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1 Innledning 
Kommunesektoren møter jevnlig komplekse utfordringer som ikke har kjente løsninger. Noen av 

utfordringene er knyttet til generelle utviklings- og samfunnstrekk, andre er mer spesifikke for 

sektoren. Demografiske endringer, økende digitalisering, endringer i innbyggernes forventninger og 

en mulig omstrukturering av sektoren representerer noen av de mest sentrale utfordringene. 

KS sine fremste oppgaver er å styrke lokaldemokratiet, sikre at kommunesektorens økonomiske 

rammer står i forhold til oppgavene, og å arbeide for at kommuner og fylkeskommuner kan håndtere 

kommende velferdsutfordringer. Som arbeidsgiverorganisasjon arbeider KS for at kommuner og 

fylkeskommuner skal har gode rammebetingelser som arbeidsgivere og at de har evne til å 

rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse  

Utviklings- og innovasjonsarbeid er en annen sentral del av virksomheten, og KS skal være en 

oppdatert og samordnet utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner. KS ønsker at 

kommunesektoren skal oppleve at det er en fordel å samarbeide med KS, og at nasjonale 

myndigheter skal anse KS som en aktuell samarbeidspartner.  

Strategien KS som utviklingspartner for kommunesektoren skal gi retning for KS sitt utviklings- og 

innovasjonsarbeid, og nedfelle prinsipper for god gjennomføring. Strategien omfatter alle 

utviklingsrettede aktiviteter i KS rettet mot kommunesektorens behov og omfatter innovasjon, 

kvalitetsutvikling i tjenestene, effektivisering, arbeidsgiverutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av 

lokaldemokratiet.  

Strategien skal  

 Tydeliggjøre forventninger til arbeidsformer og medlemskontakt slik at tiltakene blir 
helhetlige og framtidsrettete 

 Angi kriterier for vurdering og prioritering av utviklingstiltak 

 Tilrettelegge for strukturer som styrker læringskultur og samhandling internt i organisasjonen 

 

For å lykkes som utviklingspartner må KS sin innsats speile de største utfordringene 

kommunesektoren står overfor に prioriteringene må gjenspeile medlemmenes behov og 

arbeidsformene må tilpasses komplekse utfordringer. Suksessfaktorer for å lykkes med 

utviklingsarbeid er ledelse, god læringskultur og systematisk arbeid.  Dette bør være kjennetegn både 

på KS sin samhandling med kommuner og fylkeskommuner og på egne arbeidsformer.  

Erfaringer og kompetanse som KS besitter skal deles med medlemmene, og gjennom deling av 

kunnskap skal KS bidra til kommunesektorens utvikling og innovasjon, særlig på områder hvor KS har 

spesielle fortrinn fremfor andre aktører.  

De oppgavene KS arbeider med innenfor interessepolitikk, arbeidsgiverpolitikk og utviklings- og 

innovasjonsarbeid henger tett sammen, og områdene er gjensidig avhengig av hverandre for å nå 

sine mål. Dette innebærer at organisasjonen må ha arbeidsformer og strukturer som tilrettelegger 

for bruk av ulike kompetanser, involvering på tvers og deling av kunnskap.  

Strategien skal bygge opp under mål og prioriteringer som er vedtatt av Landstinget, Landsstyret og 

Hovedstyret, og ┗ｷヴﾆW ゲ;ﾏﾏWﾐ ﾏWS KSげ ｀┗ヴｷｪW ゲデヴ;デWｪｷWヴ (slik som f.eks. digitaliserings- og 

arbeidsgiverstrategien). Strategien er utarbeidet hovedsakelig for bruk internt i KS, men kan også vise 



STRATEGI FOR KS SOM UTVIKLINGSPARTNER FOR KOMMUNESEKTOREN 2016-2019 Side 4 
 

medlemmene hva de kan forvente av KS og hvilke vurderingskriterier som legges til grunn for 

prioriteringer.  

1.1 KS╆ rolle som utviklingspartner 

KS forholder seg til medlemmene, statlige myndigheter og andre aktører på ulike måter に som 

interessepolitisk aktør, arbeidsgiverpolitisk aktør, part i arbeidslivet og som utviklingspartner. 

Som utviklingspartner er det viktig at KS møter medlemmenes behov og ønsker. Ved utforming av 

strategien har det vært kontakt med kommuner og fylkeskommuner på ulike arenaer1. I korte trekk 

ønsker medlemmene at:  

 

Å være en partner innebærer gjensidighet og likeverdighet. I et partnerskap er deltakelse frivillig, 

men samarbeidet er forpliktende når det er igangsatt. For at partnerskap skal lykkes er det 

avgjørende at partene opplever nytte og oppnår bedre resultater enn om de ikke hadde 

samarbeidet.  

For KS er det viktig å få oppdatert innsikt og kunnskap fra utviklingsarbeidet som også kan brukes i 

det interessepolitiske og arbeidsgiverpolitiske arbeidet. Dette styrker KS sin posisjon overfor staten, 

og som utviklingspartner for kommunesektoren. 

Som utviklingspartner vil KS bidra til erfaringsdeling mellom kommuner og å spre informasjon om 

god praksis. 

KS har særlige fortrinn som utviklingspartner:  

 Innenfor områder som er knyttet til kjernen av KS sine arbeidsområder  

 Når KS har en unik kompetanse som medlemmene ikke kan få tak i andre steder  

                                                           
1 Møter med ni rådmannsutvalg, workshop med inviterte kommunerepresentanter, møte i Hovedstyret, 
medlemsdialog gjennom KS-K oppdrag.  

KS er i forkant med kunnskap og kompetanse om hvilke utfordringer kommunesektoren 
kommer til å møte 

KS er utviklingspartner for å løse de omfattende, komplekse oppgavene og for å møte de 
største behovene 

Utviklingsarbeidet skal være mer tverrfaglig med samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer 

KS bidrar til tolkning av forsknings- og statistikkresultater til bruk i analyser og 
beslutningsgrunnlag 

KS formidler og «oversetter» forskning - både til kunnskapsspredning og for praktisk 
anvendelse  

KS veileder i prosesser og tilbyr verktøy og metoder  
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1.2 Mål for KS utviklingsrettede aktiviteter   

Kommunesektorens behov skal være retningsgivende for hvilke utviklingsaktiviteter som iverksettes. 

Det skal være tilstrekkelig interaksjon mellom utviklingstiltak, KS FoU og organisasjonens oppgaver 

innenfor interesse- og arbeidsgiverpolitikk.  

Mål - Utviklingsrettede aktiviteter i KS skal: 

 

2 Hva er utviklingsarbeid? 
Alt arbeid i KS handler - enten direkte eller indirekte - om å fremme kommunesektorens utvikling, 

enten dette omtales som utviklingsarbeid, utviklingsrettede aktiviteter eller innovasjon.  Det gjelder 

enten man arbeider for å øke sektorens handlingsrom, arbeider for gode juridiske formuleringer, 

veileder i arbeidsgiverpolitikk og ledelse, bistår med gode råd eller skaper arenaer for samhandling.  

Utviklingsarbeid er et begrep som kan forstås på ulike måter. Forskjellig tolkning av dette begrepet - 

både internt i KS og hos medlemmene に kan være med på å forklare hvorfor KSげ utviklingsarbeid kan 

oppleves uoversiktlig, fragmentert og usammenhengende. Det kan være både vanskelig og kunstig å 

skille mellom utviklingsrettede aktiviteter og andre medlemsrettede aktiviteter.  

Denne strategien favner de utviklingsrettede aktivitetene i KS som planlegges og gjennomføres 

sammen med kommunene for å resultere i ønskede endringer. Innenfor disse aktivitetene er det 

både enkeltstående møteplasser, nettverk, seminarer, verksteder etc. Noen av disse aktivitetene har 

et langsiktig perspektiv, mens andre kan være svar på aktuelle politiske problemstillinger.  

  

Bygge på kommunenes utfordringer og behov  

VFヴW aﾗヴ;ﾐﾆヴWデ ｷ KSげ ｴﾗ┗WSゲデヴ;デWｪｷWヴ 

Fremstå som helhetlige, fremtidsrettete og koordinerte 

Kjennetegnes av forutsigbarhet og involvering  

Tilrettelegge for organisasjonslæring  



STRATEGI FOR KS SOM UTVIKLINGSPARTNER FOR KOMMUNESEKTOREN 2016-2019 Side 6 
 

Utviklingsarbeid slik det forstås her: 

 

2.1 Forholdet mellom innovasjon og utviklingsarbeid 

KS skal bistå kommuner og fylkeskommuner i utviklingsarbeid som både handler om gradvise 

forbedringsprosesser, og der det er nødvendig med større og mer omfattende endringer.  

Innovasjon er en form for utviklingsarbeid som særpreges av at man ikke vet hvordan løsningen ser 

ut når man starter. Innovasjon som metode kan brukes for å løse små problemer og for å håndtere 

store samfunnsfloker. Metoden kan benyttes når videreutvikling av dagens løsninger ikke svarer på 

de utfordringer man står overfor. I en kommune eller fylkeskommune kan innovasjonsarbeid være å 

utvikle helt nye eller sterkt forbedrede tjenester for å møte nye, endrede og utvidede behov hos 

innbyggerne. Det kan dreie seg om innholdet i tjenestene, men også om måten 

tjenesteproduksjonen er organisert på og hvordan kommunen samhandler med innbyggere, frivillige, 

næringsliv og andre. Innovasjonsmetodikk kan også brukes for å utvikle lokalpolitikerrollen, og 

innføre nye prinsipper for ledelse.  

Innovasjon handler blant annet om å jobbe frem nye, bærekraftige tjenestemodeller sammen med 

kommunene; å teste ut ideer etter grundige behovsanalyser og gi kommuner og fylkeskommuner 

verktøy og metoder for systematisk innovasjonsarbeid. Som oftest vil et slikt arbeid ikke bygge på 

forskningsbasert kunnskap siden problemfeltet er komplekst og nye løsninger som ennå ikke er satt i 

drift prøves ut.  

Innovasjon er en idé som er realisert, hvor resultatet skaper verdi - for mennesker, organisasjoner 

eller samfunnet.  

2.2 Prioritering  

Dersom KS skal være en god utviklingspartner, må innsatsen være på de områdene hvor 

kommunesektorens behov er størst, og utviklingsaktiviteter som besvarer de største og viktigste 

utfordringene må prioriteres.  

  

Er strategisk viktig for kommunesektoren  

Har en definert utfordring eller et definert mål 

Skal føre til læring og/eller endring i kommunene/fylkeskommunene 

Har relevans for mange kommuner/fylkeskommuner 
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Sjekkliste: Utviklingsarbeid skal vurderes etter følgende kriterier 

 
Ha langsiktig betydning for hele kommunesektoren 

 
Være strategisk viktig og til nytte for kommunesektoren  

 
Gjenspeile kommunesektorens behov 

 
Ha sammenheng med interessepolitiske og/eller arbeidsgiverpolitiske utfordringer  

 
Ha betydning for kommunal handlefrihet, kvalitetsutvikling eller ressursutnyttelse 

 
Gjelde områder med økonomisk tyngde 

 
Gjelde områder hvor det er komplekse og/eller omfattende utfordringer 

 
Handle om nye, innovative metoder for oppgaveløsning 

 
Gjelde områder hvor KS har særskilte fortrinn  

 
Bidra til at kommunesektoren kan hente ut gevinster (kvalitative og økonomiske)  

 

Hensikten med listen er dels å kvalitetssikre hva KS involverer seg i og bruker ressurser på, og dels å 

øke bevisstheten om målene for KS sitt utviklingsarbeid.  Det vil variere hvorvidt et utviklingstiltak 

innfrir ett eller flere av kriteriene. 

I tillegg til prioriteringskriteriene så må tiltak vurderes opp mot KS sin ressursbruk, kapasitet og 

kompetanse.   

Når det gjelder hvilke områder som skal prioriteres kan dette oppsummeres som seks store og 

vesentlige områder: digitalisering, kommunesektorens økonomi og handlingsrom, kommunestruktur, 

tjenestekvalitet innenfor oppvekst, velferdsoppgavene innenfor helse og omsorg, og 

arbeidsgiverpolitiske utfordringer og ledelse, herunder også politiske roller. Disse områdene 

omfatter nesten hele KS sin virksomhet og er derfor ikke tilstrekkelige som prioriteringskriterier. 

Kombinert med Hovedstyrets løpende og langsiktige prioriteringer kan de likevel gi føringer for 

utviklingsarbeidet.  

2.3 Deltakelse i statlige utviklingsprosjekt 

KS samarbeider med staten på ulike nivåer に det være seg departement, direktorat eller 

fylkesmannsembeter. KS har mulighet til å se kommunesektorens behov og koble dette sammen med 

statlige satsninger, og dette er en viktig grunn til at organisasjonen er partner for og iverksetter av 

statlige initierte og finansierte utviklingsprosjekter. 

VWS ｪﾃWﾐﾐﾗﾏa｀ヴｷﾐｪ ;┗ ヮヴﾗゲﾃWﾆデWヴ ﾆ;ﾐ KSげ ヴﾗﾉﾉW ┗;ヴｷWヴW に KS kan være bindeleddet eller selv stå for 

prosjektledelsen.  
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Når KS initierer prosjekt og søker om statlig finansiering, så er KS en premissleverandør som sikrer at 

utviklingsarbeidet dekker medlemmenes behov. I disse tilfellene tilfredsstiller utviklingstiltakene de 

kriteriene som KS og kommunesektoren ellers, vurderer sine utviklingstiltak etter.  

Når statlige myndigheter tar initiativ overfor KS, så er det en forutsetning at KS drøfter og påvirker 

utformingen før prosjektet settes i gang. Det må avklares at prosjektet er i tråd med medlemmenes 

interesser, og at det samsvarer med KSげ prioriteringer og målsettinger. Når staten initierer 

utviklingsarbeid innenfor arbeidsgiverområdet i kommunal sektor, er dette i hovedsak basert på 

samarbeid mellom KS, staten og hovedsammenslutningene. I slike tilfeller er KS i posisjon til å legge 

premisser for utviklingsaktivitetene og programmene.  

Sjekkliste: Momenter som skal vurderes ved statlig initierte og finansierte prosjekter  

 
Er det samsvar mellom grunnlaget for utviklingsprosjektet og kommunenes ønsker? 

 
Har tiltaket et klart formulert mål og en hensikt - som dekker behov i kommunene? 

 

Har prosjektet føringer eller krav til rapportering som ikke samsvarer med hva KS og 
kommunesektoren ellers er enige om?  

 
Kan prosjektet komme i konkurranse med KS-initierte prosjekter? 

 

Ved prosjektledelse:  
Er KS best egnet til å påta seg ansvaret eller er det andre aktører som er bedre egnet? 

 
Eヴ ヮヴﾗゲﾃWﾆデWデ ┗┌ヴSWヴデ ﾗヮヮ ﾏﾗデ KSげ ヴWゲゲ┌ヴゲHヴ┌ﾆが Cヴゲヮﾉ;ﾐWヴ ﾗｪ a;ｪﾉｷｪW ﾆﾗﾏヮWデ;ﾐゲWい  

3 Hvordan nå målene? 
DWデ Wヴ Wデ ﾏCﾉ ;デ KSげ utviklingsrettede aktiviteter er helhetlige, fremtidsrettete og koordinerte. 

Aktivitetene skal være forankret i KSげ hovedstrategier, og prosessene skal være forutsigbare. 

Kommunesektorens behov og utfordringer skal være retningsgivende, og det skal være best mulig 

interaksjon mellom utviklingstiltak, KS-initiert forskning og utredninger samt KSげ ﾗヮヮｪ;┗Wヴ ｷﾐﾐWﾐ 
interesse- og arbeidsgiverpolitikk. Alle utviklingsrettede aktiviteter bør dessuten vurderes etter 

gjennomføring, blant annet for å evaluere måloppnåelse, ressursbruk og grad av organisasjonslæring. 

Strategien skal øke bevisstheten og bidra til å identifisere områder hvor KS kan utgjøre en forskjell, 

dvs. der det er viktig og riktig for medlemmene at KS er utviklingspartner. Dette betinger en god 

medlemsdialog, men også systematisering av innspill og god organisering av utviklingsarbeidet.   

Tilsvarende vil strategien bidra til å identifisere temaer og områder hvor andre aktører kan være en 

bedre utviklingspartner, og at KS sin status som medlemsorganisasjon ikke er påkrevet. 
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Sjekkliste: Grep for å nå målene i strategien 

 

En forbedring av medlemsdialogen med forutsigbar og systematisk innhenting av 
behov, tydelig informasjon om prioriteringene og spredning av resultater 

 
Tydelige prioriteringer som er strategisk forankret i planprosessen  

 

Utviklingsrettede aktiviteter i KS innrettes slik at det sikrer kunnskapsoverføring innad 
i KS og forpliktende samhandling mellom: 

 Interessepolitikk, arbeidsgiverpolitikk og utviklingsaktiviteter  
 FoU og innovasjon-/utviklingsarbeid 

3.1 Medlemsdialog  

Gjennom dialog med medlemmene får KS kjennskap til hvilke utfordringer som er de største, og på 

hvilke områder kommuner og fylkeskommuner mener KS kan bidra og utgjøre en forskjell. 

Medlemsdialogen må derfor omfatte forutsigbar og systematisk innhenting av behov. Kriterier for 

prioritering og beslutninger om disse må være kjent. 

Behovsinnhenting kan skje på ulike måter; både på strategikonferanser, høstmøter o.l.  I tillegg har 

verkstedaktiviteter med klare forventninger om hensikten blitt opplevd som gode «lytteposter».  De 

sentrale og fylkesvise fylkesstyrene og rådmannsutvalgene bør benyttes som formelle 

innspillskanaler. Planlagt behovsinnhenting og resultatene av disse skal gjøres kjent for alle 

medlemmer gjennom et systematisert årshjul.  

KS har et særskilt ansvar for at medlemmene får tilgang til resultater og erfaringer fra 

utviklingsarbeid. Når det planlegges utviklingsrettede aktiviteter skal det derfor også utarbeides 

planer for spredning av kunnskap og erfaringsdeling. I alt utviklingsarbeid skal det på forhånd 

avklares hvem som har ansvaret for at erfaringsoverføring skjer, herunder hvordan og når.  

Sjekkliste: Kjennetegn ved mWSﾉWﾏゲSｷ;ﾉﾗｪ ｷ KSげ ┌デ┗ｷﾆﾉｷﾐｪゲ;ヴHWｷS  

 

Som hovedregel benyttes eksisterende kanaler for medlemsdialog, slik at disse 
utvikles og forsterkes 

 

Behovsinnhenting skal i hovedsak skje systematisk, men med tilstrekkelig fleksibilitet 
for ad hoc løsning når en konkret situasjon tilsier det 

 

Kommunesektoren skal ha enkel tilgang til informasjon om hvilke utviklingsaktiviteter 
som er under planlegging 

 
Kriterier for prioritering av utviklingsarbeid er tilgjengelig 

 
Det finnes en plan for hvordan kunnskap og erfaringer skal formidles og spres 

KS har opprettet en arbeidsgruppe for Medlemsdialog - Utvikling av KS. Det er naturlig at resultatene 

fra dette arbeidet og strategien for KS som utviklingspartner ses i sammenheng. 

3.2 Hva vil strategien kreve av arbeidsformer i KS? 

For å få full effekt av strategien og oppnå de målene som er satt, så må KS ha egnede arbeidsformer 

og systemer. Gjennom tilpassede arbeidsformer og klare prioriteringer kan KS oppnå større grad av 

samhandling på tvers i organisasjonen og tydeligere forankring i øvrige planprosesser. Strategien 

viser også viktigheten av god medlemsinvolvering.  
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Et tettere samarbeid mellom KSげ aﾗヴゲﾆﾐｷﾐｪゲ- utrednings- og utviklingsaktiviteter gjør at KS i større 

grad kan formidle ny og oppdatert kunnskap til kommunesektoren. God tverrfaglighet og aktiv bruk 

av forskning vil også forsterke KS sine muligheter til å være i forkant.  

Når KS ønsker å starte nye utviklingstiltak - og tar initiativ overfor eksterne - så kan det styrke KS sin 

posisjon dersom organisasjonen selv har midler til disposisjon. KS kan for eksempel vurdere å 

reservere midler til mulige utviklingstiltak og samarbeidsprosjekt.  

Eksempler på arbeidsformer: 

 

Sammen med Strategien for KS som utviklingspartner er det utarbeidet et notat med konkrete forslag 

til arbeidsformer for å lykkes med innovasjons- og utviklingsarbeid. 

Overordnet vurdering av hva strategien kan bety i praksis:  

 KS må følge opp kommunesektorens behov for bistand til komplekse problemstillinger 

 Organisasjonen vil i større grad prosjektorganisere utviklingsaktiviteter 

 Benytte kompetanse på tvers av linjestrukturen for bedre måloppnåelse og prestasjoner 

 Nye arbeidsformer kan utfordre ressursfordelingen, men sikrer kunnskapstilfang i 

innovative prosesser2 

 Tydeligere prioritering og systematisk og forankret utviklingsarbeid i planprosesser vil gi en 

tydeligere retning, uten at dette oppleves som fastlåst3 

 Aktiviteter som ikke svarer til prioriteringskriterier blir skrinlagt (ikke gjennomført), og 

derved sikres at ressursene benyttes til prioriterte formål  

 Økt bevissthet omkring ledelse av kunnskapsmedarbeidere og prinsippene for en lærende 

organisasjon 

                                                           
2 Eksempler som kommunene spesielt nevner: Arbeid med digitalisering, kommunestruktur, økonomisk 
handlingsrom, ledelse, store velferdsoppgaver og utdanningsløp   
3 Dagens ordning med FoU-årshjulet er et godt eksempel på stor grad av involvering, forutsigbarhet av 
beslutningsprosesser og sammenheng med mål og retning. Likevel er det åpning for og fleksibilitet for 
vesentlige aktuelle behov. 

Strategiske verksted og møteplasser på tvers av organisasjonen med tydelige mål og 
rammer, avklart innhold og forpliktende oppfølging 

Årshjul som en del av planprosessen 

Formalisert koordineringsansvar for utviklingsarbeid i KS 

Prosjektorganisering av utviklingsaktiviteter og bruk av standardisert prosjektmetodikk  

Bruk av digitale læringsplattformer for kunnskapsformidling og erfaringsdeling  
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 Bidra til utvikling av sterkere kultur for kunnskapsdeling, samtidig som dette er en 

betingelse for at målene med strategien kan nås. Dette kan utfordre avdelingsskillene og 

dagens organisering 

 Medarbeidere og ledere ser tverrfaglig arbeid og forpliktende oppfølging som en god og 

naturlig arbeidsform, slik at man opplever mer enn gjensidig informasjonsdeling. Dette 

gjelder både mellom ulike fagavdelinger og mellom sentrale og regionale avdelinger. 
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