
Strategikonferanse 2022

«En selvstendig og
nyskapende kommunesektor»



Store styrkeprøver krever 
omstilling

• De neste styrkeprøvene: Økonomi, 
demografi og klima

• Krever omstilling og innovasjon

• Som må bygge på tillit 



Krevende pandemi - utfordringer løst 



Trangere økonomiske 
rammer?

Innspill til statsbudsjett 2023:

• Bredbånd

• Tilskudd til flom- og skredforebygging

• Opptrapping handlingsplan 
allmennlegetjeneste og ytterligere 
distriktspakke for legevakt 

• Tillitsreform

• Styrking av fylkeskommunene som 
regional utviklingsaktør



Betydelig økt kostnadsvekst for yngre brukere
– utfordrer bærekraften i velferdstjenestene

• Årlig gjennomsnittlig 
vekst på 3,4 prosent. 
Veksten i kommunenes 
inntekter var på 1,4 
prosent per år

• Styrke ressurskrevende 
tjenester-ordningen

• Grenser for offentlig 
velferd



Krevende tariffoppgjør

• Stå sammen i forhandlingene

• Finne samlet løsning med hele laget av ansatte



«Bruk kommunesektoren til 
nødvendig klimaomstilling»

«Kommunesektoren er en av nøklene 
for å lykkes. Som samfunnsutvikler, 
myndighetsutøver, tjenesteyter, 
innkjøper, eier og drifter kan 
kommunesektoren i stor grad bidra til 
utslippsreduksjon og omstilling til et 
samfunn med netto-null utslipp i 
2050.»



FNs bærekraftsmål - samarbeid må til

• Støtte kommunesektorens bruk 
av bærekraftsmålene

• Samarbeide om måling og 
evaluering

• Samarbeide med partene i 
arbeidslivet og andre relevante 
aktører

• Arbeide for helhet og 
koordinering



Partnerskap for radikal innovasjon

• Adresserer samfunnsutfordringer som er 
for store for hver enkelt kommune eller 
fylkeskommune
– Ungt utenforskap 
– Den demografiske utviklingen

• Systemrettet innovasjonsarbeid:
Innovasjonsprosjektene utvikler konkrete 
løsninger med utgangspunkt i 
rotårsakene

• Samarbeid på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer 



Det store digitaliseringsløftet i kommunal sektor 
– og i samarbeid med stat

Fiks-tjenestene, er bl.a.:
• Svar ut
• KS læring
• Fiks min side
• Fiks bekymringsmelding (nasjonal 

portal for bekymringsmelding)
• Fiks digisos
• Fiks del dokument
• Fiks folkeregister
• Fiks smittesporing
• Fiks prøvesvar
• Fiks klinikermelding
• Fiks innreise



Rekruttering og ledelse 

• Nyskapende arbeidsgivere

• «Styrket felles lederskap i 
kommunal sektor»

• Prosjekter om omstilling og 
rekruttering: TØRN, Jobbvinner, 
Menn i helse, Inn i jobb

• «Ny som leder»-opplæring



Våge å gi 
slipp

Styrke tilliten i 
lokalsamfunnet

Bygge på  
den norske  
arbeidslivs-
modellen

En tillitsreform i offentlig sektor



Takk for meg



Debattheftet  - På samme lag



Debattheftet  - På samme lag


