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Aktuell interessepolitikk



En selvstendig og nyskapende kommunesektor

• KS arbeider for at alle norske kommuner og 
regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle 
gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes 
behov.  

Hva er KS til for?
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1. Nasjonal ramme for vindkraft på land må ikke være styrende for tildeling av 
konsesjoner 

2. Plan- og bygningsloven må gjelde også for vindkraftsaker

3. Konsesjonsmyndighet for vindkraftsaker må overføres fra NVE til 
fylkeskommunene, som del av regionreformen, og kommunenes rett til å si nei til 
vindkraftutbygginger må sikres. 

5. Økonomisk kompensasjon for vindkraftutbygginger må utredes og vurderes 
nærmere. 

6. Det må settes ned et lovutvalg for å gjennomgå dagens regelverk. Den 
midlertidige stoppen som er innført i konsesjonsbehandlingen bør videreføres 
inntil vesentlige endringer i systemet for behandling av vindkraftsaker er vedtatt. 

Lokal ressursutnyttelse: Vindkraft



• Forslaget i NOU 2019:16 om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft, samt endre eiendomsskattegrunnlaget, er et alvorlig brudd på den 
historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Dette kan ikke aksepteres. 
KS krever at de inntektene som en utnyttelse av vannkraftressursene gir grunnlag for må 
videreføres.

• Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet. 
Utnytting av kraftressurser innebærer lokale ulemper, som KS mener må kompenseres 
direkte til kommuner og fylkeskommuner ved at de får sin rettmessige inntekt fra denne 
utnyttelsen.

• KS mener at beregning av grunnlaget for kommunal eiendomsskatt for kraftverk fortsatt må 
baseres på anslått salgsverdi beregnet ut fra fremtidige nettoinntekter.

• Beskatningen av vannkraftverk må innrettes slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme 
vannkraftprosjekter blir gjennomført. Dette er viktig for gjennomføringen av omstillingen til 
et lavutslippssamfunn samtidig som det bidrar til å gjøre den samlede verdiskapingen i 
Norge størst mulig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

• KS støtter ikke utvalgets forslag om å redusere grensen for grunnrenteskatt fra 10000 kVA til 
1500 kVA. Det vil svekke lønnsomheten i småkraft.

• KS vil peke på at utvalgets forslag svekker mulighetene for lokal aksept for utnyttelse av 
naturressurser, og vil dermed også ha negative konsekvenser for omstilling til et lavutslipps-
samfunn.

• KS mener at prinsippene for skattlegging og lokale inntekter knyttet til vannkraft må legges 
til grunn for vindkraft og eventuell utnyttelse av andre fornybare energibærere.

Lokal ressursutnyttelse: Vannkraft



• 1. KS støtter skattlegging av grunnrente i havbruk som en hensiktsmessig 
beskatningsform. En fleksibel produksjonsavgift kan i praksis fungere som en 
god grunnrentebeskatning.

• Dagens system med auksjonering av nye tillatelser anbefales videreført, men 
må suppleres med en grunnrentebeskatning også av eksisterende tillatelser. 

• Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i 
lokaldemokratiet. Kommuner og fylkeskommuner må få sine rettmessige 
inntekter fra utnyttelsen av lokale ressurser, også som kompensasjon for 
lokale ulemper. 

• Havbruksfondet kan videreutvikles som instrument for å sikre at kommuner 
som stiller sjøareal tilgjengelig for oppdrett får sin rettmessige del av 
verdiskapingen i næringen

• Muligheten for kommunal eiendomsskatt for oppdrettsanlegg i sjø bør 
beholdes.

Lokal ressursutnyttelse: Havbruk



Tiltak for økt utdanningskapasitet i 
samfunnsplanlegging foreligger 

• Stortingsvedtak: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i 
offentlig planlegging»

• Er utfordringene med å rekruttere og holde på planleggerne størst? Eller er egne budsjetter også en 
utfordring?

• Rapporten anbefaler: Flere fullfinansierte studieplasser. Midler som stimulerer til økt spesialisering i 
planlegging ved tilgrensende utdanninger. Finansieringsordning for å styrke etter- og 
videreutdanning. Forskerskole, professorater og Phd-stipend som sikrer tilførsel av lærekrefter. 
Stimulering til regionale samarbeid mellom utdanningsstedene for å tilby mer komplette utdanninger



Distriktsmeldingen

Vi trenger: 

▪ en omforent, langsiktig og  tydelig 
distriktspolitikk

▪ fylkeskommunene som samfunnsutviklere 
og korrektiv til statlig sektor politikk 

▪ særskilte lærings- og utviklingsnettverk for 
distriktene

▪ særskilt satsing på 
kompetanseutvikling/rekruttering i off. 
sektor

▪ bærekraftig utnyttelse av naturressursene 



Lokalt selvstyre og nasjonale politiske mål - dilemmaer



Dilemmaer og avveininger i lokalt selvstyre

Kommunen som garantist? 

«Vi er ikke i den situasjonen at vi har 
mulighet til å stille krav», 
kommuneplanlegger  



Balansepunktet mellom fordelingshensyn og miljø-/klimahensyn. 

Fortettingen kan medføre:



Balansepunktet mellom hensynet til næringslivets økonomi og 
lokalsamfunnets ønske om utvikling av fellesgoder



Balansepunktet mellom bruk og vern av naturressurser. 



Lokal selvstyre eller styrt samfunnsutvikling?

Lokalt selvstyre                                                                                                             statlig styring

Politiske partier

Statlig og sektoriell styringsiver

Kommunestyrenes evne til å ivareta viktige regionale og nasjonale interesser (objektivt og subjektivt)

Fylkeskommunenes rolle og legitimitet i den tillittsbaserte samstyringen mellom nivåene 



Nasjonale og regionale interesser i møte med lokalt selvstyre



Omdisponering av matjord 
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Hensynet til barn og unge 

• Forskere peker på utfordringene med å 
ivareta barn og unges interesser i kompakt 
byutvikling

• Avveiing mot kommunalt selvstyre

• Hvordan dagens Rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unge (RPR-barn og unge) forstås 
og ivaretas, og om det er behov for endringer 
i denne.

• Hvordan den planfaglige veiledningen eller 
ordningen etter pbl § 3-3 fungerer, og 
hvordan den eventuelt kan forsterkes.



Utbyggingsmønster 



En selvstendig og nyskapende kommunesektor

• KS arbeider for at alle norske kommuner og 
regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle 
gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes 
behov.  

Muskelsvikt og muskelbygging! 
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