OSLO HØYRE

Til Representantskapets medlemmer:

Oslo, 18. august 2014
Det innkalles med dette til møte i Representantskapet:

MANDAG 1. SEPTEMBER KLOKKEN 18.00
STED: ORDFØRERSALEN, 6. ETG. HØYRES HUS
Forslag til dagsorden:
Sak 21/2014

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 22/2014 Bedre, mer effektive og moderne kommuner
Innledning om kommunereformen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Anledning til spørsmål.
Oslo Høyres høringssvar i partihøringen om kommunereformen
Oslo Høyres arbeidsutvalg nedsatte i vår en arbeidsgruppe for å utforme vårt høringssvar som
skal behandles og vedtas i representantskapet. Gruppen består av stortingsrepresentant Michael
Tetzschner, Hege Astrup Sannum (gruppeleder Nordstrand), Bård Folke Fredriksen (byråd), Ida
Berg-Johnssen (varamedl., bystyret), og sekretær for gruppen: Camilla Strandskog (byrådssekr.
finans).
Innledning ved Michael Tetzschner, leder for arbeidsgruppen
Debatt, behandling og vedtak av uttalelse (Arbeidsgruppens forslag er vedlagt)
Sak 23/2014

Nominasjon til kommunevalget 2015

Nominasjonskomiteen foreslår at listens plass 1 og 2 velges i representantskapet 1. september.
Innledning ved nominasjonskomiteens leder Kristin Clemet.
Innstilling fra nominasjonskomiteen blir ettersendt.
Etter møtet er alle invitert på «kick off» for ett år igjen-kampanjen, valgkampen 2015 med
innledninger, underholdning, enkel servering. Representantskapsmøtet er åpent for alle
medlemmer, men bare representantskapsmedlemmer og møtende varamedlemmer har
stemmerett. Eventuelle forfall meldes til representantskapet@oslohoyre.no og din
bydelsforeningsleder.
Med vennlig hilsen
Oslo Høyre

Geir Staib
sjefsekretær tlf 22 82 91 04 / 91 32 63 76
_________________________________________________________________________________
Oslo Høyre, Stortingsgaten 20, 5. etasje, 0161 Oslo/P.b. 1536 Vika 0117 Oslo, 22 82 90 00
oslo@hoyre.no, http://oslohoyre.no, http://www.facebook.com/home.php#!/oslo.hoyre
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Til Representantskapet
Fra Arbeidsgruppen for partihøringen om kommunereformen
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Uttalelse fra Oslo Høyre til partihøring 3/2014 - kommunereformen
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Oslo Høyre ønsker velkommen en kommunereform som gir større kommuner og bedre tjenester til
innbyggerne. Et sterkt lokaldemokrati er viktig for et velfungerende samfunn, og beslutninger blir
ofte bedre om de tas av en myndighet nærmest mulig den det gjelder. For å styrke lokaldemokratiet
må kommunene få flere oppgaver og den statlige styringen må reduseres. Det vil gi innbyggerne økt
innflytelse over egen hverdag og sitt eget lokalmiljø.
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Oslo Høyre er positiv til de signaler som er kommet så langt i arbeidet med kommunereformen. Det
gjelder spesielt styrking av storbyer og områder med stor befolkningsvekst. En god og forutsigbar
kommuneøkonomi er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne.
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Oslo kommune er i en noe annerledes situasjon enn andre kommuner fordi Oslo både er kommune
og fylkeskommune. Oslo Høyre mener at det har stor betydning å videreføre denne strukturen.
Driften av kommunen er mye mer effektiv enn alternativet ville kunne vært, om kommunen skulle
hatt mellomledd mellom seg og staten f.eks. som underordnet en fylkeskommune eller en region.
Særlig har kommunen sett verdien av å ha ansvaret for et helhetlig skoleløp, og Oslo Høyre vil støtte
forslag om at andre kommuner bør få overta flere fylkeskommunale oppgaver. Oslo Høyre vil ha en
klarere ansvarsfordeling mellom stat og kommune, slik at ansvaret blir tydelig plassert. I denne
høringsuttalelsen vil det i hovedsak bli lagt vekt på forholdet til staten da dette er mer relevant for
Oslo.
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Uavhengig av dagens kommunestørrelse eller – struktur: Har dere eksempler på oppgaver eller
ansvar som kommunene bør ta over fra andre forvaltningsnivåer, eller ta større del i enn i dag?

25
26
27
28

Det er kommunene som har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester og de er i direkte kontakt
med landets innbyggere. De kjenner egne utfordringer best og er dermed godt skikket til å ta
avgjørelser til det beste for sine innbyggere. Av statlige oppgaver som kommunene kan overta ønsker
Oslo Høyre å fremheve disse som relevante for Oslo kommune:
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Statens tiltaksansvar knyttet til NAV
Distribusjon av tekniske hjelpemidler (NAV)
Familievernet
Statens ansvar for rehabilitering
Bestilleransvaret for lokal togruter
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Oslo Høyre vil påpeke at en overføring av nye oppgaver til kommunene må følges av nødvendige
økonomiske ressurser som justeres i takt med den demografiske utviklingen i kommunen.
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Oslo Høyre mener det er viktig å se nærmere på Fylkesmannens myndighetsområde, og mulighet til å
overprøve lokale vedtak. Oslo Høyre mener at det sannsynligvis er riktig at Fylkesmannsembetet
videreføres, men at denne begrenses til å reagere på lovmessige uoverensstemmelser, men ikke som
i dag at politiske beslutninger overprøves.
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Har dere eksempler på lover og regler som bidrar til for sterk (eller for svak) statlig styring av
kommunenes tjenester?
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Kommunene har i dag mange viktige lovpålagte oppgaver. Mange av disse er oppgaver vi skal og bør
bruke mye ressurser på som for eksempel skole. Oslo Høyre vil likevel påpeke at det har skjedd en
utvikling i retning av økt rettighetslovgivning. Dette innebærer at kommunenes frie handlingsrom
reduseres og det blir mindre muligheter for politiske prioriteringer lokalt. Oslo Høyre ber regjeringen
være varsom med fremtidig rettighetslovgivning.
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Finnes det eksempler på nasjonale planer, lover eller retningslinjer som hindrer fornuftige
løsninger lokalt?
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Det finnes flere eksempler på statlig styring av kommunene i dag som kan være til hinder for gode
lokale løsninger og lokal tilpasning. Markaloven (Lov om naturområder i Oslo og nærliggende
kommuner) og naturmangfoldsloven er eksempler på dette.
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Er det viktige nasjonale interesser som kan forsvare nasjonal inngripen eller begrensninger?
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Områder som forsvar, miljø og grunnleggende infrastruktur.
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En god og forutsigbar kommuneøkonomi
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Oslo Høyre støtter Sundvoldenerklæringens formulering om at kommune må få beholde en del av
selskapsskatten slik at verdiene tilfaller de områdene hvor de skapes og ser frem til at dette skal bli
en realitet. Det at kommunene får beholde en andel av selskapsskatten gir i sin tur også viktige
incentiver til kommuner for å legge til rette for lokal næringsliv. Med større geografiske enheter er
det viktigere enn noen gang å ha lokal selskapsskatt. Det hjelper ikke med store geografiske enheter
hvis det ikke er reell valgfrihet.
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En god og forutsigbar kommuneøkonomi er en forutsetning for å levere gode velferdstjenester. Oslo
Høyre støtter en gjennomgang av inntektssystemet til fylker og kommuner for å sikre gode
rammevilkår. Mange kommuner har de siste årene hatt en sterk befolkningsvekst og Oslo Høyre er
glad for Sundvoldenerklæringens formulering om å styrke kommuner med stort investeringsbehov
som følge av befolkningsøkningen. Oslo Høyre mener at befolkningsveksten bør kompenseres
gjennom et investeringstilskudd til skoler og barnehager slik det er på sykehjem i dag. Nødvendige
investeringer gir et godt bilde på de reelle kostnadene ved en befolkningsøkning.

