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Overføring av oppgaver i forbindelse med regionreformen - overføring av ressurser til
oppbemanning
Innspill til komitemerknad
KS ber kommunal- og forvaltningskomiteen vurdere å legge inn følgende merknad i innstillingen om
kommuneproposisjonen:
Komiteen ber regjeringen sikre at fylkeskommunene får tilstrekkelige ressurser til nødvendig oppbemanning for å
ivareta de oppgaver som faktisk overføres.
Bakgrunn
KS har i forbindelse med høringen gjort komiteen oppmerksom på de utfordringer som kan følge av overføringen
av sams vegadministrasjon. At det legges opp til at fylkeskommunene skal kompenseres i forhold til hvor mange
som faktisk ønsker å bli overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er den største utfordringen i
opplegget slik det nå ligger, og er ikke i tråd med vanlige prinsipper for oppgaveoverføring.
KS har videre i brev av 03.06.19 gjort komiteen oppmerksom på at det kun legges opp til å overføre 10 årsverk
innen kulturminnevern, og da over tre år, mens Klima- og miljødepartementet har ment at et realistisk anslag er
22-25 årsverk.
Fylkeskommunene og KS har ikke vært involvert i de vurderinger som er gjort i forbindelse med statens
ressursbruk på ulike oppgaver. KS har dermed liten innsikt i de vurderinger som er gjort, men har hentet inn noen
vurderinger fra fylkeskommuner. Felles for disse er at disse ligger høyere enn det som er lagt til grunn i
kommuneproposisjonen.
Innen landbruk og skogbruk legges det opp til å overføre 10 årsverk fra fylkesmennene. Vestland anslår sitt behov
til 4 årsverk, Nordland 3 årsverk og Viken 2 årsverk. Dette tilsier at 10 årsverk er en klar undervurdering av
behovet på landsbasis.
Når det gjelder overtakelse av statlige fiskerihavneanlegg og overføringer til kommunale fiskerihavner legges det
ikke opp til overføring av stillingsressurser fra Kystverket til fylkeskommunene. Bare Troms og Finnmark anslår
sitt behov til 5-6 stillinger. Dette tilsier en betydelig undervurdering av behovet totalt sett.
For oppgaver i forbindelse med skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder er det tenkt overført 2,7
årsverk i alt. I forbindelse med høring på forslag til endringer i friluftsloven og forskrift om fylkeskommunenes
oppgaver på friluftsområdet har mange fylkeskommuner reagert på dette. I uttalelsen fra fellesnemnda i Viken
heter det: «Et viktig suksesskriterium i reformen vil være at fylkeskommunene får tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse, samt ressurser til å ivareta sine nye roller og oppgaver. Hovedprosjektleder ser derfor med
bekymring på at det trolig skal overføres kun 2,7 årsverk på nasjonalt nivå i overføringen av disse oppgavene.»
I forbindelse med overføringen av oppgaver fra IMDi legges det opp til å overføre om lag 30 årsverk av 70-75
årsverk på dagens regionkontorer i IMDi. Det er usikkerhet blant fylkeskommunene om dette er tilstrekkelig for å
ivareta de oppgaver som skal utføres.

Andre oppgaver
Fylkeskommunene skal også overta andre oppgaver hvor det ikke er lagt opp til overføring av stillingsressurser.
Dette er:
 Oppdragsgiveransvar for ordninger i Innovasjon Norge og Siva
 Midler til bedriftsintern opplæring (BIO) fra NAV
 Folkehelseoppgaver fra fylkesmennene
 Bredbåndsmidler fra Nkom.
Fylkeskommunene må være forberedt på at også disse oppgavene vil medføre administrativt merarbeid.

