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Forespørsel om møte mellom regjeringen, KS og arbeidstakerorganisasjonene i
kommunal sektor
Partene i kommunal sektor – KS og arbeidstakerorganisasjonene - setter pris på regjeringens gjentatte
uttalelser om at den vil stille opp for kommunesektoren i den krevende tiden vi er inne i som nasjon. Vi
har også merket oss at regjeringen har uttrykt takknemlighet for den ekstra innsatsen som de mange
ansatte i sektoren har lagt ned for å gi innbyggere i alle aldre gode offentlige tjenester, selv med mer
krevende arbeidsforhold. Partene i kommunal sektor og de medlemmer vi representerer er fortsatt
innstilt på å gjøre en stor innsats for at innbyggerne skal få et trygt og godt velferdstilbud over hele
landet, også i situasjoner med nye smitteutbrudd.
Både KS og arbeidstakerorganisasjonene mottar imidlertid tydelige signaler hver i sine medlemskanaler
om at situasjonen nå oppleves svært presset. Kommunene og fylkeskommunene skal sikre at både
ansatte og tjenestemottakere unngår smittefarlige situasjoner og terskelen for å holde seg hjemme ved
mulige symptomer skal være lav. Krav til renhold er forsterket. Det er stilt store krav til kapasitet for
testing og smittesporing. Samtidig skal det ordinære tjenestetilbudet opprettholdes fullt ut, og i noen
tilfeller også utvides sammenlignet med hva som ville vært tilfelle i en mer normal hverdag. I sum skaper
dette store utfordringer for både kommunene og fylkeskommunene som organisasjoner og arbeidsgivere,
og for de ansatte. Sektoren har mange og store arbeidsoppgaver som forventes å øke både i omfang og
kompleksitet, og det er avgjørende at vi som samfunn innretter oss slik at vi sikrer nødvendig arbeidskraft.
KS og arbeidstakerorganisasjonene har løpende dialog med de enkelte fagstatsråder og
kommunalministeren om disse utfordringene, hver innen sitt ansvarsområde. Slik situasjonen nå har
utviklet seg, ser vi likevel et klart behov for et felles møte med statsminister, kommunalminister,
finansminister og de mest berørte fagstatsrådene hvor vi kan diskutere det samlede trykket på
kommunesektoren og hvordan forventninger og krav fra statlig side kan settes slik at disse er tilpasset den
samlede ressurssituasjonen i sektoren. Vi ber om at statsministerens kontor tar initiativ og inviterer til et
slikt felles møte mellom partene i kommunal sektor og regjeringsrepresentantene.
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