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NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER —HØRINGSUTTALELSE

Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 01.06.2016.

Fylkesutvalget i Rogaland behandlet saken 20.09.2016 og fattet følgende enstemmige
vedtak:

1 Kommunereformen må sees i sammenheng med regionreformen. Kollektivtrafikk,
tannhelse og videregående opplæring er kjerneoppgavene til fylkene og må beholdes
på et regionalt folkevalgt nivå. Rogaland Fylkeskommune vil frarå at ansvaret for
kollektivtrafikk, tannhelse og videregående opplæring skal kunne overføres til
kommunene.

2. For øvrig tas saken til orientering.
?z,

hp_
Saksforelegg og protokoll følger vedlagt.

REGIONALPLANAVDELINGEN

Kjell-Ove Hauge
spesialrådgiver
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Saksutredning:

KOMMUNEREFORMEN —OVERFØRING AV NYE OPPGAVER TIL STØRRE
KOMMUNER —HØRINGSUTTALELSE

Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra KMD av 01.06.2016 (2s).
Saksforelegg (A) og protokoll (B) fra fylkestingets behandling

februar 2015 (Kommunereformen).
Saksforelegg (A) og protokoll (B) fra fylkestingets behandling

mars 2016 (Regionreformen).
Saksforelegg (A) og protokoll (B) fra fylkestingets behandling

juni 2016 (Regionreformen/Vestlandsregion-prosessen).
Forslag til ny lov om overføring av ansvar for kollektivtransport
Brev fra fylkesordførerne i Sogn og Fjordane, Hordaland og

Rogaland til KMD av 15.03.2016 (forventningsbrevet).

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 01.06.2016 sendt
på høring et notat med forslag til lov- og forskriftsendringer knyttet til
Kommunereformen. Dette gjelder nye oppgaver til større kommuner, og KMD tar
sikte på at det skal legges fram en egen lovproposisjon om saken våren 2017
(vedlegg 1).
Høringsfristen er 1. oktober 2016.

Problemstilling
Det er naturlig å se oppgavefordelingen knyttet til Kommunereformen i
sammenheng med Regionreformen. Denne høringen må derfor vurderes opp mot
tidligere politiske behandlinger av Kommunereform/Regionreform. Dette gjelder
saker til fylkestinget i februar 2015 (vedlegg 2), mars 2016 (vedlegg 3) og juni 2016
(vedlegg 4).

Saksopplysninger
3.1 Oversikt over o aveoverførin er til kommunalt nivå
Det formelle, politiske grunnlaget fins i St.meld. 14 (2014-2015) og Innst. 333 S
(2014-2015). Stortinget sluttet seg til meldingens forslag om oppgaveoverføringer til
kommunene med noen få unntak.

Føl ende o aver er vedtatt la t til kommunenivået:

Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus
Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus
Vilt- og innlandsfiskeforvaltning
Enkelte oppgaver etter Forurensingsloven
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- Tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Kollektivtransport —til større kommuner på gitte vilkår.

Noen av oppgavendringene som Stortinget sluttet seg til skal håndteres i andre løp.
Disse er i denne omgang kun nevnt til informasjon og er ikke en del av selve
høringen. Dette gjelder blant annet:

Tannhelsetjenester
Basishjelpemidler
Oppgave- og finansieringsansvaret i barnevernet
Oppgaver på rehabiliteringsområdet
Tilskuddsordning under Landbruks- og matdepartementets område
Konsesjonsbehandling av små vannkraftverk
Enkelte oppgaver på politiområdet

3.2 Nærmere om o aver med særli relevans for f Ikeskommunen

Kollektivtrans ort
Stortinget har i juni 2015 sluttet seg til at ansvaret for kollektivtransport, inkludert
TT-ordningen, kan overføres fra fylkeskommunen til store kommuner på bestemte
vilkår. Ferjeruter i fylkesvegnettet skal ikke kunne overføres. Følgende tre vilkår må
være oppfylt:

Kommunen må omfatte et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og
serviceregion (geografisk funksjonelt område).
Kommunen må ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi
befolkningen et ønsket kollektivtilbud innenfor en samfunnsøkonomisk
akseptabel kostnad.
Kommunen må inngå et samarbeid/partnerskap med det øvrige
fylket/regionen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud.

Kommuner som ønsker å overta ansvaret for kollektivtransporten, skal kunne søke
Samferdselsdepartementet om dette. Staten (Kongen i statsråd) behandler
søknaden. Før det treffes endelig vedtak, må det være på plass rettslig bindende
avtaler som regulerer kommunens og fylkeskommunens rettigheter og plikter i
samarbeidet og alle vilkår må være oppfylt.

Oppgaveendringen foreslås gjennomført ved en ny lov (vedlegg 5). I tillegg må det
gjennomføres mindre endringer i to lover (Yrkestransportloven av 2002 og
Jernbaneloven av 1993 samt to tilhørende forskrifter).

Tannhelse 

Spørsmål knyttet til mulig overføring av tannhelsetjenester fra fylkeskommunalt til
kommunalt nivå behandles i egen sak til fylkesutvalget 20.09.2016.
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Vilt- o innlandsfiskforvaltnin
Ved forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunen ansvaret for oppgaver på
tvers av kommunegrenser og ble forvaltningsmyndighet for høstbare, ikke truede
viltarter og innlandsfisk. Stortinget vedtok i 2015 at fylkeskommunens myndighet til
å fastsette utvidet jakttid for enkelte fremmede/introduserte arter etter §3 i forskrift
om jakt- og fangsttider kan overføres til kommunene. Dette gjelder de introduserte
artene kanadagås og stripegås.
Når det gjelder innlandsfisk, har Stortinget vedtatt at fylkeskommunens myndighet
etter Innlandsfiskeforskriftens §2 tredje ledd kan overføres til kommunene. Etter §2
kan fylkeskommunen i dag forby fiske på arter det i utgangspunktet er tillatt å fiske
på dersom arten er truet lokalt eller regionalt.

Konses'onsbehandlin av små vannkraftverk
Ved forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunen overført konsesjons-
myndighet for små vannkrafterk med mindre installert effekt enn 1MW fra Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE er fortsatt konsesjonsmyndighet for små
vannkrafterk med installert effekt mellom 1 MW og 10 MW. Konsesjonsbehandling
og utbygging av små vannkraftverk har et betydelig omfang. Ved utgangen av 2014
hadde NVE 522 småkraftsøknader til behandling. I høringsnotatet opplyses
følgende: «Olje- og energidepartementet har startet et lovarbeid med sikte på å ta
inn en hjemmel i Vannressursloven som gir kommunene myndighet til å gi
utbyggingstillatelse til mindre vannkraftverk. Det tas sikte på at lovendringene skal
fremmes for Stortinget for behandling våren 2017. »

For utfyllende opplysninger og informasjon om samtlige tema vises til
høringsnotatet (74 sider) som ligger på KMD's hjemmeside
www.re 'erin en.no/de /kmd/kommuner-o -re ioner.

4. Fylkesrådmannens vurdering
Stortinget har vedtatt at de nevnte oppgavene skal —eller på gitt vilkår kan -
overføres til kommunene. Høringen er således ikke innrettet mot spørsmål om
hvilke oppgaver som skal overføres, men mot den formelle, juridiske forankringen
samt vilkår knyttet til selve gjennomføringsprosessen.

Tidligere høringsuttalelser fra Rogaland fylkeskommune i forbindelse med
Kommunereform/Regionreform har primært vært innrettet mot hvilke nve oppgaver
som kan være aktuelle for det regionale nivået afr. vedlegg 2). I forbindelse med
arbeidet med en mulig Vestlandsregion (vedlegg 3 og 4) har en også hatt fokus på
eksisterende regionale oppgaver som en føler «er satt i spill». I et brev fra de tre
fylkesordførerne på Vestlandet til KMD av 15.03.2016 (vedlegg 6) heter det blant
annet:
Fylkesordførerne mener særlig at videregående opplæring og samferdsel utgjør to
omfattende samfunnsoppgaver som begge er for krevende for kommunene å
håndtere.
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Tre andre viktige samfunnsoppgaver, som også er i spill gjennom Kommune- og
Regionreformen, er styring av Innovasjon Norge, ansvaret for offentlig
tannhelsetjeneste og fagskoleutdanningen. Fylkesordførerne vurderer grepene som
er foreslått for disse fagområdene til ikke å være i tråd med en reell demokrati- og
desentraliseringsreform på regionalt nivå.

Kollektiv trans ort
Rogaland fylkeskommune har i dag ansvaret for offentlig busstransport og
persontransport til sjøs. Ansvaret forvaltes i et samarbeid mellom fylkesrådmannen
ved samferdselsavdelingen og Kolumbus AS —fylkeskommunens administrasjons-
selskap.
Busstilbudet og bybåtene/fergene i Stavanger-regionen inngår i et nettverk på tvers
av kommunene og legges omtrent hvert åttende år ut på anbud. Bussnettverket i
den samme regionen omfatter ruter i Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sola,
Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time kommuner. Trafikketterspørselen er konsentrert
til Nord-Jæren med kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Forvaltningsmessig bør minimum disse fire kommunene utgjøre en enhet for å
kunne overta ansvaret for busstrafikken og bybåtene/fergene. I 2016 brukes mer
enn 300 mill. kr i tilskudd til buss- og båtdriften i Stavanger-regionen.

På Haugalandet omfatter bussnettverket ruter i Haugesund, Karmøy, Tysvær og
Vindafjord kommuner. Trafikketterspørselen er konsentrert til Haugesund og deler
av Karmøy og Tysvær. Forvaltningsmessig bør minimum disse tre kommunene
utgjøre en enhet for å kunne overta ansvaret for busstrafikken.

Overføring av kollektivtransportoppgaver til store bykommuner innebærer i
utgangspunktet en svekkelse av fylkeskommunen som tjenesteprodusent. Slik den
framtidige kommunestrukturen i Rogaland nå ser ut til å bli basert på lokale vedtak,
vil det neppe være aktuelt at enkeltkommuner vil kunne overta
kollektivtransportoppgaver fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannen mener det vil
være prinsipielt feil å overføre kollektivtransportoppgaver, jf at Stortinget —og
regjeringen —også legger til grunn at det skal bli om lag 10 regioner i stedet for
dagens 19 fylkeskommuner.

Når det gjelder foreslåtte overføringer knyttet til vilt- o innlandsfisk, berører dette
fylkeskommunens rolle som forvalter og myndighetsutøver. Etter fylkesrådmannens
vurdering betraktes de vedtatte overføringene som uproblematiske.

Når det gjelder konsesjonsbehandling av små vannkraftverk, er det uklart om
foreslått overføring av konsesjonsmyndighet til kommunene vil innebære at
fylkeskommunene vil miste sin konsesjonsmyndighet som ble overført fra staten i
2010. For Rogaland sin del har dette dreid seg om svært få saker, nærmere
bestemt to i perioden 2010-2016.

5. Konklusjon
Dersom det likevel skulle bli vedtatt i Stortinget at kollektivtransportoppgavene skal
kunne overføres til store kommuner, har fylkesrådmannen i og for seg ikke konkrete
innvendinger til foreslåtte vilkår knyttet til mulig overføring av disse oppgavene til
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store kommuner. Det samme gjelder oppgaver innen feltet vilt- og
innlandsfiskforvaltning. Når det gjelder konsesjonsbehandling av små
vannkraftverk, forutsettes det at fylkeskommunene høres i forbindelse med
bebudete endringer i Vannressursloven.
Spørsmål knyttet til tannhelse vurderes i egen sak til fylkesutvalget.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune vil frarå at ansvaret for kollektivtransport skal
kunne overføres fra fylkeskommunene til store kommuner.

For øvrig tas saken til orientering.

sl:: Sett inn innstillingen over denne linja

Trond Nerdal
fylkesrådmann

Eli Viten
kst. regionalplansjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har detfor ingen signatur.
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Saksprotokoll
ROGALAND

FYLKESKOMMUNE

Utvalg: Fylkesutvalget
Møtedato: 20.09.2016
Sak: 142/16

Resultat: Enstemmig vedtatt

Arkivsak: 16/11390
Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEREFORMEN - OVERFØRING AV

NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER -
HØRINGSUTTALELSE

Behandling:

Det ble protokollert:

Marianne Chesak, AP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, KrF, SP, V
som alternativ til innstillingens pkt. 1:
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Kommunereformen må sees i sammenheng med regionreformen. Kollektivtrafikk,
tannhelse og videregående opplæring er kjerneoppgavene til fylkene og må
beholdes på et regionalt folkevalgt nivå. Rogaland Fylkeskommune vil frarå at
ansvaret for kollektivtrafikk, tannhelse og videregående opplæring skal kunne
overføres til kommunene.

Votering:

Fellesforslaget til nytt pkt. 1 ble enstemmig vedtatt mens innstillingens pkt. 1 fikk 0
stemmer og falt.
Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunereformen må sees i sammenheng med regionreformen. Kollektivtrafikk,
tannhelse og videregående opplæring er kjerneoppgavene til fylkene og må
beholdes på et regionalt folkevalgt nivå. Rogaland Fylkeskommune vil frarå at
ansvaret for kollektivtrafikk, tannhelse og videregående opplæring skal kunne
overføres til kommunene.

For øvrig tas saken til orientering.

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: 51 51 66 94
4001 Stavanger StavangerTelefaks: 51 51 66 74
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