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BERETNING FOR RÅDMANNSUTVALGET APRIL 2017- APRIL 2019 
 

1. Formell plattform  

Rådmannsutvalget er et rådgivende organ i KS.  

I henhold til KS’ vedtekter velges utvalget av Rådmannslandsmøtet. Rådmannsutvalgets leder er 
observatør med tale- og forslagsrett i Hovedstyret. Nestleder er vararepresentant til Hovedstyret. 
Tilsvarende gjelder Landstinget og Landsstyret.  

Rådmannsutvalget skal i henhold til vedtektene for Rådmannslandsmøtet, Rådmannsutvalget og de 
fylkesvise rådmannsutvalg i KS ivareta følgende:  

 Rådmannsutvalget har som overordnet rolle å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren 
faglig og administrativt.  
 

 Rådmannsutvalget er et rådgivende organ innen KS og medvirker i behandlingen av aktuelle 
administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser, utredninger og 
tilrådninger samt selvstendig initiativ til behandling av saker som det er aktuelt å fremme 
overfor KS og rådmenn/administrasjonssjefer.  
 

 Rådmannsutvalget representerer rådmenn/administrasjonssjefer i kommunesektoren 
(kommuner og fylkeskommuner) og øverste administrative leder i kommuner og 
fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, i generelle administrative og faglige 
spørsmål av betydning for kommunesektoren.  
 

 Rådmannsutvalget er ansvarlig for løpende kontakt og samarbeid med de fylkesvise 
rådmannsutvalgene som deltar aktivt i arbeidet i organisasjonens lokale organ i de enkelte 
fylkene. 
 

 

2. Rådmannsutvalget 2017-2019  

Leder Bente Larssen  Porsanger kommune  

Nestleder Rune Sjurgard  Volda kommune 

Medlem Bodil Sivertsen Sandnes kommune 

Medlem Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune 

Medlem Bente Hedum Moss kommune 

Medlem Bjørn G. Andersen Nome kommune 

Medlem Evy-Anni Evensen Telemark fylkeskommune 
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Varamedlemmer i rekkefølge 

1. Torunn Austheim Steinkjer kommune  

2. Arild McClellan  Voss herad 

3. Hege Mørk Gol kommune 

4. Erik Kjeldstadli Bærum kommune 

5. Wenche Solheim Ørsta kommune 

6. Jens Betsi Vadsø kommune  

Fylkeskommune Tron Bamrud Innlandet fylkeskommune 

 

3. Mål og prioriteringer i perioden 2017-2019 
 

3.1 Innledning  

Landsmøtet velger nytt Rådmannsutvalg for to år. I henhold til vedtektene skal landsmøtet vedta 
retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid i toårsperioden.  

Rådmannsutvalget legger fram sentrale mål og hovedarbeidsområder, her kalt fokusområder, som 
bør prioriteres i kommende periode. Rådmannsutvalgets arbeid må tilpasses mål og planer for KS’ 
arbeid og i kommunesektoren i perioden.  

Rådmannslandsmøtet 2017 fastsatte følgende retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid i perioden 
2017-2019:  

Mål  Fokusområder 

 
Mål 1:  
 Inkluderende folkestyre  

 styrke det kommunale selvstyret   
 aktiv innbyggermedvirkning  
 egenkontroll og kvalitetsutvikling   
 en tillitsskapende forvaltning som 

bygger på høy etisk standard  
 sammenhengende og helhetlige 

tjenester for innbyggere, næringsliv og 
frivillig sektor  

 nyskaping og omstilling  
 videreutvikle frivillighetspolitikk  
 dele og spre erfaringer om utviklingen av 

nye kommuner og regioner  
 

 
 
 
 
 
 
• innovasjon og digitalisering  
• egenkontroll og kvalitetsutvikling  
• innbyggermedvirkning/samskaping 

Mål 2:  
Sunn kommuneøkonomi:  

 økonomiske rammer som sikrer 
likeverdige tjenestetilbud  

 realvekst i kommunesektorens inntekter  
 økonomisk handlingsrom som gir 

mulighet for lokale prioriteringer og 
initiativ  

 fullfinansiering av nye oppgaver  
 

 
 
 
 

 kommunesektorens rammebetingelser  
 effektivisering og digitalisering  
 innkjøp som strategisk verktøy  
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 ressurstilførsel for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet på 
fylkeskommunal og kommunal 
infrastruktur  

 

Mål 3: 
Attraktive arbeidsgivere  

 en konkurransedyktig 
arbeidsgiverpolitikk  

 tilrettelegge for inkludering og økt 
mangfold  

 reduksjon i sykefraværet og økning i 
antall heltidsstillinger  

 rekruttere og beholde arbeidskraft   
 sammenheng mellom 

arbeidskraftbehov, utdanningskapasitet 
og virkemiddelapparat  

 flere praksis- og læreplasser  
 dyktige ledere og kompetente, 

selvstendige arbeidstakere  
 Offentlig tjenestepensjon skal tilpasses 

arbeidslinja i pensjonsreformen  
 

 
 
 
 

 arbeidsmiljø, nærvær og inkluderende 
arbeidsgiverpolitikk  

 strategisk IKT-kompetanse, digitalisering, 
innovasjon og omstilling  

 profilere kommunesektoren for å 
rekruttere og beholde arbeidskraft  

 en konkurransedyktig kommunesektor  
 

Mål 4:  
Bærekraftige helse- og velferdstjenester 

 møte demografisk utvikling og forebygge 
utenforskap  

 fullfinansiert og operasjonaliserbar FoU   
 gode styringsdata  
 helhetlig ansvar for barneverntjenesten  
 utvikling av tilbud for rusmisbrukere og 

dem med psykiske helseproblemer  
 myndige NAV-kontor   
 godt samarbeid med staten i ifht 

asyltilstrømning  
 rask integrering av flyktninger i 

arbeidsliv og utdanning  
 helhetlige og koordinerte pasient-

/brukerforløp  
 tiltak som fremmer god folkehelse  
 digital samhandling mellom 

primærhelsetjeneste, fastleger og 
spesialisthelsetjeneste  

 

 
 
 
 

 velferdsteknologi  
 kunnskapsbasert kvalitetsutvikling og 

innovasjon av tjenestene  
 folkehelse   
 helhetlige og koordinerte tjenester, 

herunder koordinerte NAVkontorer  
 
 

Mål 5:  
Inkluderende oppvekst 

 handlingsrom for kommuner og 
fylkeskommuner til å utforme en 
helhetlig og inkluderende 
oppvekstpolitikk som forhindrer 
utenforskap  

 
 
 

 tidlig innsats for å forebygge 
utenforskap  

 barnehage- og skoleutvikling  
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 tidlig innsats  
 kulturopplevelser og -utøvelse i 

kommunale og fylkeskommunale 
tjenester og i samspill med frivillige  

 gode rammer, kapasitet og 
handlingsrom for lokalt og regionalt 
kvalitetsarbeid innen barnehage og skole 
styrkes  

 samhandling mellom ulike tjenester og 
yrkesgrupper for å nytte kompetanse til 
innovative løsninger og arbeidsformer i 
barnehage og skole  

 økt gjennomføringsgrad i videregående 
opplæring 
 

Mål 6:  
Livskraftige regioner, byer og distrikter 

 styrke kommunesektoren som 
samfunnsutvikler  

 kommunesektorens rolle i omstillingen 
til et lavutslippssamfunn   

 kommunal kompetanse, kapasitet og 
kapital til å håndtere klima- og miljøtiltak  

 plankapasitet og kompetanse til å 
opprettholde lokalt selvstyre og 
livskraftige nærmiljø   

 kommunesektoren får tilgang til nye 
økonomiske ressurser for areal- og 
transporttiltak gjennom statlige 
samarbeidsordninger  

 robuste finansieringsordninger for drift 
og investering i kollektivtransport med 
mål om nullvekst i persontrafikken i 
byområdene  

 fremme kommunesektoren som 
pådriver og redskap når 
arbeidsmarkedssituasjonen krever 
motkonjunkturtiltak  

 

 
 
 
 

 kommunesektoren som 
samfunnsutvikler  

 digital og sosial infrastruktur som del av 
samfunnsutviklingen  

 samordnet areal- og 
transportplanlegging  

 klima og miljø  
 Videreføre arbeidet med å styrke by- og 

regionutvikling 
 
 

 

3.2 Beretning for perioden april 2017-april 2019 

Rådmannsutvalget har totalt hatt 19 møter i perioden. Det har også vært avholdt 3 møter med 
lederne av de fylkesvise rådmannsutvalgene – der ett av møtene var et todagersmøte.  

 Administrasjonen i KS har forberedt saker på bakgrunn av egne initiativer og initiativer fra det 
sentrale rådmannsutvalget og de fylkesvise rådmannsutvalg.  

 Rådmannsutvalget har fulgt opp sin rolle som rådgivende organ for KS ved å komme med innspill 
til sentrale saker som KS administrasjonen jobber med, i henhold til de mål som KS Hovedstyre 
har vedtatt. 
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 Rådmannsutvalget har gitt innspill til saker som legges fram for KS Hovedstyre. Disse har vært 
fulgt opp av Rådmannsutvalgets leder, som er observatør i Hovedstyret.  

Rådmannsutvalget har også denne perioden arbeidet aktivt for å være en støttespiller for 
administrerende direktør og administrasjonen i KS i arbeidet med kommunesektorene rammevilkår. 
Utvalget har gitt innspill i saker som har vært på dagsorden eller etter utvalgets oppfatning burde 
settes på dagsorden. Rådmannsutvalget har gitt innspill til og drøftet saker til møtene i KS 
Hovedstyre.  

Dialogen med fylkesvise rådmannsutvalg  
Rådmannsutvalget har i løpet av perioden har 3 møter med lederne av de fylkesvise 
rådmannsutvalgene, inklusive et todagers møte i mai 2018. Det har vært møter med god deltakelse, 
og har vært den viktigste arenaen for å skape en god dialog mellom det sentrale utvalget og de 
fylkesvise rådmannsutvalgene. På møtene har viktige og overordnede saker for kommunesektoren 
blitt drøftet. Saker som har vært på dagsorden i denne perioden er bl.a.: 

 Kommuneopplegget i statsbudsjettet 

 Digitalisering i kommunesektoren og digitaliseringsarbeidet i KS 

 KS om 5 år 

 Inkluderingsløft og integreringsdugnad  

 Ny kommunelov 

 Oppfølging av tariffoppgjøret 2018, inkl offentlig tjenestepensjon  

 Spesialistutdanning – allmennmedisin  

 Fastlegeordningen  

 Behov for ny finansierings- og forsikringsordninger for naturskadeutsatt kommunal 
infrastruktur  

De faste konsultasjonsmøtene mellom regjeringen og KS 
Rådmannsutvalgets leder har deltatt i Hovedstyrets konsultasjonsgruppe, og har møtt i de faste 
konsultasjonsmøtene på våren mellom regjeringen og KS. I de bilaterale konsultasjonsmøtene som 
avholdes i oktober/november har flere av utvalgets medlemmer møtt. Rådmannsutvalget har i 
perioden kommet med forslag til saker og drøftet foreliggende saker til konsultasjonsmøtene.  

Via konsultasjonsordningen har KS inngått bilaterale samarbeidsavtaler med regjeringen. 
Rådmannsutvalget har gitt sine innspill til utarbeidelse av avtalene.  

Høringer 
Rådmannsutvalget har bidratt til å bringe fram viktige momenter som ivaretar kommunesektorens 
interesser i KS’ høringssvar. Det gjelder både ordinære høringssaker fra departementene og muntlige 
høringer i Stortingskomiteer og andre utvalg.   

Økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren 
Kommunesektorens økonomiske rammebetingelser har vært drøftet på møtene i hele perioden, og 
spesielt i forbindelse med fremleggelse av Kommuneproposisjonen og Statsbudsjettet. Følgende 
tema har vært drøftet spesielt i perioden:  

 Den reelle underliggende utgiftsveksten som følge av vekst i antall tjenestemottakere innen 
ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester og barnevernet 

 Underfinansiering av pedagog- og bemanningsnorm i barnehagesektoren 

 Norm for lærertetthet  

 Kutt i regionale utviklingsmidler 

 Digitalisering i offentlig sektor og behovet for nasjonal samhandling 

 Utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for slik utbygning 
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 Forebyggende flom- og skredsikring 

 Flyktninger 

Barnehage og skole 
Rådmannsutvalget har i løpet av perioden drøftet og gitt innspill til ulike saker med betydning for 
kommunesektorens mulighet til å utøve skoleeierrollen på en god måte. Noen av sakene som har 
vært tatt opp: 

 Rett til et trygt og godt skolemiljø – nytt kapittel 9A i Opplæringsloven. Herunder rollen til 
fylkesmannen og ulik praksis i embetene.  

 Opplæringslovutvalget 

 Lærespesialist 

 Endringer i tilbudsstruktur i fagopplæringen  

 Private grunnskoler og videregående skoler 

 Endringer i barnehageloven 

Helse- og omsorgssektoren 
Rådmannsutvalget har i perioden drøftet og gitt innspill til mange saker knyttet til helse- og 
omsorgssektoren, bla: 

 «Leve hele livet» – kvalitetsreformen for eldre  

 Avlastersaken  

 Utfordringer i samarbeidet mellom kommuner og sykehusene  

 Møte med Helsedirektoratet om normeringsarbeidet i helsestasjoner og skolehelsetjeneste 

 Fastlegeordningen  

 «Svik og svikt» og kommunesektorens og KS oppfølging 

 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Digitalisering og innovasjon i offentlig sektor  
Rådmannsutvalget har i flere møter drøftet og gitt innspill til saker knyttet til digitalisering og 
innovasjon i offentlig sektor. Noen av sakene som har vært tatt opp er: 

 KS’ videre arbeid med digitalisering  

 Finansiering og organisering av felles kommunale digitaliseringsprosjekter, inkl Digifin  

 Tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon og 5G 

 E-helse  

 En innbygger – en journal  

 Digitalisering i barnevernet  

 Nasjonalt partnerskap for innovasjon i kommunal sektor  

 Leverandørutviklingsprogrammet  

 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 

Tariff og arbeidsgiverrollen  
Rådmannsutvalget har vært løpende orientert om, og gitt innspill til administrasjonen i KS om 
tariffoppgjørene og pensjonsforhandlingene, samt forhandling av avtaler på tariffområdet. 

Arbeidsgiverpolitikk har vært tema på flere utvalgsmøter. Rådmannsutvalget har engasjert seg i 
arbeidsgiverpolitikk på kort og lang sikt, bla: 

 IA-ledelse 2.0 

 Digitalisering og kompetanse – tema for samarbeidsprosjekt mellom KMD og partene 

 Ny IA-avtale 2019  

 Ekspertutvalget om Etter og videreutdanning  
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 KS rolle og posisjon i oppfølging av rådmannens arbeidsforhold  

Utvalgte tema som har vært på dagsorden i Rådmannsutvalget i perioden  

 Innspill til kriterier for bosetting av flykninger 

 Opplysningsvesenets fond 

 KS om 5 år 

 Ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene 

 KS videre arbeid med regionreformen 

 Bemanningsnormer og kompetansekrav  

 Avfall med ukjent opphav, marin forsøpling og finansiering av opprydding og mottak  

 Organiseringen av regional statsforvaltning  

 Flere møter med NAV om organisering og videre utvikling av NAVkontorene 

 Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør  

 KS folkevalgtprogram 2019-2023  

 Effektivisering i kommunal sektor og statlige krav og normer  

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i det sentrale Rådmannsutvalget finnes tilgjengelig på 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS  

 

3.3 Ledere av de fylkesvise rådmannsutvalg pr 1. april 2019 

Fylke  Navn Kommune  

Østfold Roar Vevelstad Halden kommune  

Akershus Eivind Glemmestad Rælingen kommune 

Oslo Hans Petter Friestad Gravdahl Oslo kommune 

Hedmark Jørn Strand Ringsaker kommune 

Oppland Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune 

Buskerud Hege Mørk Gol kommune 

Vestfold Ragnar Sundklakk Horten kommune 

Telemark Inger Lysa Kragerø kommune 

Agder Svein Skisland  Vennesla kommune 

Rogaland Magne Fjell Randaberg kommune 

Hordaland Ingvild Hjelmtveit  Osterøy kommune 

Sogn og Fjordane Terje Heggheim Flora kommune 

Møre og Romsdal Wenche Solheim Ørsta kommune 

Trøndelag Ola Stene Levanger kommune 

Nordland Kjell Idar Berg Vestvågøy kommune 

Troms Hugo Thode Hansen  Harstad kommune 

Finnmark  Bjørn Atle Hansen Alta kommune  

 

 

 

 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS
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3.4 Valgkomité – valgt på ledermøtet høsten 2018  

Region 1 Vestfold, Buskerud, Telemark  Rune Engehult, Tinn kommune 

Region 2 Nordland, Troms, Finnmark Jørn Aslaksen, Tana kommune 

Region 3 Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, 
Trøndelag 

Turid Hanken, Haram kommune 

Region 4 Akershus, Østfold, Hedmark, 
Oppland 

Trine Christensen, Ås kommune 

Region 5 Agder, Rogaland, Hordaland Harald Danielsen, Arendal kommune 
(Leder) 

Oslo kommune Oslo  Hans Petter Friestad Gravdahl 

 

     

      Oslo april 2019 

 

Bente Larssen         Rune Sjurgard   Bodil Sivertsen 

Bjørn Fauchald        Bente Hedum                           Bjørn G. Andersen 

Evy-Anni Evensen  


