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Høringssvar - nye oppgaver til større kommuner

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartements brev av 13. mai 2OL6.

Forslagene som fremkommer i høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets behandling av

Stortingsmelding L4 (2OL4-2OL5I Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner og

lnnst. 333 S |.204-2OL5l9. juni 2015.

Formålet med oppgaveoverføringen slik det beskrives er dels å redusere statlig styring og

styrke det lokale selvstyret, dels å bedre kvaliteten ivelferdstilbudet, og dels å legge til rette
for større kommuner. Det understrekes at generalistkommunesystemet fortsatt skal være

hovedmodell, med åpning for at oppgaven med kollektivtransport kun overføres de største

kommunene. Av høringsnotatet forstår Spekter det slik at under Stortingets behandling av

saken sluttet flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen seg ikke til at ansvaret for
videregående opplæring kunne overføres større kommuner, samt at noen mindre definerte
oppgaver fortsatt skal forbli et statlig ansvar. Tilbake står da som nevnt oppgaver knyttet til
lokal kollektivtransport. De øvrige oppgavene som drøftes skal slik vi forstår det overføres til
kommunene uavhengig av størrelse.

Spekter er usikker på om det vilvære tilstrekkelig å pålegge samarbeid, slik det beskrives at
det skal utredes. Etter vårt syn ville det vært mer hensiktsmessig å kreve at

oppgaveoverføringen har sammenheng med kompetansekraften og størrelsen på

kommunen for på den måten bidra til kommunesammenslåinger. Spekter er usikker på om
frivillighetsprinsippet vil føre til den ønskede effekt og at man gjennom en todeling av

kommunesektoren vilforsterke forskjellene mellom kommunene og således bidra til at
prinsippet om det likeverdige tjenestetilbudet over hele landet settes under press. Dessuten

har vi merket oss at det parallelt pågår en regionreform der også oppgaver skal fordeles.
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Vi stiller spørsmål ved om ikke disse prosessene i stØrre grad burde vært sett i sammenheng

for å sikre en optimal fordeling av oppgaver mellom forvaltningsnivåene.

Notatet inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer knyttet til ni nærmere definerte
oppgaver som skal overføres til kommunene i forbindelse med den planlagte framleggelsen

av en samlet lovproposisjon våren 2OL7. Av de definerte oppgavene er det særlig på

kollektivtransport at Spekter har kompetanse og erfaring og som vi finner relevant å
kommentere. Notatet drøfter videre også andre oppgaveendringer som Stortinget har

sluttet seg til, men som håndteres i andre løp. for Spekters del er det naturlig å kommentere
det som fremkommer på rehabiliteringsområdet.

Kollektivtransport
Vi viser til høringsnotatets kapittel 3.8.1 Kollektivtransport, med forslag til ny lov om
overføring av ansvaret for kollektivtransport. Paragraf 2 stiller opp tre vilkår som må være

oppfylt for at ansvaret for kollektivtrafikken kan overføres fra fylkeskommunen til
kommunen. Det kreves at kommunen:

a) omfatter et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og serviceregion

b) har et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket
kollektivtilbud innenfor en samfu nnsøkonomisk akseptabel kostnad og

c) har et samarbeid med fylkeskommunen om å sikre et helhetlig rutetilbud.

Spekter deler høringsnotatets begrunnelse for etablering av vilkår
a) om et geografisk funksjonelt område. Det behov for bedre samordning av areal- og

transportpolitikken. Det tilsier at en felles bolig-, arbeids- og serviceregion bør
betjenes av en og samme kollektivtransportmyndighet. Det fordrer at det praktiske

planleggings- og innkjøpsansvaret fordeles på færre, ikke flere myndigheter enn i

dag. Ekspertutvalget og departementet har satt L00 000 innbyggere som

normgivende for vilkår
b) om tilstrekkelig markedsgrunnlag, med åpning for visse unntak dersom en tett og

korrídorbasert befolkningsstruktur likevel gir dette. Spekter vil påpeke at utviklingen
i sektoren de siste årene har gått mot økende kompetansekrav og <jussifisering> i

anbuds- og kontraktsprosesser. På denne bakgrunn oppfatter Spekter at et marked
på L00 000 innbyggere, og unntaksvis enda færre enn det, kan være i minste laget.

Utfordringen er å bygge opp og videreutvikle markeds-, tilbudsutviklings- og

bestillerkompetansen gjennom et tilstrekkelig stort fagmiljø som gjennomfører
anbudsprosesser ofte nok.

Videre er det en erfaring, ikke minst i hovedstadsområdet, at dagens fylkeskommunale
ansvar til dels setter for snevre grenser, da det naturlige markedsområdet (bolig-, arbeids-

og serviceregionen) dekker flere fylker. Syv fylker ligger innenfor én times reisetid fra Oslo

sentrum. Kollektivtrafikkansvar i stØrre regioner, sett i sammenheng med regionreformen, vil
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være en riktigere vei å gå enn å overføre ansvaret til kommuner. Da vil det også være

enklere å få tll en full samordning av togtilbudet med øvrig kollektivtrafikk.

Også med hensyn til markeds-, plan- og innkjøpskompetanse taler alt for at enhetene heller
bør bli større enn míndre. Vi bør tilstrebe en balanse mellom selger (operatør) og kjøper
(administrasjonsselskapfylkeskommune), slik at selger ikke har en kompetanse som både i

fagkunnskap og kapasitet er langt tyngre enn hos kjøper. Små bestillerenheter gjør det også

praktisk vanskelig å ha kontinuitet i arbeidet.

Når det gjelder å peke på konkrete kommuner som kan være kandidater, vil Spekter

bemerke at det i dag knapt er noen som oppfyller krav a) og b). Så langt vi har kartlagt, er
Tromsø det eneste mulige eksempelet. Kompetansekravene ville imidlert¡d blivanskelige å

tilfredsstille, både i denne byen og ved den sterke virkningen en eventuell ansvarsoverføring

ville få på kundevolumet for rest-fylket. Dette tilsier at dersom en slik oppgaveoverføring
skal gjennomf6res, bør samarbeidet med fylket/regionen organiseres i form av et felles
administrasjonsselskap for å få tilstrekkelig volum til å sikre planleggings- og

bestillerkompetanse med god kontinuitet i arbeidsprosessene. Slik organisering av

kommunalt delansvar finnes i våre nordiske naboland.

Oppsummert mener Spekter at det er viktig at kravet om felles bolig-, arbeids- og

serviceregion overholdes. Slike regioner går, særlig i hovedstadsområdet og Trøndelag, over
flere fylker. Det er behov for bedre samordning av areal- og transportpolitikken, og i den

sammenheng er det viktig at det planlegges helhetlig innenfor hver funksjonelle region.

Grensen for markeds- og kompetansegrunnlag synes satt noe lavt i høringsforslaget.

Sammenheng med tilbud og innkjøpsprosesser på fylkes-/regionnivå må dessuten sikres. Vi

anbefaler at det ved eventuelt kommunalt delansvar stilles krav om organisering gjennom

felles administrasjonsselskap med fylket/regionen. Dette vil gi et innkjøpsvolum som sikrer
tilstrekkelig plan- og bestillerkompetanse over tid.

Kommuner med onsvar for kollektivtrofikken bør også ha ansvor for skyss ov
grunnskoleelever

Departementet foreslår ingen endring i fylkeskommunens ansvar for skoleskyssen (s. 46). Vi

tolker det slik at høringsnotatet her refererer til fylkeskommunens ansvar for å organisere

skoleskyssen jfr. opplæringslova 5 13-4. Spekter mener at kommuner som overtar ansvaret

for kollektivtrafikken, og dermed både har ansvaret for grunnopplæringen og organiseringen

av kolf ektivtrafikken i sin kommune, også bør ha ansvaret for å organisere skyssen av

grunnskoleelevene.

Basert på argumentasjonen som vi framfører nedenfor om finansiering av skyss av

grunnskoleelever, mener Spekter at fylkeskommunen bør beholde ansvaret for skyss av

elever til videregående opplæring. Dette gitt at det i høringsnotatet legges opp til at ansvaret

for videregående opplæring skal beholdes i fylkeskommunen. I de tilfeller hvor en ny stor
kommune eventuelt overtar kollektivtrafikk-ansvar i en del av fylket, må den praktiske
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organiseringen av videregående-elever løses innenfor samarbeidet fylke/kommune som den

foreslåtte loven pålegger. Vi ser også her at en eventuell deling av organiseringsansvaret for
kollektivtrafikken mellom fylker og enkelte kommuner fører til koordineringsutfordringer.
lgjen vil vi peke på felles administrasjonsselskap som den mest nærliggende løsningen på

disse utfordringene.

Spekter mener altså at kommuner som eventuelt overtar ansvar for kollektivtransporten
også bør overta hele ansvaret for organisering og finansiering av skoleskyss for
grunnskoleelever. Fylkeskommunen bør beholde ansvaret for skoleskyss for elever i

videregående opplæring, gitt at ansvaret for videregående opplæring blir værende i

fylkeskommunen

Kommunene bør på generell bosis få økt onsvar for finonsiering av skyss for grunnskoleelever

Ovenfor har vi redegjort for vårt syn på organisering og finansiering av skoleskyss for
grunnskoleelever i kommuner som får overført ansvaret for kollektivtrafikken. For andre
kommuner viser til høringsnotatets kapittel2.2 om Stortingets behandling av Meld. St. 14

(20r4-2OLs).

<Flertallet ba også om at det vurderes å øke det kommunale ansvaret for finansiering av

skoleskyss for grunnskoleelever>.
Arbeidsgiverforeningen Spekter mener dagens finansieringsordning for skoleskyss er uheldig.

Ordningen har manglende samsvar mellom beslutningsmyndighet over skolelokalisering og

åpningstider og finansieringsansvar for skoleskyssen. Dette legger ikke til rette for mest

mulig helhetlige beslutninger til samfunnets beste. Kommunene bestemmer
skolelokalisering og når skolene starter og slutter, mens fylkeskommunen i praksis må stille
med skoleskyss til det sted og den tid kommunen har bestemt. Dette selv om dette ikke
passer inn i fylkets øvrige kollektivtilbud og selv om det påfører fylkeskommunen ekstra

kostnader. Kommunene betaler kun delvis kostnadsrefusjon, tilsvarende persontakst (jfr.

opplæringslova 5 L3-41.

Ved at kommunene ikke er ansvarlig for det offentliges totale kostnader til skoleskyssen,

mangler de økonomiske incentiv for å se de økonomiske konsekvensene av lokalisering og

åpningstider for skolene i sin helhet.

I forbindelse med ansvarsoverføringen bør rammetilskuddet til fylkene som i dag går til
fylkene for å dekke skoleskyss i stedet gå til kommunene. Spekter mener at et helhetlig
prioriteringsansvar lagt til kommunene vil kunne utløse samlede besparelser som følge av at
dette stimulerer til mer rasjonelle valg.

Vi presiserer her at overføringen kun handler om finansieringsansvaret for
grunnskoleskyssen. For å sikre samordning og effektivitet i organiseringen av
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kollektivtrafikken, må fylker som har ansvar for organisering av øvrig kollektivtrafikk fortsatt
ha ansvaret for organiseringen av skyssen.

Rehabilitering
Høringsnotatet gir en balansert fremstilling av rehabiliteringsområdet. Det er fire forhold vi

Ønsker å kommentere:

Spekter synes det er positivt med en opptrappingsplan for rehabilitering og er enig i at en

stor del av opptrappingen skal skje i kommunene, men spesialisthelsetjenesten vil fortsatt ha

en helt sentral rolle. Det blir viktig å ikke undervurdere behovet for spesialiserte og

tverrfaglige kompetansemiljøer, både når det gjelder barn, ungdom, unge voksne og voksne.

Vi mener det er viktig at satsingen på rehabilitering lokalt ikke må gå ut over tilbudet i

spesialisthelsetjenesten hvor private tilbydere står for en vesentlig del av tilbudet. Med et

økt folketall og stadig flere innbyggere over 60 år forventer vi et Økt behov for rehabilitering

både lokalt og i spesialisthelsetjenesten.

Når man vurderer den enkelte pasients behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten så

mener vi det er viktig å vurdere pasientene individuelt og ikke kun se på diagnosegruppe.

Mange pasienter har flere sykdommer samtidig og/eller bor for langt vekk fra lokale tilbud.

Når det gjelder den overordnede styringen og finansieringen av rehabilitering i

spesialisthelsetjenesten mener vi at det er svært viktig at denne fortsatt ivaretas av de

regionale helseforetakene. Hvis pengene og ansvaret for kjøp av spesialisert rehabilitering

overføres til kommunene vil dette kunne få raske og store negative konsekvenser for

eksisterend e spesia I iserte, tverrfa gl i ge ti I bud.

I Meld.St L4 (2014-20L5) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner, blir det

foreslått at; t¡ltak som har som formål å bringe deltakere tilbake i arbeid bør forbli et statlig

ansvar og ikke overføres til kommunene (kap 5.2.L). Vi stØtter denne vurderingen og ønsker

å presisere at dette også må gjelde arbeidsrettet rehabilitering.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tore lheim
Direktør
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