
Kommunal  

• Støtte opp under kommunesektorens bruk av FNs bærekraftsmål 

• Sørge for at kommunene og fylkeskommunene har frihet til å ta egne initiativ, finne nye løsninger 

og prioritere ressursbruken ut fra lokale forutsetninger  

• Styrker kommunene og fylkeskommunene med nye oppgaver i tråd med vedtatte reformer 

• Sikre en kommuneøkonomi som gir handlingsrom for lokale prioriteringer til både velferd og 

lokal og regional utvikling. Alle nye oppgaver for kommunal sektor skal fullfinansieres, for å 

forhindre kutt i velferdstilbud på andre områder 

• Være varsomme med å lovfeste nye individuelle rettigheter og detaljerte krav til hvordan 

kommunene og fylkeskommunene skal løse oppgavene. Nye bindende bemanningsnormer i 

kommunesektoren skal unngås 

• Sikre kommunal handlefrihet i arealforvaltningen innenfor overordnede nasjonale rammer som 

er forankret i plan- og bygningsloven, og unngå statlig detaljstyring 

  

Næringsutvikling  

• Forsterke fylkeskommunenes virkemidler for regional næringsutvikling med tilstrekkelig og 

forutsigbar finansiering 

• Stimulere til økt bruk av innovative offentlige anskaffelser som verktøy og virkemiddel for både 

næringsutvikling og innovasjon  

• Bygge ut og sikre samfunnskritisk infrastruktur som for eksempel fylkesveier og 

høyhastighetsinternett med mobildekning, basert på avtaler med kommunesektoren  

• Sikre at kommunene som stiller areal til disposisjon for utnyttelse av naturressurser som vann, 

vind og sjø får inntekter, gjennom lovfestede ordninger 

• Styrke desentralisert høyere utdanning som gir kompetanse til lokalt og regionalt arbeids- og 

næringsliv  

 

Bærekraftig velferd  

• Sikre at økte behov og de økte oppgavene i pleie og omsorgstjenestene i kommunene tas hensyn 

til i de årlige kommuneøkonomioppleggene   

• Videreutvikle ordningen med toppfinansiering av kommunale ressurskrevende omsorgstjenester 

slik at personer som omfattes av ordningen ved fylte 67 år inkluderes videre, og sikre tilstrekkelig 

økonomi til ordningen 

• Utvikle arbeidstidsordninger gjennom trepartssamarbeidet som kan styrke kvaliteten på 

tjenestetilbudet, fremme heltidskultur og redusere deltidsbruken i sektoren 

• Gjennomfører et krafttak for økt fagutdanning i helse- og omsorgssektoren, i tråd med 

framtidens behov 

• Bidra med statlige midler til et digitalt løft for kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Styrke det ambulante behandlingstilbudet i psykisk helsevern 

• Styrke satsingen på forskning og innovasjonstiltak i, med og for kommunal sektor 

 

 

 



Klima- og miljøvennlig utvikling 

• Sørge for et raskt og markant løft i bevilgningene til forebyggende flom- og skredsikringstiltak, og 

gi kommunene økt handlingsrom til å kunne forebygge og finansiere lokale tiltak for å håndtere 

overvann  

• Sikre en god finansiering av kollektivtransporten (buss og bane, båt og ferje) som også dekker 

ekstra kostnadene ved å ta i bruk teknologi som gir null utslipp av klimagasser 

• Styrke kommunenes mulighet til å bruke plan- og bygningsloven for å kunne stille krav som 

fremmer det grønne skiftet, slik at de blant annet kan vedta miljøsoner og stille klimakrav til bruk 

av byggematerialer 

• Videreføre og forsterker ordningen med statlige bidrag til byvekstavtaler i eksisterende og nye, 

aktuelle byområder 

 

Inkluderende oppvekst 

• Følge opp barnevernreformens mål om mer helhetlige ansvar til kommunene med god faglig 

støtte og kompetanseheving 

• Støtte kommunenes arbeid med innovasjon og tjenesteutvikling som gir et bedre og mer 

helhetlig tilbud til utsatte barn og unge.  

•      Sørge for økonomiske og juridiske rammevilkår som sikrer at kommunene kan ta et helhetlig 

ansvar for et godt og likeverdig tilbud til alle barn, både i kommunale og private barnehager 

• Sørge for at skolene får mer tid til undervisning og oppfølging av elever, gjennom å redusere 

statlig styring og rapportering 

• Sørge for en reform av videregående opplæring som gir flere mulighet for å gjennomføre og 

bestå, gjennom mer fleksible opplæringsløp og fullfinansiering av nye oppgaver for 

fylkeskommunene 

 

Inkluderende arbeidsliv 

• Gjøre statlige økonomiske virkemidler tilgjengelig slik at det blir mulig å kombinere arbeid og 

livslang læring i alle deler av arbeidslivet 

• Samarbeide med kommunesektoren om offentlige anskaffelser som verktøy for å styrke arbeidet 

for et seriøst arbeidsliv som tar kampen mot svart arbeid og ivaretar miljøhensyn 

 

 

 


