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KS’ LANGTIDSPLAN 2016-2019

KS’ langtidsplan 2016-2019 definerer de viktigste 
målene for KS. Hensikten er å gi retning for hvor-
dan KS bør arbeide for å fremme måloppnåelse  
for sine medlemmer.

KS’ landsting 16.-17. februar 2016 satte søkelyset 
på kommunenes og fylkeskommunenes muligheter 
for å forebygge utenforskap og fremme inkludering 
i lokalmiljø, arbeidsliv og samfunnslivet for øvrig. 
Dette temaet vil KS følge videre gjennom hele lands- 
tingsperioden. 

KS’ langtidsplan 2016-2019 vil bli konkretisert i de 
årlige handlingsplanene. 

Kommunesektorens 
organisasjon 
 
KS er til for sine medlemmer – kommunene og  
fylkeskommunene i Norge. KS´ visjon er en selv-
stendig og nyskapende kommunesektor. Det  
skal KS bidra til å realisere gjennom å: 

• være en tydelig arbeidsgiverorganisasjon som 
forvalter og videreutvikler tariffavtaler på vegne 
av medlemmene,

• arbeide for gode politiske, økonomiske og 
juridiske rammebetingelser for kommunenes 
og fylkeskommunenes virksomhet, og 

• være en utviklingspartner for kommunesektor- 
en på de områder hvor medlemmene særlig 
etterspør KS’ bistand 

KS har en sterk posisjon blant ordførere og råd-
menn, og undersøkelser plasserer KS i toppen 
sammenlignet med tilsvarende organisasjoner. 
Andel innbyggere som har et positivt inntrykk av 
KS øker. Kunnskapen om KS blant lokalpolitikere, 
kommunalt ansatte og i opinionen generelt kan  
bli bedre. KS har troverdighet og respekt blant 
partene i arbeidslivet, statlige myndigheter og  
andre viktige interessenter, og har høy faglig  
kompetanse både på arbeidsgiver- og interesse- 
politisk område, og som utviklingspartner. 

En enda sterkere posisjon hos viktige målgrupper  
og i norsk opinion vil bidra til større gjennomslag  
og gjøre KS mer robust i forhandlingssituasjoner  
og eventuelle arbeidskonflikter. For KS som organ- 
isasjon innebærer det blant annet følgende mål:

• Meget godt omdømme blant ordførere og råd-
menn, og at lokalpolitikere forøvrig og kom- 
munalt ansatte skal få økt kunnskap om og 
erfaring med hva KS er, gjør og mener.

• Være den ubestridte nasjonale representanten 
for kommunal sektor, sette nasjonal dagsorden 
på avgjørende temaer for kommunesektoren  
og på sine kjerneområder være den foretrukne 
eksperten, både politisk og faglig.

• Styrket posisjon i norsk opinion.
• Styrket omdømme for medlemmene i befolk-

ningen, som demokratisk arena, tjenesteyter, 
samfunnsutvikler og arbeidsgiver, og synlig- 
gjøre viktigheten av lokalt selvstyre og kom- 
munal virksomhet.

Mål i langtidsperioden:
Inkluderende folkestyre 

Norsk lokaldemokrati er godt – men kan og bør bli 
bedre. De direkte folkevalgte organene står i en 
særstilling som beslutningsmyndighet, i og med  
at de er de eneste som blir forpliktet av folket gjen- 
nom valg og også må stå til rette for folket ved valg. 
Folkevalgte må utøve aktivt lederskap, og innbygg- 
erne må bli sett og hørt, få ansvar og bli vist tillit.

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål) 

• En tillitsskapende forvaltning som bygger på 
høy etisk standard. 

• En kommunelov som styrker det kommunale 
selvstyret og den folkevalgte styringen av 
kommunen. 

• Et forsterket regionalt folkestyre med nødven-
dige virkemidler til å ta et regionalt lederskap 
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og utvikle regionen med utgangspunkt i region- 
ale fortrinn, behov og ressurser. 

• Et folkestyre der innbyggerne kjenner seg godt 
representert og har mulighet til å påvirke og del- 
ta og opplever kommunikasjonen med kom-
munen og fylkeskommunen som enkel og 
forståelig. 

• Kommunale og fylkeskommunale tjenester skal 
oppleves sammenhengende og helhetlige for 
innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

• Et folkevalgt lederskap som setter dagsorden, 
bygger lokale fellesskap og sikrer løsninger i 
samsvar med innbyggernes og lokalsamfunn- 
ets behov.

• Desentraliserte statlige oppgaver til kommune- 
ne og fylkeskommunene (nye regioner) som 
styrker det lokale selvstyret.

• Juridisk og økonomisk frihet til lokale priorite- 
ringer, lokal tilpasning, nyskaping og omstilling.

• At statsforvaltningen etterlever prinsippet om 
rammestyring og at kommunene får adgang 
til å prøve sin lovforståelse for et uavhengig 
organ.

• At endringer i kommunestrukturen bygger på 
lokale prosesser, kommunereformen finansieres 
utover den ordinære rammen og at sammen-
slåtte kommuner har fått nødvendig støtte. 

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Synliggjøre betydningen av lokalt selvstyre og 
bringe kommunesektorens innspill til ny kom-
munelov inn til regjeringen og Stortinget. 

• Tilby kommuner og fylkeskommuner støtte til å 
videreutvikle både det folkevalgte lederskapet 
og samhandlingen mellom innbyggere og folke- 
valgte, blant annet gjennom KS Folkevalgtpro-
gram.

• Sette etikk og anti-korrupsjonsarbeid i kommu- 
nesektoren på dagsorden, blant annet gjennom 
Kommunesektorens etikkutvalg.

• Utvikle videre samarbeidet med Frivillighet 
Norge om modeller og eksempler på god, sys- 
tematisk frivillighetspolitikk i kommunesektoren. 

• Benytte medlemskontakt til å dokumentere 
behov, og benytte alle virkemidler i konsulta-
sjonsordningen (lovmedvirkning, kostnads- 
beregning og konsultasjonsmøter) og annen  
kontakt med politiske myndigheter til å synlig-
gjøre disse behovene, slik at de blir fulgt opp  

i nasjonale politiske prosesser.
• Styrke forståelsen for det kommunale selvstyret 

hos nye politiske ledere.
• Fremme og støtte medlemmenes eget syste-

matiske arbeid for kvalitetsutvikling og innova-
sjon av tjenester overfor innbyggerne.

• Bidra, blant annet gjennom foregangskommun- 
er, til at det utprøves nye metoder for innbygg- 
ermedvirkning, som inkluderer flere organisa-
sjoner og enkeltpersoner, der innbyggere får 
anledning til å høres og delta i spørsmål som 
angår dem.

• Konkretisere og formidle forutsetninger, ramme- 
vilkår og oppgaver for nye regioner i samarbeid 
med medlemmer og statlige myndigheter. 

• Spre erfaringer om utviklingen av nye kom- 
muner og utarbeide verktøy for medlemmene.

• Fremme selvstyret og kommunesektorens 
interesser i Europa og internasjonalt. 

Sunn kommuneøkonomi 

Befolkningsveksten medfører press i driftsøkonomi-
en og store investeringer som må lånefinansieres. 
Gjeldsnivået er historisk høyt, utsiktene for norsk 
økonomi er svakere, og klimaendringer, flere flykt-
ninger og økende pensjonskostnader gir nye kom-
munaløkonomiske utfordringer. Samtidig kreves det 
ressurser til å forebygge utenforskap. Realvekst i 
kommunesektorens inntekter blir derfor viktig fram- 
over, samtidig som det kan forventes at kravene til 
effektivitet og enda bedre ressursutnyttelse vil øke. 
God økonomistyring er avgjørende for å sikre en 
sunn økonomi på både kort og lang sikt.

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål) 

• Kommunesektorens økonomi skal være bære-
kraftig i et langsiktig perspektiv, og sektorens 
nettoformue skal som minimum være opprett-
holdt. 

• Inntektssystemet må sikre at alle landets kom-
muner kan gi et likeverdig tjenestetilbud til sine 
innbyggere, samtidig som kommunene skal ha 
et økonomisk handlingsrom som gir muligheter 
for lokale prioriteringer og initiativ.

• Nye oppgaver og krav fra staten skal være 
fullfinansiert. 

• Inntektsrammene for kommuner og fylkeskom-
muner settes slik at vedlikeholdsetterslepet er  
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På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål)

• Kommunene er arbeidsgivere med høy grad 
av tillit, godt samspill mellom folkevalgte og 
administrasjon og med de beste lederne.

• At folkevalgte er godt kjent med sin arbeids-
giverrolle for rådmannen og de kommunalt 
ansatte.

• Reduksjon i sykefraværet og økning i antall 
heltidsstillinger.

• Framforhandlede tariffavtaler med et helhetlig 
perspektiv som ivaretar kommunesektorens 
behov for å rekruttere og beholde arbeidskraft.

• Det er bedre sammenheng mellom arbeids-
kraftsbehov i kommunesektoren, utdannings-
tilbud på alle nivå og virkemiddelapparatet i 
NAV for å understøtte inkludering i arbeidslivet. 

• Kommunene bidrar til å gi ungdom en god 
start i arbeidslivet, blant annet gjennom å opp-
rette gode og flere praksis- og læreplasser, slik 
at kommunesektoren har minst to lærlinger pr. 
1000 innbyggere pr. år.

• En dyktig administrativ og faglig ledelse med 
vekt på forbedring, internkontroll, utvikling  
og innovasjon.

• Kommunesektoren framstår som en attraktiv 
arbeidsplass for kompetente og selvstendige 
medarbeidere gjennom bruk av oppdatert 
kunnskap og en strategisk arbeidsgiverpolitikk.

• Kunnskap om ledelse utnyttes aktivt i kommu-
nenes arbeid med digitalisering, innovasjon  
og omstilling. 

• Kommunen har arbeidsgivere med tilstrekkelig 
strategisk IKT-kompetanse.

• Offentlig tjenestepensjon (OTP) skal være til- 
passet arbeidslinja i pensjonsreformen.

• Bedre sammenheng mellom arbeidskraftbehov 
i kommunesektoren og utdanningstilbud i 
universitets- og høgskolesektoren.

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Samarbeide med staten og arbeidstakerorg- 
anisasjonene om en mer arbeidsrettet OTP, 
som samtidig gir større forutsigbarhet med 
hensyn til kostnader.

• Ha god medlemsforankring og godt samarbeid 
med arbeidstakerorganisasjonene for å utvikle 
og fremforhandle tariffavtalene.

tydelig redusert på fylkesveier, inkludert ferge- 
kaier, bruer og tunneler, og på kommunal 
infrastruktur.

• Mulighetene for effektivisering av drift og kvali-
tetsforbedring av tjenestene gjennom digitali-
sering er styrket.

• Kommunesektoren er ledende i bruk av inn-
kjøp som strategisk verktøy for både effekt- 
ivisering, nyskaping og for å realisere viktige 
mål for samfunnsutviklingen.

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Øke medlemmenes og statens kompetanse 
om ressursbehov og metoder for å sikre en 
langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi.

• Samarbeide med stat og akademia om den 
faglige delen av inntektssystemet.

• Utføre interessepolitisk arbeid og faglige ana- 
lyser for å sikre fullfinansiering av fylkeskommu-
nenes og kommunenes ansvar og oppgaver.

• Gjennomføre økonomiske beregninger for 
kommunene i deres arbeid med sammen- 
slåinger. 

• Fremme bruk av nasjonale og kommunale 
fellesløsninger og felleskomponenter i digi- 
taliseringsarbeidet.

• Øke medlemmenes kompetanse på person-
vern og informasjonssikkerhet.

• Heve kunnskapen om muligheter for strate- 
gisk bruk av innkjøpsmakt i kommunesekto-
ren, inklusive bruk av innovative anskaffelser/
innkjøp og leverandørutvikling. 

• Spre kunnskap om samfunnsøkonomiske 
effekter/gevinster av innovasjonstiltak i  
kommunesektoren.

Attraktive arbeidsgivere 

Kommuner og fylkeskommuner er inkluderende 
arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for økt 
mangfold. Kommunesektoren står overfor utford- 
ringer i framtida som handler om å møte den de-
mografiske utviklingen og innbyggernes behov for 
bærekraftige velferdstjenester. Kommunesektoren 
arbeider strategisk med å profilere, rekruttere og 
beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og 
kontinuerlig fornye tjenester og arbeidsformer.  
God ledelse og tilgjengelige og fleksible virkemidler 
er avgjørende for å lykkes med dette. 
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• Dokumentere kommunesektorens utfordringer 
som arbeidsgivere, både aggregert og på 
enkeltkommunenivå, og hvordan disse endres 
over tid. 

• Forsterke innsatsen for å redusere sykefraværet 
og fortsette samarbeidet med arbeidstakerorg- 
anisasjonene om utvikling av heltidskultur.

• Utvikle samarbeid både med nasjonale utdann- 
ingsmyndigheter og UH-sektoren om innholdet 
i utdanningstilbudet slik at det tilpasses kom-
munesektorens behov. 

• Formidle kunnskap og støttende verktøy for 
utøvelse av ledelse til kommunene. 

• Følge med i utviklingen av antall lærlinger i 
kommunesektoren, og formidle gode eksem-
pler på hvordan inntak av lærlinger integreres  
i en kommunal rekrutteringsstrategi. 

• På vegne av medlemmene profilere kommune- 
sektoren som en attraktiv arbeidsplass med 
utviklingsmuligheter for de ansatte.  

Bærekraftige helse- og 
velferdstjenester 

De kommunale helse- og velferdstjenestene er vik- 
tige, og blir i årene fremover stadig viktigere for å 
møte de samlede utfordringene og befolkningens 
behov. Framtidens helse- og velferdstjenester skal 
ytes til flere, til stadig eldre og til personer som lever 
lengre med sykdom og skader. Samtidig kreves  
det innsats for å forhindre utenforskap blant barn 
og unge. Dette innebærer prioritering, å gjøre de 
rette grepene til rett tid, og stadig jakt på ny kunn-
skap og kompetanse.

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål) 

• Samfunnsutvikling som vektlegger aldersvenn-
lige samfunn. 

• Kommunene har et «sørge for» ansvar for  
forskning og utdanning som er fullfinansiert  
og operasjonaliserbart. 

• Kommunene har gode styringsdata for helse- 
og omsorgstjenestene.

• Kommunene har et større ansvar for oppgaver 
og virkemidler i myndige NAV-kontor. Ressurs- 
er flyttes med oppgavene. Kommunene har 
helhetlig ansvar for barnevernet. Fosterhjem 
har rammebetingelser som fremmer rekrutte-
ring og stabilitet.

• Kommunene har gode rammebetingelser og 
godt samarbeid med staten for å løse opp-
gavene som følger av økt asyltilstrømning. 

• Nyankomne flyktninger integreres raskt i  
arbeidsliv og utdanning.

• Kommunehelsetjenesten videreutvikler hel- 
hetlige og koordinerte pasient-/brukerforløp  
med flere tjenester nær der brukerne bor. 

• Kommunene utvikler det lokale tilbudet for 
mennesker som har, eller er i risiko for å ut- 
vikle, rusmiddelproblemer og/eller psykiske 
helseproblemer, samt deres pårørende og 
nærstående.

• Kommunene er godt forberedt til å møte inn- 
byggernes behov for framtidens kommune- 
helsetjenester.

• Kommunene kjenner og tar i bruk tiltak som 
fremmer god folkehelse.

• Digital samhandling mellom primærhelsetjen- 
esten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten 
er foretrukket kommunikasjonsform. 

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Samarbeide med statlige myndigheter om 
kunnskapsbaserte modeller og verktøy for 
kommunenes arbeid for inkludering av ut- 
satte grupper, og i særlig grad utsatte barn  
og unge, langtids sosialhjelpsmottakere,  
samt nyankomne flyktninger.

• Samarbeide med kommunene om kunnskaps-
baserte modeller og verktøy for kvalitetsut- 
vikling og innovasjon av tjenestene.

• Samarbeide med staten om et folkehelsepro-
gram som fremmer psykisk helse for barn og 
unge, og som bygger på eksisterende struk- 
turer i fylkeskommuner og kommuner.

• Fremme bruken av velferdsteknologiske løs- 
ninger, basert på nasjonale standarder og 
komponenter, som mobiliserer omsorgs- 
ressursene i kommunene. 

• Blant annet gjennom FoU knytte sammen 
teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, og 
formidle dette gjennom nettverk og andre 
medlemsrettede fora. 

• Spre kunnskap og stimulere til utvikling og 
kvalitet i arbeidet med inkludering av flyktning- 
er gjennom kurs- og nettverksarbeid for og 
med kommunene og fylkeskommunene.



6

KS’ LANGTIDSPLAN 2016-2019

Inkluderende oppvekst 

Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en 
god oppvekst. De aller fleste barn og unge i Norge 
har det bra, men noen står i fare for å falle utenfor 
eller oppleve at de ikke er en del av fellesskapet. 
Kultur og frivillighetens fellesskap er en viktig del  
av et godt oppvekstmiljø. Særlig viktig er det å  
rette oppmerksomheten mot barn og unges opp-
vekst- og utdanningssituasjon, sosial inkludering  
og mulighet til å oppleve mestring og klare seg i  
voksenlivet.

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål) 

• Det er handlingsrom for kompetente kom-
muner og fylkeskommuner til å utforme en 
kunnskapsbasert, helhetlig og inkluderende 
oppvekstpolitikk som gir alle barn og unge 
et godt og inkluderende oppvekstmiljø som 
forhindrer utenforskap og setter dem i stand  
til å mestre egne liv i fellesskap med andre.

• Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kom-
munens/fylkeskommunens tjenester og på 
fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del 
av en helhetlig og inkluderende oppvekst, der 
samspillet med frivillige er et sentralt bidrag.

• Kommunene har gode rammer og kunnskap 
om å legge til rette for tidlig innsats.

• Ledere i skole og barnehage har aksept og 
rom for å lede og utvikle organisasjoner gjen-
nom dialog og medskaping.

• Gode rammer, kapasitet og handlingsrom for 
lokalt og regionalt kvalitetsarbeid der skolen 
og barnehagen som lærende organisasjoner 
er grunnlaget og rammen for god profesjons-
utvikling. 

• Lokalt og regionalt kvalitetsarbeid preges av 
samhandling mellom ulike tjenester og yrkes-
grupper slik at deres ulike kompetanse kan 
stimulere til innovative løsninger og arbeids- 
former i barnehage og skole.

• Kommunenes lokalpolitiske handlingsrom, 
kapasitet og kompetanse som barnehage-
myndighet for alle barnehager er styrket, 
uavhengig av eierskap.

• Gjennomføringsgraden i videregående opp- 
læring er økt.

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Være proaktiv overfor departementets arbeid 
med revidering av læreplan for grunnopplær- 
ingen og rammeplan for barnehagen med 
grunnlag i medlemsdialog.

• Utvikle tverrfaglige og helhetlige strategier, 
plattformer og arenaer for og med kommuner 
og fylkeskommuner i arbeidet med oppvekst-
politikk.

• Videreutvikle skoleeierprogrammet, med sær-
lig vekt på at det omhandler helhetlig kvalitet 
i oppveksten fra barnehage til gjennomført 
videregående opplæring.

Livskraftige regioner, byer og 
distrikter 

Norge er et godt land å bo i med gode levekår 
over hele landet og relativt små forskjeller mellom 
regionene. Det er en utfordring å sikre en balansert 
og bærekraftig utvikling som er tilpasset regionale 
og lokale fortrinn. Dette krever regionale og lokale 
myndigheter som tar lederskap for en livskraftig 
samfunnsutvikling.

På vegne av kommuner og fylkeskommuner vil KS 
oppnå: (mål) 

• Styrking av kommunesektoren som samfunns-
utvikler.

• Kommunesektoren har en sentral og anerkjent 
rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

• Kommunesektoren har kompetanse, kapasitet 
og kapital til å håndtere konsekvensen av et 
klima i endring, inkludert forebyggende tiltak. 

• Plankapasitet og plankompetanse i kommune-
sektoren er styrket som et virkemiddel for å  
opprettholde og utvide det lokale selvstyret  
og livskraftige nærmiljøer. 

• Regional planlegging blir et mer forpliktende 
styringsinstrument.

• Kommunesektoren får tilgang til nye økonom- 
iske ressurser for areal- og transporttiltak gjen- 
nom samarbeidsordninger med statlige 
myndigheter. 

• Det er kommet på plass robuste finansierings- 
ordninger både for drift og investeringer i koll- 
ektivtransporten, som følger opp målet om 
nullvekst i persontrafikken i byområdene,  
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og som sikrer finansieringen av en brukertil-
passet bestillingstransport i distriktsområdene.

• Nyskapende samarbeid med frivillighet og 
næringsliv for å styrke utviklingskraften og 
evnen til å løse lokale og regionale samfunns-
utfordringer. 

• Fremme kommunesektoren som pådriver og 
redskap når arbeidsmarkedssituasjonen krever 
motkonjunkturtiltak.

• Digital og sosial infrastruktur er en integrert  
del av kommunesektorens samfunnsutviklings- 
arbeid.

Gjennom perioden vil KS arbeide for at disse mål-
ene nås ved å: 

• Gjennomføre interessepolitiske og faglige tiltak 
og initiativer for å få på plass nye verktøy, re-
gulatoriske bestemmelser og finansielle virke-
midler for omstilling til et lavutslippssamfunn. 

• Bygge allianser med andre aktører for å styrke 
rammebetingelsene for et «grønt skifte» i kom-
munesektorens ansvarsområder.

• Framskaffe og formidle ny og oppdatert kunn-
skap om virkninger av klima i endring, og gode 
strategier for både forebygging og nødvendig 
tilpasning. 

• Utvikle kunnskapsgrunnlag om hvordan sam- 
ordnet areal- og transportplanlegging kan bli 
gjensidig forpliktende for planens aktører/
parter.

• Påvirke rammebetingelser, og utvikle verktøy  
og redskap, slik at disse bygger opp om kom- 
munesektoren som samfunnsutvikler og plan-
myndighet. 

• Spre kunnskap og stimulere til utvikling og 
kvalitet ved informasjon om mulighetene i 
EU-programmene.  
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