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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 93/2016 30.09.2016 

 

Nye oppgaver til større kommuner 

 

Vedlegg 

1 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - korrigert versjon 

2 Høringsnotat nye oppgaver til større kommuner (til publiser(352958) 

  

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus – Sørfold kommunestyre mener 

vigselsmyndigheten fortsatt skal tilligge domstolen i tråd med dagens ordning. 

 

2. Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus – Sørfold kommunestyre slutter seg 

til forslaget. 

 

3. Vilt- og innlandsfiskeforvaltning- Sørfold kommunestyre slutter seg ikke til forslaget. 

 

4. Enkelte oppgaver etter forurensingsloven- Sørfold kommunestyre slutter seg til 

forslaget. 

 

5. Det boligsosiale området tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning 

av bolig. Sørfold kommunestyre slutter seg delvis til forslaget. Det foreslås at fordeling 

av tilskudd skjer gjennom vektig av et sett kriterier slik at rammen fordeles over samtlige 

kommuner, men prioriterer kommuner med særlige utfordringer. Det kan eksempelvis 

baseres på forrige års KOSTRA-rapportering innenfor området. 

 

6. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg. Sørfold kommunestyre 

slutter seg til forslaget. 

 

7. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 

8. Tilskudd til tiltak i beiteområder- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 



9. Kollektivtransport- Uaktuelt 

 

10. Økonomiske og administrative konsekvenser ved overføring av oppgaver.  
 

Sørfold kommunestyre forutsetter at overføring av oppgaver blir fullfinansiert 100 % til 

kommunen gjennom økt rammetilskudd. 

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.09.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

 

11. Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus – Sørfold kommunestyre mener 

vigselsmyndigheten fortsatt skal tilligge domstolen i tråd med dagens ordning. 

 

12. Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus – Sørfold kommunestyre slutter seg 

til forslaget. 

 

13. Vilt- og innlandsfiskeforvaltning- Sørfold kommunestyre slutter seg ikke til forslaget. 

 

14. Enkelte oppgaver etter forurensingsloven- Sørfold kommunestyre slutter seg til 

forslaget. 

 

15. Det boligsosiale området tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning 

av bolig. Sørfold kommunestyre slutter seg delvis til forslaget. Det foreslås at fordeling 

av tilskudd skjer gjennom vektig av et sett kriterier slik at rammen fordeles over samtlige 

kommuner, men prioriterer kommuner med særlige utfordringer. Det kan eksempelvis 

baseres på forrige års KOSTRA-rapportering innenfor området. 

 

16. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg. Sørfold kommunestyre 

slutter seg til forslaget. 

 

17. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 

18. Tilskudd til tiltak i beiteområder- Sørfold kommunestyre slutter seg til forslaget. 

 

19. Kollektivtransport- Uaktuelt 

 

20. Økonomiske og administrative konsekvenser ved overføring av oppgaver.  
 

Sørfold kommunestyre forutsetter at overføring av oppgaver blir fullfinansiert 100 % til 

kommunen gjennom økt rammetilskudd. 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 



Saksopplysninger 

Innledning.  
Viser til mottatt høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om nye 

oppgaver til større kommuner, datert 1.6.2016, med høringsfrist 01.10.2016.  

 

Utdrag fra høringsnotatet: «Ulike lokalsamfunn står overfor ulike utfordringer. Regjeringen vil 

gi kommunene større muligheter til å finne gode løsninger tilpasset egne innbyggere. 

Enkeltmennesker, familier, organisasjoner og lokalsamfunn skal få større innflytelse over saker 

som angår dem selv og over samfunnsutviklingen. Regjeringen vil bygge samfunnet nedenfra.  

Makt og myndighet skal flyttes nærmere innbyggerne, slik at de kan styre mer av sin egen 

hverdag og sin egen samfunnsutvikling.  

 

Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet. Det er i kommunene de grunnleggende  

Velferdstjenestene gis. Kommunen sikrer oss de viktigste tjenestene i mange faser av livet, og  

Er avgjørende for gode lokalsamfunn over hele landet. Kommunene står overfor viktige  

utfordringer både på kort og lang sikt».  

 

Intensjonen er å overføre mer makt og myndighet til kommunene.  

 

Faktadel.  
Høringsdokumentet omhandler i denne omgang kun kapittel 3. Det er i høringsdokumentet 

bebudet flere oppgaveoverføringer på et senere tidspunkt.  

 

Kapittel 3 inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer knyttet til oppgaver som skal 

overføres til kommunene i forbindelse med den planlagte framleggelsen av en samlet 

lovproposisjon våren 2017:  

 

 Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus  

 Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus  

 Vilt- og innlandsfiskeforvaltning  

 Enkelte oppgaver etter forurensningsloven  

 Det boligsosiale området  

 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  
 

Det bes særskilt om høringsinstansens innspill til disse forslagene. 

 

Andre løp 

Noen av oppgavene som Stortinget slutter seg til skal håndteres i andre løp. Disse 

oppgaveendringene er nevnt i høringsnotatets kapittel 4 til informasjon, men er ikke en del av 

selve høringen.  

 

Endringene følges opp i egne prosesser fastsatt av de enkelte departementene er et bilde av 

hvilke oppgaver regjeringen tar sikte på å overføre til kommunesektoren.  

 

Dette gjelder blant annet: 

 

 Tanntjenester 



 Basishjelpemidler 

 Oppgave- og finansieringsansvaret i barnevernet 

 Oppgaver på rehabiliteringsområdet 

 Tilskuddsordning under landbruks- matdepartementets område 

 Konsesjonsbehandling av små vannkraft 

 Enkelte oppgaver på politiområdet 

 

For å få en helhetlig oversikt informeres kommunestyret om dette i denne saken, men dette må 

behandles særskilt av kommunestyret som egen sak. 

 

0-alternativet: 

I forbindelse med sak om kommunereformen/ny kommunestruktur, viste 0-alternativet at 

Sørfold kommune vil være robust nok til å fungere som egen kommune, men under endel gitte 

forutsetninger.  

 

Generelt mener rådmannen at kommunene i Norge (også Sørfold kommune) har dokumentert 

over flere 10 år at nye oppgaver løses på en veldig god måte ovenfor sine innbyggere. Det 

forutsettes imidlertid at kommunene får finansiert dette 100 %.  Om det er store eller små 

kommuner mener rådmannen at vi skal ha en positiv holdning til å ta i mot nye oppgaver. Vi er 

god til å finne løsninger, både faglig og økonomisk, til beste for innbyggere. 

 

Kommunene må imidlertid gis en reell tillit til at dette får vi til, enten alene eller i et faglig godt 

samarbeid med andre kommuner/andre aktører. Desentralisering av oppgaver og ansvar er 

positivt både faglig og økonomisk for hele samfunnsutviklingen 

 

Sørfold kommune må samarbeide med nabokommuner/andre kommuner får løse en del 

Spesialoppgaver mv. Dette vurderer rådmannen som positivt.  

 

Denne høringen må ses i sammenheng med kommunereformen.  

 

Det henvises til større kommuner og storkommuner ved overføring av oppgaver. Noen oppgaver 

overføres uavhengig av kommunens størrelse. I dag er Sørfold kommune betegnet som en liten 

kommune i nasjonal sammenheng(vi er en stor kommune i areal, men har få innbyggere).   

Kommunen har imidlertid store fordeler med nærhet til Fauske og Bodø kommune, samt at 

kommunen har store ekstrainntekter knyttet til industri og kraft. 

 

KDM og Ekspertutvalget: 

KMD har enkelt sagt definert «større kommuner» som kommuner av en viss størrelse som er 

robust nok til å ivareta tjenesteomfanget og har nødvendig kompetanse og «storkommuner» som 

kommuner med over 100 000 innbyggere. (Kilde: Meld. St. 14 (2014–2015).  

 

I Ekspertutvalgets sluttrapport står det følgende: «I tråd med første delrapport mener utvalget 

at kommuner i størrelsesorden 15 000–20 000 innbyggere på generelt grunnlag må antas å 

tilfredsstille kriteriet om økonomisk soliditet» (Kilde: Ekspertutvalgets sluttrapport 2014 

vedrørende kriterier for god kommunestruktur)  

 

Vurdering 

 

Rådmannen har gjennomgått og vurdert de oppgavene som foreslås overført.  

 

 



Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus:  

Dersom ekteskapsvilkårene i ekteskapsloven er oppfylt kan ekteskap inngås ved at brudefolkene 

møter for en vigsler. Vigsler foretas i dag av prest i Den norske kirke, prest eller forstander i et 

registrert trossamfunn, eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar 

tilskudd etter lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981 nr. 64, av notarius publicus, av 

norsk utenrikstjenestemann eller av særskilt oppnevnt vigsler.  

 

Denne høringen omhandler vigsel av dommer (notarius publicus). Domstolleder kan delegere 

notarialmyndighet til tjenestemann ved domstolen. Dette innebærer at andre ansatte ved 

domstolen kan gis myndighet til å foreta vigsler. Prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt 

ble overført til folkeregistermyndigheten i 2004, og gjøres av Folkeregisteret ved de regionale 

skattekontorene. På bakgrunn av prøvingen utstedes en prøvingsattest som oversendes vigsler 

forut for seremonien.  

 

Departementets forslag er om at den vigselsmyndigheten som i dag ligger hos domstolene 

overføres til kommunene og da med virkning fra 1. januar 2018. Siden den formelle prøvingen 

av ekteskapsvilkårene ligger til Folkeregisteret, er den rollen dommere i tingrettene har som 

vigslere i hovedsak av seremoniell karakter. Sett hen til dette, er det heller ikke påkrevd med 

noen særskilt fagkompetanse for å utføre vigsler, og det er ingen nasjonale mål som vil bli berørt 

ved en slik overføring.  

 

Departementet mener overføring av vigselkompetanse til kommunene kan gi bedre 

tilgjengelighet for de innbyggerne som ønsker borgerlig vigsel. Det kan også bli større mulighet 

for tilpasninger med tanke på tid, sted og brudeparets ønsker enn det som er tilfelle for en vigsel 

i regi av domstolene.  

 

Det må tas hensyn til at kommunene får tilstrekkelig tid til forberedelser og at de som skal få 

vigselsmyndighet får opplæring. Departementet foreslår at kompetansen til å foreta vigsler i 

kommunene tillegges ordføreren, varaordføreren og den eller de personer i kommunen som 

kommunestyret gir slik myndighet.  

Dette samsvarer med reguleringen i ekteskapsloven § 12, der vigselsmyndigheten er lagt til  

personer, og ikke til rettssubjekter.  

 

Det vil ofte ikke la seg gjøre at ordfører og varaordfører, som etter forslaget tillegges  

vigselskompetanse direkte ved lov, forestår alle vigslene selv, i alle fall ikke i kommuner med  

Mange vigsler. Vigselskompetansen må derfor kunne delegeres til andre folkevalgte eller  

ansatte i kommunen, eksempelvis til rådmannen.  

 

Rådmannens vurdering:  

Rådmannen mener at denne oppgaven faller utenfor kommunens kjerneoppgaver, og hva som 

vil være naturlig at kommunen skal ha ansvar for.  Rådmannen mener derfor at 

vigselsmyndigheten fortsatt skal tillegges domstolen i tråd med dagens ordning.  

 

Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus (Notarialforretninger):  

Disse kan i all hovedsak deles inn i 3: vigsler, notarialbekreftelser (bekreftelse av underskrifter 

og kopier) og en siste gruppe med noe mer krevende notarialoppgaver,(blant annet bekreftelse 

av kompetanse, mottakelse av forsikring og sjøprotester). Vigsler er omtalt i punktet over.  

Departementet foreslår at myndighet til å forestå de enkle notarialforretningene legges direkte til 

leder av kommunerådet (ordfører) og administrasjonssjefen (rådmannen) i kommunen, da 

kompetansen etter lov om notarius publicus er tillagt en person. Dette er de øverste ledere av 

den samlede kommunale administrasjonen i hhv. kommuner med parlamentarisk styreform og 



kommuner som er organisert etter formannskapsmodellen. Det innebærer at de mer krevende 

notarialoppgaver ikke overføres til kommunene.  

 

Rådmannens vurderinger:  

Rådmannen mener at denne oppgaven faller utenfor kommunens kjerneoppgaver, og hva som 

vil være naturlig at kommunen skal ha ansvar for.  Rådmannen mener derfor at 

vigselsmyndigheten fortsatt skal tillegges domstolen i tråd med dagens ordning.  

 

 

Vilt- og innlandsfiskeforvaltning:  

Bortsett fra forvaltning av truede eller særskilte ansvarsarter, ligger oppgaver og myndighet 

knyttet til høsting av vilt og innlandsfisk i all hovedsak hos rettighetshavere, kommunen og 

fylkeskommunen.  

 

Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver på tvers av kommunegrenser og er 

forvaltningsmyndighet for høstbare, ikke truede viltarter og innlandsfisk. Stortinget har sluttet 

seg til 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.  

 

Rådmannen er i tvil om det er positivt forvaltningsmessig å overføre denne oppgaven til 

kommunen fordi kommuner skal gis ansvar for utvidet jakttid for enkelte fremmede/introduserte 

arter etter § 3 i Forskrift om jakt- og fangsttider (dvs. kanadagås og stripegås), og til å forby 

fiske av arter det er tillatt å fiske på etter denne bestemmelsen dersom arten er truet lokalt eller 

regionalt etter innlandsfiskeforskriften. Her vil det være behov for regionalt samarbeid.  

 

En annen utfordring vil være størrelsen på kommunen og tilgang på kompetanse innad i 

kommunen. Overføring av oppgaven vil således være avhengig av kommunens robusthet hva 

størrelse og kompetanse angår.  

 

Rådmannens vurderinger: 

Oppgavene/myndigheten overføres ikke til kommunene.  

 

 

Enkelte oppgaver etter forurensningsloven:  

Innenfor næringsmiddelindustrien blir tillatelser til utslipp fra grønnsaksvaskerier etter 

forurensningsloven behandlet av fylkesmannen.  

 

Fylkesmannen har også ansvaret for saker knyttet til støy fra motorsportbaner, skytebaner og 

vindmøller. Forurensninger fra grønnsaksvaskerier og støy fra de nevnte kildene gir primært 

lokale miljøvirkninger og oppgavene er foreslått overført til kommunene. Stortinget har sluttet 

seg til at myndighet til å gi utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11 når det gjelder 

grønnsaksvaskerier og til å behandle saker vedrørende støy fra motorsportbaner, skytebaner og 

vindmøller kan overføres til kommunene.  

På denne bakgrunn foreslår Klima- og miljødepartementet at kommunen etter forskrift til 

forurensningsloven får myndighet til å regulere utslipp/forurensning fra grønnsaksvaskerier  

etter forurensningsloven § 11. 

  

Forskriften gir også kommunen myndighet etter forurensningsloven til å regulere støy fra  

Vindmøller og vindkraftanlegg. Forskriften gir videre kommunen myndighet til å reguler støy 

og støv fra motorsportbaner etter forurensingsloven. Forskriften gir kommunen også myndighet 

til å regulere støy fra skytebaner. 



 

Rådmannens vurderinger: 

Forslaget støttes. 
 

Det boligsosiale området – tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av 

bolig:  

 

Tilskudd til etablering i egen bolig – dagens regulering og praksis  

Tilskuddet skal bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg i egen bolig. Tilskuddet er et 

sentralt virkemiddel for å bistå personer med langvarige problemer med å etablere seg i 

egen bolig.  

 

Tilskudd til tilpasning av bolig – dagens regulering og praksis  

Tilskuddet skal bidra til at personer med spesielle behov får tilpasset boligen til disse 

behovene. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den mer egnet når det oppstår nedsatt 

funksjonsevne. 

  

Konsekvenser for aktivitetsnivå  

De foreslåtte lovbestemmelsene gir kommunene et tydeligere ansvar for å ha 

tilskuddsordninger. I dag er det ikke alle kommuner som benytter seg av Husbankens 

ordninger. Lov forankringen kan dermed føre til at enkelte kommuner blir mer bevisst sin 

rolle som tilskudds forvalter, og at det i disse kommunene fører til økt aktivitet og mer 

bistand til etablering og tilpasning.  

Husbankens ordninger har samtidig vært et økonomisk insentiv for kommunene. Dette 

insentivet forsvinner, og kan bety redusert aktivitet i enkelte kommuner, på tross av 

tydeligere lov forankring.  

 

Konsekvenser for organisering og informasjon  

Innlemmingen av tilskuddene gir kommunene økt forutsigbarhet og større fleksibilitet i 

bruken av midlene. Det gir større muligheter for å utnytte ressursene effektivt, til det beste 

for mottakerne. Kommunene kan for eksempel velge å bruke mye tilskuddsmidler ett år og 

mindre i senere år. Det gir også bedre mulighet til å avveie om etableringstilskudd, 

tilpasningstilskudd og/eller praktisk bistand er mest hensiktsmessig i hver enkelt sak.  

 

Rådmannen viser til at Sørfold kommune benytter seg av tilskudd til etablering, og tilskudd 

til tilpasning i arbeidet på det boligsosiale området. Kommunen har en høy aldersdemografi 

i forhold til landsgjennomsnittet, hvor andel eldre vil være økende i den kommende 

perioden. 

  

Ved å flytte tilskuddene over til rammetilskuddet vil muligheten til å prioritere kommuner 

med særlige utfordringer frafalle. Videre vil tilskuddene også fordeles på kommuner som i 

dag ikke benytter seg av muligheten. 

 

Fordelen med å endre dagens praksis vil være stabiliteten i tilskuddenes størrelse, men 

fordelen overskygges av den potensielle reduksjon i størrelsen på tilskuddene for vår 

kommune. Fleksibiliteten i bruken av tilskuddet vil være avhengig av kommunes økonomi 

for øvrig, og hvilken risiko kommunen er villig å påta seg i forskuttering av fremtidige 

tilskuddsmidler.  

 

Det fremkommer at overføringen til rammetilskuddet vil gi kommunen et mer helhetlig 

ansvar for den boligsosiale politikken. Sørfold kommune jobber som tidligere nevnt 

allerede med områdene og har videre god samhandling med andre velferdsområder. Vi ser 



dermed ikke at det økte ansvaret vil gi behov for endring av vår praksis.  

 

På landsbasis vil endringen totalt sett være positiv, men for vår kommune kan dette bli 

negativ. Vi ønsker derfor at midlene kan fordeles gjennom vekting av et sett kriterier, slik at 

rammen fordeles over samtlige kommuner, men prioriterer kommuner med særlige 

utfordringer. Eksempelvis på bakgrunn av forrige års KOSTRA-rapportering innenfor 

området.  

 

Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen slutter seg delvis til forslaget. Det foreslås at fordeling av tilskudd skjer 

gjennom vektig av et sett kriterier slik at rammen fordeles over samtlige kommuner, men 

prioriterer kommuner med særlige utfordringer. Det kan eksempelvis baseres på forrige års 

KOSTRA-rapportering innen for området. 

 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg: 

Godkjenningsmyndighet for anleggene er som utgangspunkt tillagt Kulturdepartementet, men 

Kulturdepartementet har etter kgl.res. 11 desember 1992 tildelt kommuner myndighet til å 

kunne foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for de fleste og hyppigst omsøkte 

anleggene, dvs. årlig mer enn 90 prosent av antall søknader/anlegg.  

 

Dette gjelder blant annet idrettshaller, fotball- og friidrettsanlegg, skianlegg og 

friluftslivsanlegg.  

 

Kommunene er således ikke pålagt å foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for 

bygging eller rehabilitering av anlegg for søknad om spillemidler. Den enkelte kommune kan 

foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, men den kan også la det være og i så fall sende 

søknaden til departementet for vurdering og avgjørelse av søknaden.  

 

Kommunene har imidlertid ikke hatt myndighet til idrettsfunksjonelt og forhåndsgodkjenne 

planer for svømmeanlegg, fordi dette er en anleggstype som er kompetansekrevende å planlegge 

og kostnadskrevende å bygge og drive. Det stiller høye krav både til teknisk gjennomføring, 

sikkerhet og idrettsfunksjonell utforming.  

 

Departementet foreslår at kommunene skal tildeles myndighet til å foreta idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning av planer for svømmeanlegg.  

 

Kulturdepartementet foreslår at ordningen skal være den samme som for kommunenes 

myndighet til idrettsfunksjonelt å forhånds godkjenne andre anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Det er således ikke snakk om en ny pålagt oppgave eller plikt for kommunene, men en 

myndighet som de selv vurderer om de skal benytte.  

 

Rådmannens vurdering: 



Rådmannen vurderer det som positivt at kommunene tildeles myndighet til å selv vurdere om de 

har egnet kompetanse til å gjennomføre ei idrettsfunksjonell godkjenning av svømmeanlegg og 

at det harmoniseres med godkjenning av andre idrettsanlegg.  

En kommunal idrettsfunksjonell godkjenning vil gjøre søknadsprosessen smidigere for søkerne 

mht en tettere oppfølging av relevant dokumentasjon.  

 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket:  

Ordningen omfatter følgende formål: Veibygging, drift med taubane, hest og annet, skogkultur, 

miljøtiltak og andre tiltak i skogbruket. I dag er forvaltningen delt, ved at tilskudd til veibygging 

og drift med taubane og hest forvaltes av fylkesmannen, og tilskudd til skogkultur, miljøtiltak og 

andre tiltak forvaltes av kommunene.  

 

Departementet foreslår at ansvaret for forvaltningen av nærings- og miljøtiltak i skogbruket i sin 

helhet kan overføres til kommunene.  

 

Ved at alle tiltak blir samlet på ett forvaltningsnivå, innebærer det noe forenkling av forskriften. 

Fordeling av midlene vil følge samme system som tidligere, men forslaget innebærer at 

fylkesmannen vil fordele rammer til hver kommune etter omfanget av tilskuddssøknader fra 

næringsaktører i den enkelte kommune.  

Det foreslås at kommunen får ansvar for søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd, i tillegg 

til ansvaret for rapportering, kunngjøring, registrering og arkivering, samt håndtering av 

klagesaker. De enkelte oppgavene som foreslås overført utgjør en liten stillingsandel per 

embete. De økonomiske og administrative kostnadene, inkludert behov for endringer i 

fagsystemer, vil være moderate.  

 

Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen påpeker at kommunen gjør allerede i dag vurderinger og anbefalinger som 

oversendes Fylkesmannen som gjør vedtak. Ved overføring til kommunene vil ordningene kun 

medføre liten økning i stillingsandel, og overføring av ansvar ansees som positivt slik at ikke 

samme type tilskuddsordning fordeles på flere forvaltningsnivå. Rådmannen er enig i forslaget.  

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder:  

Tilskudd til tiltak i beiteområder er forankret i jordlova § 3 og § 18. Tilskuddet skal legge til 

rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme 

fellestiltak i beiteområdene.  

 

Tilskuddet inngår som en del av jordbruksavtalen og bevilgningen i 2016 er 9 mill. kroner. 

Fylkesmannen fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av en vurdering og anbefaling fra 

kommunen, som mottar søknader i første instans. De enkelte oppgavene som foreslås overført 

utgjør en liten stillingsandel per embete. De økonomiske og administrative kostnadene, inkludert 

behov for endringer i fagsystemer, vil være moderate.  

 

 

Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen påpeker at kommune gjør allerede i dag vurderinger og anbefalinger som 

oversendes Fylkesmannen som gjør vedtak. En overføring anses som positivt slik at ikke samme 

type tilskuddsordning fordeles på flere forvaltningsnivå. Rådmannen støtter forlaget.  

 

Kollektivtransport: 

Dette kommenteres ikke, da dette vil være uaktuelt for oss.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser ved overføring av oppgaver:  



Økonomiske og administrative konsekvenser av endret oppgavefordeling må håndteres i den  

Ordinære budsjettprosessen.  

 

Det legges til grunn at overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåene i utgangspunktet vil 

følges av rammeoverføringer innenfor en samlet uendret utgiftsside på statsbudsjettet. Flytting 

av oppgaver mellom forvaltningsnivåene må følge det finansielle ansvarsprinsippet. Dette 

innebærer at overføring av oppgaver til kommunene skal følges av tilsvarende overføring av 

økonomiske ressurser.  

 

Konkrete beregninger av de økonomiske konsekvensene av gjennomføringen av de foreslåtte 

endringene i oppgavefordelingen, vil bli gjort i forbindelse med at departementet våren 2017 

kommer tilbake til Stortinget med en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene.  

 

Rådmannens vurderinger: 

Rådmannen legger til grunn at kommunene får overført 100 % finansiering av midler gjennom 

økt rammetilskudd. Om kommunen kommer godt eller dårlig ut av dette vil avhenge om vi kan 

drifte billigere enn "staten" (stordriftsfordeler/synergier), eller om vi driver dyrere enn "staten".  

Kommunens oppgaveløsning er i dag allerede marginalt. Hver ny oppgave krever muligens ikke 

store ressurser, men mange små oppgaver vil samlet sett utgjøre økt ressursbruk.  

 

 

 

 

 


