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Lov om overtakelseav formueposisjonervedendretavsvarsfordelingi matforvaltningen

Vi viser til Landbruksdepartementetsekspedisjonav 28. februar2003.

Opprettelsenav detnyemattilsynetog overføringav personellog formueposisjonerfra
kommunetil stathrkonsekvenserfor ivaretakelsenav de oppgavenesomblir igjen i
kommunene,og dasærligdetmiljørettedehelsevernet.

Vi visertil de to rapportenesom bleutarbeidetav Smith- utvalgeti 2002.For
Helsedepartementeterdetviktig at manved overferingenav personellog gjennomføringenav
detøkonomiskeoppgjøretogsåtar hensyntil deoppgavenesomforblir i kommunene,ogat
kommunenefortsatter i standtil åutføresineoppgaveretter uttrekketer foretatt.

Deovergangsbestcmmelsenesomerforeslåtttilsvarer langtpåvei overgangsbestemmelsenl
helseforetaksioven§ 52. Helsedepartementetvil knytte noenkommentarertil forslagetbasert
påerfaringenemedgjennomføringav sykehusreformenog derettergi noenmerkonkrete
kommentarertil denforslåttelovteksten.

Statensovertakelseav spesialisthelsetjenesteninnebaroverføringav en omfattende
formuesmassefra fylkeskommuneneog Oslokommune.Etterdrøftelsenesomble
gjennomførtfor åklargjøreogpresiserehvasomvaromfattetav overtakelsen,gjenstodet
uenigheissakernedI 3 fylkeskommunerinkludertOslokommune.Uenighetssakeneutgjør
anslagsvismellom 50 og 70 forskjelligesakskompleks.Alle dissemåavgjøresav nemnda,
som langtpåvei arbeidersomendomstol.Kostnadenknyttet til detteerbetydeligog
saksbehandlingener tidkrevende.

Vedovertakelsenav formuesposisjoneri forbindelsemedendringav ansvarsforholdenei
matforvaltningenantasbådeantalletog verdienavde formuesposisjonenesomskal overtaså
værebeskjedentsammenlignetmedsykehusreformen.Det potensielleantalletmotparter
derimoterbetydelighøyere.EtterHelsedepartementetsoppfatningbørdet vurderesom det
kan etableresen annenog merkostnadseffektivmåteåavklarehva someromfattetav
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overtakelsenenn dennemndsordningensomer foreslått.

Vurderingenav dettevil trolig måtteberoblant annetpådetkonfliktpotensialetsomligger i
overtakelsen.Detat denforeslåtteovertakelsenikke omfattereiendomsretttil fast eiendom
antaså reduserekonfliktpotensialetbetydelig.Det at nemndagis kompetansetil åavgjøre
antalletårsverksomskaloverføresvil trolig virke i motsattretning.Dettegjddersærlia
dersomantalletårsverksomoverførestilleggesbetydningfor beregningenav uttrekketi
forbindelsemedkommuneøkonomiproposisjonen.Dersomman ikkekommertil enighetmed
f. eks.25 % av kommuneneom dissespørsmålenevil man Ca om lag 100 nemndssaker.
Det er lagt til grunnatoverføringav personaleskal skje i samsvarmedregleneom
virksomhetsoverdragelseetterarbeidsmiljølovenkapittel 7 A. Ansatteharretttil å følgemed
til ny arbeidsgiverdersomdevesentligsteav arbeidsoppgaveneføresover.Medutgangspunkt
i erfaringenefra statligovertakelseav spesialisthelsetjenesten,er vii stortvil om
nemndsbehandlingeregnettil åavgjørespørsmålomansattesrettigheter.
Nemndsbehandlingenvil dessutenkunneføre til belastningfor deansattemedhensyntil å få
avklart sitt fremtidigearbeidsforholdi rimelig tid, helstfør 01.01.04.

Nårdeter foreslåttatpartenebarebæreregnekostnadervednemndsbehandlingenog ikke
risikereråmåttedekkemotpartenskostnader,er detikke konfliktdempende.Dersomman
foreslårennemndsordningbørdettrolig vurderesåinnførebestemmelsersomtilsvarerde
somgjelderi sivilprosessenomdekningav saksomkostninger.

Et annetforholder sombørvurdereser i hvilken gradpartssammensattenemndereregnettil
åbehandlesakerhvordetreelt setter lite rom for skjønn.Det at denforeslåtte§ 4 overfører
formuesposisjonersom“fortrinnsvis erknyttet til” åpnermuligenset noevidererom for
skjønnenndetsomfølgeravhelseforetaksioven§ 52 nr. 6 førsteledd. Vurderingeneav hvor
mangeårsverksom skal overføreskanetterforholdeneværeskjønnsmessige.Detantas
likevel at skjønnsmarginenherermindreenndensomfølgerav helseforetaksioven§ 52 nr. 6
annetledd. Problemetdersomovergangsbestemmelseni liten gradåpnerforskjønn,erat
nemndakan kommetil åetablereskjønnsmarginerlovenkorrekt forstått,ikke åpnerfor. Det
ernærliggendeåtenkesegat detmåforeliggerom for skjønnettersomdeternedsatten
partssammensattnemnd.Dersomdetvar klarthva somskulleovertasi henholdtil loven,er
detnærliggendeåtenkeat det ikkeville værebehovfor en partssammensattnemndav den
typensomforeslås.Det er altsåenvissrisiko for at ennemndav dennetypenikke erdetmest
hensiktsmessigevirkemiddelfor åavgjøresakerom overtagelseetterenlovbestemnielsemed
klarerammer,dersommåleter enmestmulig korrektgjennomføringav loven.

Ettersomforlagets§ 4 langtpåvei tilsvarerhelseforetaksioven§ 52 nr. 6 første leddog
overgangsbestemmelsensomer gitt for RusreformI og formodentligskal forståspåsamme
måtebørdensstrukturtrolig væremestmulig lik dissebestemmelsene.I motsattfall erdet
nærliggendeåtenkeatbestemmelsenskal forståspåen annenmåte.Nårmani første ledd
fastsetteratovertagelsenskal gjelde alle rettigheterog plikter børdetderforantageligskilles
ut somet egetannetpunktum.
Bestemmelsensreguleringav fasteiendombørtrolig vurderespå nytt. I fbrsteleddfastsettes
det i forslagetførsteleddat ingenrettigheterellerplikter til fasteiendomskal overtas.I annet
leddderimotkandetsynessomom mannettoppovertarbruksrettighetertil fast eiendom.Det
børtrolig presiseresatmanikke overtareiendomsretttil fast eiendometterførsteledd. I annet
leddbørdetsåpresiseresom manovertareksisterendebruksrettighetertil eiendommene,eller
sommerknadenkan tydepåetablerernyerettigheter.Uavhengigom manbetrakterdetsom
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nyetablerterettigheterellervidereføringav eksisterenderettighet,børdetvurderesåregulerei
hvilken graddetskal resvederlagfra statensside. Dettevil trolig kunnebidratil å forhindre
konflikt vedrørendespørsmåletomdet skal betalesleie.

Nårdetgjelder§ 5 børdetvurderesommanskal gi den en ny overskrift.Denregulererjo
ikke spørsmåletomovertagelseav gjeld eller andreforpliktelser.Det erregulerti § 4. Det er
forholdettil tredjemennsomreguleresi § 5.
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