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Høringsuttalelse fra Sandnes kommune - nye oppgaver til større kommuner  
 

Sandnes bystyre behandlet i møte 12.09.2016 sak 105/16 Høringsuttalelse til forslag 

om nye oppgaver til større kommuner (saksprotokoll og saksfremlegg vedlagt). 
 

Rådmannen ekspederer herved Sandnes bystyre sin høringsuttalelse, som lyder: 
 

Overføring av vigselsmyndighet  

Stortinget har vedtatt at kommunene skal overtar enkelte notarialoppgaver fra 

notarius publicus. Den ene oppgaven er retten til å utføra vigsler.  
Kompetansen til å utføre vigsler i kommunene legges til ordfører, varaordfører eller 

personer i kommunen som kommunestyret gir slik delegert myndighet til. Det foreslås 

en lovfestet plikt for kommunen til å ha et kommunalt vigseltilbud til egne innbyggere 
og innenfor kommunegrensa. Kommunen kan selv vedta å utvide tilbudet til å omfatte 

andre perser og steder.  

Formålet med oppgaveendringen er å gi innbyggerne en enklere tilgang til den 

offentlige tjenesten enn dagens løsning.  
Lovverk: Forslag om lovendring i Ekteskapsloven §12 om Vigsler.  

Stortinget har forutsatt statlig fullfinansiering av den pålagte nye oppgaven. 
 
Merknader fra Sandnes kommune: Ansees som en naturlig del av reformens mål om å 

legge flere oppgaver nærmere innbyggerne. At gjennomføringen gir kommunene 

tilstrekkelig handlingsrom til måten oppgaven kan løses på er vesentlig for å få til 
gode lokale tilpasninger.  

 

Overføring av notarialoppgaver  

Stortinget har også vedtatt at kommunen får i nye oppgave å utstede 
notarialstadfestinger, slik som stadfesting av underskrift og rett kopi. Kommunen sin 

notarialmyndighet kommer i tillegg til lensmann, namsfogd og politistasjonssjef sin 

myndighet til å utføre de samme notarialstadfestingene.  
Lovforslaget gir leder av kommunalrådet og administrasjonssjefen i kommunen 

myndighet til å bekrefte underskrift og rett kopi, og til å delegere notarialmyndigheten 

videre.  

http://www.sandnes.kommune.no/
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Formålet med overføring av slik myndighet til kommunen er å gi innbyggerne lettere 

tilgang til tjenesten.  
Lovverk: Endring i forskrift om notarius publicus §§ 2 og 3.  

Stortinget har forutsatt statlig fullfinansiering av den pålagte nye oppgaven.  

 
Merknader fra Sandnes kommune: Ansees som en naturlig del av reformens mål om å 

legge flere oppgaver nærmere innbyggerne og styrke tilbudet lokalet. 
 
Overføring av myndighet - sette jakttid og innlandsfiske for enkelte arter  
Stortinget har vedtatt at myndigheten til å åpne for jakt før og etter ordinær jakttid 

for kanadagås og stripegås kan overføres fra fylkeskommunen til kommunen. Forskrift 

om jakt- og fangstider endres. Etter Innlandsfiskeforskriften kan fylkeskommunen i 
dag forby fiske av arter dersom arten er truet lokalet eller regionalt. Denne 

myndigheten overføres til kommunen.  

Formålet med overføringen av myndigheten til kommunene er at det i liten grad er 
nødvendig å ta hensyn til regional utbredelse og harmoniserte jaktuttak. Videre har 

kommunene har i dag ansvar for deler fiskeforvaltningen. Overføringen vil bidra til en 

mer effektiv forvaltning.  

Lovverk: Endring i forskrift om jakt- og fangsttider §3 og forskrift om innlandsfiske §2  
 

Merknader fra Sandnes kommune: Betyr i liten grad at oppgaveoverføringen 

medvirker til effektivisering i forvaltningen eller bedre tjenester til innbyggerne. En 
forsvarlig forvaltning i kommunen vil uansett fordre kunnskap og oversikt over 

regionale forutsetninger. Endringene støttes ikke.  

 

Overføring av myndighet etter Forurensningsloven – utslipp fra 
grønnsaksvaskeri og støy fra motorsportbaner, sivile skytebaner og 

vindmøller  

Stortinget har vedtatt at myndighet til å gi utslippstillatelse etter Forurensningsloven 
§11 når det gjelder grønnsaksvaskerier, og søknader angående støy fra 

motorsportbaner, sivile skytebaner og vindmøller kan overføres fra fylkesmannen til 

kommunen. Grønnsaksvaskeri som en del av øvrig virksomhet må fremdeles ha 
konsesjon og skal behandles av fylkesmannen.  

Det foreslås ny forskrift med hjemmel i Forurensningsloven som regulerer 

kommunens myndighet. 
Formålet med endringen er å oppnå bedre koordinering mellom kommunens ansvar 
som reguleringsmyndighet og forurensningsmyndighet. Der f.eks. et motorsportbane 

er tilfredsstillende regulert i reguleringsplan, kan det være unødvendig for kommunen 

å konsesjonsbehandle den samme etter forurensningsloven i tillegg.  
Lovverk: Ny forskrift med hjemmel i forurensningsloven  

Av høringsnotatet fremgår at departementet mener endringene vil få begrensede 

økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene.  
 

Merknader fra Sandnes kommune: Endringen ansees å gi kommunen et økt samlet 

ansvar for denne typen anlegg og mer helhetlig ansvar for samfunnsutviklingen. 

Samtidig burde konsekvenser av støy, støv mv fra slik anlegg blitt vurdert samlet og 
gjennomgått for flere typer anlegg enn det som foreslås endret her. Forslaget støttes, 

men det anbefales en total gjennomgang der også f.eks. støy fra 

kraftlinjer/kraftanlegg inkluderes. Sandnes kommune imøteseer en videre oppfølging 
mht harmonisering av regelverk og lokal myndighet.  

 

Overføring av 2 tilskuddsordninger på boligsosialt område – tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig  

KMD foreslår å overføre Husbankens tilskudd til hhv. etablering i egen bolig og den 

personrettede delen av tilpasning av bolig til kommunen. Tilskudd til etablering i egen 

bolig har til formål å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg i egen bolig. I 
vurderingene av søknad i dag legges vekt på om husstandens problemer er av 
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langvarig karakter. Tilskuddet gis til å kjøp, oppføre, utbedre eller refinansiere egen 

bolig. Sees også sammen med startlån.  
Tilskuddet til tilpasning av bolig er rettet inn mot personer med spesielle behov for å 

få tilpasset boligen, ofte ift nedsatt funksjonsevne. Ordningen er behovsprøvd. 
 
Departementet har vurdert ulike lovforankringer som konsekvens av å legge 

tilskuddsordningene til kommunen. Det foreslås at Bostøtteloven utvides med et nytt 

kapittel som slår fast at kommunen har plikt til å vurdere de to tilskuddene. Bostøtte 

skal fortsatt klart fremgå som eget kapittel. Departementet foreslår at loven får nytt 
navn Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott. Nytt kapittel II Kommunale 

tilskudd til etablering i egen bolig og tilpasning av bolig hjemler kommunens plikter og 

oppgaver. Av høringsnotatet fremgår også merknader til den nye lovteksten.  
 

Av høringsnotatet fremgår at overføring av oppgaver skal følges av tilsvarende 

overføring av økonomiske ressurser. Midlene vil inngå i rammetilskuddet. I dag er det 
Husbankens regionkontorer som fordeler midlene etter bl.a. befolkningstall- og 

sammensetning, boligsosiale handlingsplaner, boligpriser, venteliste på kommunale 

boliger mv. Det fremgår av høringsnotatet at det er vanskelig å anslå hvordan de 

økonomiske utslagene for den enkelte kommune kommer ut etter lovendringen.  
 

Formålet med endringen er å gi kommunene et mer helhetlig ansvar på det 

boligsosiale området og økt forutsigbarhet om hvilke ressurser som er til rådighet. 
Effektiviseringen ligger i at kommunene ikke skal søke Husbanken om tilskuddsmidler. 
 
Lovverk: Lov om bostøtte endrer navn og det legges inn et nytt kapittel II om 

kommunale tilskudd til etablering og tilpasning i egen bolig.  
 

Merknader fra Sandnes kommune: Sandnes er prinsipielt positiv til at virkemidler i det 

boligsosiale arbeidet samles og at kommunene gis mer samlede virkemidler. Dette er 
vesentlig for å kunne nå nasjonale mål i lokalt arbeid innenfor boligsosial 

handlingsplan. Forslaget om å overføre disse to tilskuddene etter kriteriene som 

fremgår av høringsnotatet støttes ikke. Kriteriene som ligger til grunn for 
rammetilskudd tar ikke tilstrekkelig hensyn til forskjellene mellom kommunenes 

behov. Behovet er bl.a. avhengig av om området har stor folkevekst, kostnadsnivået 

på boliger i den enkelte kommune og enkeltpersoners særskilte behov, som alle er 

faktorer som kan variere mye fra år til år .  
Endringer som foreslås må i stedet skje ved å se dette i sammenheng med de 3-4 

årige samarbeidsavtalene som kommunene har med Husbanken og de gjensidige 

forpliktelsene som er nedfelt her. Dette for å ikke få uheldige virkninger som svekker 
arbeidet lokalt. Kriteriene som foreslås for å gjennomføre overføring støttes derfor 

ikke. Sandnes etterlyser en samlet gjennomgang av virkemiddelbruken, der også 

Husbankens rolle som kompetansesenter for kommunene blir godt belyst. For 

kommunene sitt arbeid er læring og kunnskapsdeling vesentlig for å lykkes i nå 
målene også på det boligsosiale arbeidet. Husbankens rolle både som veileder og 

kunnskapsbank, bygd opp over mange år sammen med kommunene, synliggjør dette 

bl.a gjennom velferdsprogramområdet som kommuner og Husbanken har inngått. 
 
Myndighet til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg  

Stortinget har vedtatt at kommunene skal tildeles myndighet til å foreta 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for nybygg og rehabilitering av 

svømmeanlegg, for søknad om spillemidler. Ordningen blir valgfri, slik at der 

kommunen ikke ønsker å benytte delegert myndighet sendes søknaden til 

departementet som i dag. Iverksettelsen skjer gjennom Kulturdepartementets årlige 
revisjon av forskrift om Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet.  
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Formålet med endringen er at det kan avlaste både departementet og kommunene, 

men det understrekes at ordningen åpner for at kommunen selv kan velge å benytte 
delegert myndighet.  

Lovverk: Endringen medfører ingen lovendring, men innarbeides i forskrift som 

oppdateres årlig.  
Av høringsnotatet fremgår det at slik delegert myndighet til kommunen ikke påregnes 

å ha store økonomiske eller administrative konsekvenser.  

 
Merknader fra Sandnes kommune: Støtter forslaget. Sandnes kommune har god 

idrettsfaglig kompetanse. Bruken av delegert myndighet vil imidlertid avhenge av 

ressurser som medgår til å utføre oppgavene. 
 
Overføring av ansvaret for tilskuddsordning - forvaltning av nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket  

Stortinget har vedtatt at ansvaret for forvaltning av nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket kan overføres til kommunene. Tilskuddsordningen omfatter bl.a. 

veibygging, drift av taubane, skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket. 

Endringen innebærer at alle tiltak samles på ett forvaltningsnivå. Forslaget 
innebærer at fylkesmannen vil fordele rammer til hver kommune etter omfanget av 
tilskuddssøknader fra næringsaktører i den enkelte kommune. Kommunen får 

ansvaret for søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd, samt rapportering og 

administrering av ordningen og håndtere klagesaker. Fylkesmannen vil i tillegg til å 
være klageinstans føre generell kontroll med kommunens forvaltning.  

 

Stortinget har også vedtatt at ansvaret for forvaltning av tilskudd til tiltak i 

beiteområder kan overføres fra fylkesmannen til kommunene.  
Landbruks- og matdepartementet fremholder at det er mest hensiktsmessig at 

Landbruksdirektoratet fordeler rammen til fylkesmennene, som fordeler rammen 

videre til kommunen på grunnlag av innmeldt behov. Kommunen administrerer 
tilskuddsordningen, fatter vedtak om tilskudd, kontrollerer, utbetaler og eventuelt 

dispenserer. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Fylkesmannen fører 

tilsyn med tilskuddsforvaltningen.  
 

Formålet med endringen er bortfall av dagens delte forvaltning mellom fylkesmannen 

og kommunen.  

Lovverk: Endring i forskrift om tilskudd til nærings-, og miljøtiltak i skogbruket og 
forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder  

Det fremgår avhøringsnotatet at de økonomiske og administrative utgiftene inkl. 

behov for endringer i fagsystem antas å være moderate. Overføring av oppgaver skal 
følges av tilsvarende overføring av økonomiske ressurser.  

 

Merknader fra Sandnes kommune: Forslaget til endringer gir kommunene flere 
forvaltningsoppgaver knyttet til tilskuddsordningene, mens rammene fortsatt 

fastsettes sentralt. Det stilles spørsmål ved om endringene bidrar til økt effektivitet 

generelt, fordi omfanget av oppgavene varierer mye fra kommune til kommune. Det 

vil fortsatt være behov for tett samarbeid mellom forvaltningsnivåene om 
oppgaveløsningen. 
 
Kollektivtransport – overføring til store kommuner på bestemte vilkår  
Stortinget har vedtatt at ansvaret for kollektivtransport, inkludert TT-ordningen kan 

overføres fra fylkeskommunen til store kommuner på bestemte vilkår. Vilkårene er;  

 at kommunen omfatter et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og 

serviceregion (geografisk funksjonelt område)  

 har et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket 

kollektivtransport- tilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad  
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 at det inngås et samarbeid/partnerskap med det øvrige fylket/regionen om å 

sikre et helhetlig kollektivtilbud i regionen  
 

I høringsnotatet er det gjort nærmere rede for innholdet og praktiseringen av de de 

tre vilkårene. Her fremgår bl.a. at normen bør være et innbyggertall på 100.000 i 
kommuner som overføres oppgaven, for å ha et markedsgrunnlag og en et 

kollektivtilbud innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad.  

Forslaget innebærer et avvik fra generalistkommuneprinsippet ettersom ikke alle 
kommuner vil ha samme lovpålagte oppgaver.  

 

Det foreslås av oppgaveoverføringen blir søknadsbasert. Kriterier for vurdering av 

søknaden fra kommunestyret er at vilkårene er oppfylt, herunder at det er på plass 
rettslig bindende avtaler som regulerer kommunens og fylkeskommunens 
rettigheter og plikter i samarbeidet. Avgjørelsesmyndighet legges til Kongen i 

statsråd.  
 

Av høringsnotatet fremgår at overføring av oppgaven innebærer at kommunen vil 

overta fylkeskommunens posisjon som part i eksiterende kontrakter med tredje part, 

herunder også overta eventuelle tvister som måtte foreligge. Kontraktsposisjonen som 
kommunen overtar gjelder levering av transport-tjenester, ikke overføring av 

materiell eller lignende fra fylkeskommunen.  

 
Samferdselsdepartementet foreslår en egen ny lov som regulerer ansvaret for 

kommunen, angir virkeområdet og gir en definisjon av kollektivtransport. Unntatt for 

overføring er bl.a. nasjonale jernbanenett og fergeruter i fylkesvegnettet. I tillegg 
foreslås nødvendige justeringer i øvrig lov- og forskriftsverk, slik som 

yrkestransportloven, jernbaneloven, tillatelsesforskriften.  

 

Merknader fra Sandnes kommune: Basert på vilkårene som er satt oppfyller ikke 
Sandnes kommune disse og er derav avskåret fra å søke om overføring av oppgaven. 

Samtidig er Sandnes en av tre kommunepartnere i Bypakke Nord-Jæren samarbeidet. 

Bedre samordning av areal- og transportutviklingen inkl. et helhetlig bussveisystem er 
vesentlig her. Sandnes kommune savner vurderinger av at søkeordning om 

kollektivtilbudet tilrettelagt for områder der det gjennom bypakkesamarbeid er 

kommuner som sammen, ikke enkeltvis, oppfyller kriteriene. Kommunene Sandnes, 
Sola og Stavanger har utredet en mulig ny kommune, men etter også forutgående 

folkeavstemning er konklusjonen at en ny Nord-Jæren kommune ikke etableres. 

Målene om å utvikle byområdet med en god samordnet areal- og transportplanlegging 

ligger imidlertid fast. Bypakke Nord-Jæren og Interkommunal kommunedelplan for 
Forus er konkrete eksempler på dette. 
 
Avsluttende merknad – hele høringsforslaget:  
Sandnes kommune er positiv til at kommunene får større handlingsrom til å drive  

Lokal samfunnsutvikling og større innflytelse over saker som angår lokalsamfunnet. 

Utredningsarbeider som kommunen har gjort bekrefter at på dette området kan 

overføring av flere oppgaver til kommunene gi både økt effektivitet, bidra til et sterke 
lokalt engasjement og utvikling av lokaldemokratiet.  

 

Samtidig er det utfordrende å uttale seg om bruddstykker av kommune- og 
regionreformen. Oppgavefordelingen på regionalt nivå er i prosess og en rekke 

enkeltområder knyttet til kommunale tjenester høres i enkeltsaker.  

Sammenhengen av endringene som foreslås forsvinner. Å rigge kommunene for 
fremtidige oppgaver og utfordringer er derfor krevende.  
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Økonomiske konsekvenser av oppgaveendringene bekymrer. Sandnes bystyre legger 

til grunn for sitt arbeid at overføring av nye oppgaver er fullfinansiert fra det 
tidspunktet oppgaven overføres. Det er behov for å tydeliggjøre de samlede 

økonomiske virkningen av forslagene samlet for kommunene. En slik oversikt er det 

behov for snarlig og en foreløpig oversikt forventes i forbindelse med Statsbudsjettet 
for 2017. 
 

 

Med hilsen 
 

 

Bodil Sivertsen 

Rådmann            Sidsel Haugen 
 seniorrådgiver 

  

  

  
  

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg1_Saksprotokoll_og_Saksfremlegg.pdf 

 

 

 

         

 


