Tilleggsmandat for ekspertutvalget for kommunereformen etter levering av
første delutredning – nye oppgaver til kommunene
1. Bakgrunn
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) mandat for ekspertutvalget
heter det at utvalget i sin sluttrapport skal vurdere kriterier kommunene bør oppfylle
for å ivareta mulige nye oppgaver. Videre er det varslet at departementet vil
konkretisere denne delen av oppdraget nærmere etter at utvalget har levert sin første
delutredning.
2. Ytre rammer
I Sundvolden-erklæringen står det at: ”Regjeringen vil foreta en gjennomgang av
oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt
og myndighet til mer robuste kommuner”. Det er besluttet at aktuelle departementer
skal starte et arbeid med å kartlegge og vurdere nye oppgaver til mer robuste
kommuner. Det tas sikte på at KMD fremmer en melding til Stortinget om arbeidet i
vårsesjonen 2015.
Departementet legger til grunn at arbeidet skal ta utgangspunkt i retningslinjene for
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene som ble lagt fram av
Oppgavefordelingsutvalget i NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat,
region og kommune. I tillegg legger departementet til grunn at endringer i
oppgavefordelingen bør bidra til redusert byråkrati og økt effektivitet. Rammestyring
(juridisk og økonomisk) av kommunene bør legges til grunn ved overføring av nye
oppgaver til mer robuste kommuner.
Oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer er følgende (kort oppsummert):
 oppgaver skal legges på lavest mulige effektive nivå,
 oppgaver som krever utøvelse av lokalpolitisk skjønn og vurdering bør legges til
folkevalgte organer (dvs. kommuner og fylkeskommuner),
 oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske
oppfatninger og lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnet av
standardisering, regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et statlig
ansvar,
 staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som
forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning,
 oppgaver som krever stor grad av koordinering, og/eller oppgaver som har store
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan,
 oppgaver som krever stor grad av samordning overfor brukerne legges til samme
forvaltningsnivå,
 det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en
oppgave skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen (det
finansielle ansvarsprinsipp).

3. Oppdraget
Med utgangspunkt i kriteriene fra første delutredning, skal ekspertutvalget vurdere om
det er behov for tilleggskriterier/sektorkriterier, eventuelt justeringer av kriteriene fra
første delutredning, for å kunne overføre nye oppgaver til kommunene.
Som grunnlag for denne vurderingen, skal ekspertutvalget på faglig grunnlag
analysere og vurdere eksempler på enkelte oppgaver som det kan være aktuelt å
overføre til kommunene, forutsatt større og mer robuste kommuner. Utvalget skal
vurdere eksempler på oppgaver innen tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og
samfunnsutvikling.
KMD kan i tillegg spesifisere bestemte oppgaver som utvalget skal analysere og
vurdere.
Som fastsatt i hovedmandatet, skal ekspertutvalget levere sin sluttrapport til KMD
innen 1. desember 2014.

