkelte oppgaver etter forurensningsloven 

Oslo kommune vil gjøre oppmerksom på uheldige sider ved å overføre myndigheten til å gi 

utslippstillatelser til grønnsaksvaskerier etter forurensningsloven § 11fra Fylkesmannen til 

kommunen. Fylkesmannen har i dag denne myndigheten for alle næringsmiddelbedrifter. 

Dersom kommunen skal overta myndighet til å regulere utslipp/forurensning fra 

grønnsaksvaskerier etter forurensningsloven § 11, betyr dette at alle forurensingsaspekter 

vedrørende virksomheten må vurderes i tillatelsen. Dette gjelder forurensning som omfatter 

luftforurensning, vannforurensning, støy, avfallshåndtering m.m. I Oslo kommune er ansvaret 

for de ulike forurensningsaspektene fordelt på flere etater.  

 

Det vil være uheldig at det totale forurensningsansvaret (luftforurensning, vannforurensning, 

støy, avfallshåndtering mm) for kun én av flere typer næringsmiddelbedrifter skal overføres fra 

statlig til kommunal virksomhet. Dette vil kunne føre til ulik forvaltningspraksis for 

virksomheter i samme bransje. Det vil også kunne medføre økte samlede kostnader ift dagens 

ordning. 
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Tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig 

Forslaget om å plassere de nye oppgavene sammen med lov om bostøtte samsvarer godt med 

hvordan tilskudd og bostøtte budsjetteres i Oslo kommune, hvor bostøtte og tilskudd hører inn 

under samme budsjettkapittel. 

 

Aktiv bruk av startlån i en presskommune som Oslo, er avhengig av en tilstrekkelig utmåling 

av tilskudd. Det er derfor bekymringsfullt at høringsforslaget ikke er tydeligere på 

sammenhengene mellom disse to virkemidlene. 

 

I Oslo går en stadig større andel av tilskudd til etablering i bolig til finansiering av prosjekter 

med eide boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik Tangerudbakken borettslag er 

et kjent eksempel på. Det er en viss bekymring for det økende behovet for tilskudd til nye 

prosjekter av denne typen. Nye prosjekter har ofte behov for mellom 1,2-2 mill. kroner i 

tilskudd til etablering. En mulig modell for å dekke det fremtidige behovet er å åpne for et ikke 

nedskrivbart tilskudd når tilskuddet er over en viss sum, for eksempel 4 ganger grunnbeløpet. 

På denne måten vil det være mulig å få «resirkulert» en del av tilskuddspotten, og gi flere i 

denne målgruppen hjelp til egen eid bolig. 

 

Det ble i NOU 2011:15 «Rom for alle» slått fast at det er en langt høyere andel av 

vanskeligstilte som bor i Oslo, enn andelen av befolkningen skulle tilsi. Hele 25 prosent av 

befolkningen i Oslo ble regnet som vanskeligstilte på boligmarkedet i NOU 2011:15. Det er 

derfor bra at den statlige strategien «Bolig for velferd» varsler en særskilt satsning på Oslo. En 

måte å iverksette en særskilt satsing i Oslo på, kan være overføring av ressurser fra det statlige 

nivået, til oppbygging av et lokalt boligsosialt kompetansesenter i Oslo. 

 

Det vil isolert sett gi større forutsigbarhet hvis tilskuddene fordeles gjennom rammetilskuddet 

til kommunene, i motsetning til i dag hvor tildelingen blir kjent i tilsagn om tilskudd i mars.  

Men dersom man skulle velge å benytte dagens ordinære kostnadsnøkkel ved innlemmingen av 

tilskuddene, kan det føre til en utilsiktet ressursmessig nedprioritering av Oslo. Oslo kommune 

ber derfor departementet om at tilskuddene som innlemmes, gis en fordeling som tar hensyn til 

den særlige hovedstadsutfordringen på det boligsosiale området, inntil man eventuelt justerer 

kostnadsnøkkelen slik at dette fanges opp. 

 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg 

Oslo kommune ser positivt på at det blir valgfritt om kommunen vil foreta idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg selv eller om kommunen vil sende søknaden til 

departementet for godkjenning. Som notatet påpeker er det i liten grad bygd opp kompetanse 

og erfaring på dette området utenfor Kulturdepartementet i dag, og oppbygging av kompetanse 

vil gi økt kommunal ressursbruk. I tillegg til økte ressurser vil god veiledning fra statlig hold 

være viktig. 

  

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Forvaltning av tilskuddsordningen i kommunene vil trolig medføre en høy ressursbruk, i form 

av oppdatert fagkunnskap og intern saksbehandling, sett i forhold til størrelsen på de midlene 

som skal forvaltes. Det vises til at Landbruks- og matdepartementet har beregnet de 

økonomiske konsekvensene ved overføring av ansvaret for tilskuddsordningen fra 

fylkesmannen til kommunene til å være totalt fem årsverk, noe som er svært lite fordelt på alle 

landets kommuner. Utgangspunktet for kompensasjon må være hva som er kommunenes 

beregnede merkostnader ved overføringen og ikke hva fagdepartementet oppgir at de kan 
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redusere egen bemanning med. Endringen vil medføre at fylkesmannen både skal fungere som 

klageinstans og faglig veileder for kommunene, noe som kan være uheldig.  

 

Kollektivtransport 

Forslagene gjelder at ansvar kan overføres fra fylkeskommuner til kommuner. Ettersom Oslo 

kommune allerede er fylkeskommune tilføres ikke Oslo kommune nye oppgaver. 

  

På kollektivtransportområdet har Oslo kommune og Ruter AS (som eies av Oslo kommune og 

Akershus fylkeskommune) bedt om at man innenfor Ruterområdet også bør vurdere å overlate 

et større ansvar for jernbanetilbudet til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 

Det heter i Ruters strategidokument M2016 følgende: 

«Rollefordelingen mellom statlige og lokale myndigheter bør organiseres slik at det legges opp 

til samfunnsmessig optimale løsninger for at kundene kan oppleve et sømløst system. Dette 

innebærer blant annet at lokal/regional togtrafikk, og dermed det vesentlige trafikkvolumet med 

tog, tillegges eller samordnes med det generelle regionale ansvaret. I det sentrale 

østlandsområdet vil Ruter kunne påta seg en utvidet rolle og sørge for samordning med et 

markedsutgangspunkt og mellom alle driftsartene.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tale Teisberg 

kommunaldirektør 

Bjarne Haslund 

fagsjef 
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