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Gjennomslag i 2018 



Ny kommunelov SAMS Finansiering normer 

Foto: Scanstockphoto 
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Tariff og arbeidsliv 



Forhandlinger i 2019 – interessemotsetninger eller løsninger? 



Ny IA-avtale – nye muligheter for kommuner og fylkeskommuner 

Mål 

– Redusere sykefravær  

– Hindre frafall fra arbeidslivet  

 

Innsatsområder;  

– Forebyggende arbeidsmiljø  

– Innsats mot lange og/eller hyppige  
gjentakende sykefravær  
 

Bransjeinnretning og økt vekt på kompetanse 



Nasjonalt økonomisk handlingsrom og 
kommuneøkonomi 



Økonomisk handlingsrom statsbudsjettene 2020-2022 
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Folketrygd 

• Oljepengebruken er usikker 
• Samme økning som planlagt for 

2019 

 

• Stortinget har mange ønsker om 
økt pengebruk 
• Vekst i bevilgningene for å oppfylle 

Nasjonal transportplan og 
Langtidsplan for forsvaret                
alene er ca.                                          
5 mrd. 

 

 

• Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2019 

7 mrd. 

Økte kostnader i kommuner og helseforetak knyttet til befolkningsendinger  



Samtidig: 2018 nok et godt år for kommuneøkonomien – overraskende 
høye skatteinntekter 

 

 
Merskattevekst på vel 4 milliarder kroner for kommunene 

 

 

Merskattevekst på 250 millioner kroner for fylkeskommunene 
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Endringer i regelverk kan påvirke den lokale handlefriheten 

 

• 2020: Redusert maks eiendomsskatt fra 7 til 5 
promille (vedtatt). Ytterligere reduksjon vil bli 
foreslått og vedtatt. 
 

• Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor i 
eiendomsskattetakstene på minimum 30 pst. for 
all bolig- og fritidseiendom fra 2020 

 

• Endring i beregningsmåte for fastsetting av 
minimumsavdrag i driftsbudsjettet (-regnskapet) 



 

Forslag Inntektstap Antall 
kommuner 

Redusert sats 0,7 – 
0,5 % 

350 mill 70 

Økt minste 
reduksjonsfaktor 
30 pst 

650 mill 

Redusert sats 0,5 – 
0,4 pst 

500 mill 105 

Forslag Redusert 
prioriteringsrom 

Redusert sats 0,7 – 0,5 % 3 500 mill 

Økt minste 
reduksjonsfaktor 30 pst 

Redusert sats 0,5 – 0,4 
pst 

1 500 mill 



 
 

 
 

Kilde: utdanningsforbundet 19.4.2018 

Kilde: sykepleien  8.11.2017 Kilde: utdanningsnytt.no 10.10.2018 

Kilde: kommunalrapport.no  3.3.2017 

Kilde: Fri fagbevegelse 8.2.19 



Fornøyd med tjenestetilbudet 

Kilde: Lokalvalgundersøkelsen 2015, vektet. 
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Vi vil nå høre i hvilken grad du er tilfreds med det samlede tjenestetilbudet 
i din kommune. Er du meget tilfreds, tilfreds, lite tilfreds eller ikke tilfreds? 

6. Er det tjenesteområder i dag 
hvor det er for stor ulikhet i og 
mellom kommuner/ 
fylkeskommuner? I tilfelle hvilke? 
7. Hvordan kan 
kommunene/fylkeskommunene 
selv og KS redusere uønsket 
variasjon? 

KS SPØR ? 



Digitalisering 



Omgivelsene rundt oss er i «dramatisk» endring som følge av innovasjon og 
globalisert teknologiutvikling.   

 
Det påvirker også myndighetenes, innbyggernes og næringslivets 

forventninger til kommunesektoren, og KS.  
Hvordan rigger vi oss for å håndtere det? 

 



Foto: Oslo kommune / Sturlason 

   Sammen er vi sterke 



DigiFin 90% av 
innbyggerne 

 
77% av 

kommunene 
 

72% av 
fylkeskommunene 



Nye løsninger finansiert med DigiFin 

• DigiSos – søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no 

• DigiHelse – kalender og kontakt med hjemmetjenesten på helsenorge.no 

• MinSide – funksjonalitet i FIKS for minside-tjenester 



Hvilket mandat er nødvendig? 

• Det er et ønske om at KS skal gjøre mer på 
digitaliseringsområdet for fellesskapet, f.eks: 

– Levere flere felleskomponenter 

– Bidra til samordning i felles 
utviklingsprosjekter 

– Representere kommunal sektor overfor 
staten 

– Sette standarder? 

– Gjennomføre rammeanskaffelser? 
• Krever det et annet og styrket mandat enn KS har i dag? 

 

 

KS SPØR 
 

1. Hvordan kan KS best være en 
utviklingspartner for medlemmene på 

digitaliseringsområdet? 
 

2. Bør KS gis et mer formelt mandat på 
vegne av sine medlemmer på 

digitaliseringsområdet? Hvilke områder er 
aktuelle og hvilke forutsetninger må en 

slik rolle hvile på? 

? 



Sektorspesifikke tema  



• Nye verktøy for beregning av arealbruk og 
bedre lokal/regional klimastatistikk 

• Sikre finansiering av utslippsfri 
kollektivtransport 

• Videreutvikle prinsipper for omstilling til et 
lavutslippssamfunn  

• Ressurser, kapasitet og kunnskap for 
klimatilpasning 

Klima og miljø 



Hva skjer med fastlegeordningen? 

Rekruttere og beholde fastleger – hovedutfordringer: 

• Dagens fastlegeordning er ikke bærekraftig 

• Ny spesialistutdanning i allmennmedisin 

• Distriktene og sentrale strøk har forskjellige utfordringer 

• Unge og eldre leger har til dels motstridende interesser 



Fastlegeordningen – trepartssamarbeidet 

• Trepartssamarbeidet er reetablert 

• Fastlegeordningen evalueres 

• Handlingsplan for allmennlegetjenesten våren 2020 

 
Arbeidsgrupper: 

• Utdanningsstillinger og gjennomføring av spesialisering i allmennmedisin  

• Fastlegers arbeidsoppgaver 

• Finansieringsmodeller for fastlegeordningen 

• Kvalitet og innovasjon 

 



Stortingsmeldingen» Leve hele livet» 



 

Barnehageområdet 

• Finansiering av bemanningsnormer i barnehagene – 
fortsatt løse tråder 

 

• Regelverksgjennomgang - private barnehager 

– Regjeringens forslag på høring våren 2019: 

• Konsolidering og mangfold 

• Finansieringsordningen 

• Regelverket for bruk av offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling  

• Tilsynssystemet  

 

 



Skolemiljø §9A 
 

• En utvidet forståelse av mobbing 
Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn 
som:  

– hindrer opplevelsen av å høre til,  

– Hindrer opplevelsen av å være en betydningsfull 
person i fellesskapet 

– Hindrer muligheten til medvirkning 

 

• Håndhevingsordningen evalueres 
– Utdanningsdirektoratet evaluerer ordningen 

– KS har satt i gang et FoU-prosjekt 



Barnevernet på den politiske dagsorden 

• Det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet styrkes 

• KS og BLD/Bufdir: felles innsats for å styrke barnevernets 
omdømme og bedre barneverntjenestens 
arbeidsmiljøutfordringer 

• Oppfølging av Stortingets vedtak om 
erstatningsordninger i barnevernet  

• BLD sender ut sitt forslag til ny barnevernslov på høring 
før sommeren 

• Barnevernreformen/overføring av oppgave- og 
finansieringsansvar til kommunene er utsatt 

Skjermdump: nrk.no 



2019: Lokaldemokratiets år 



2019: Lokaldemokratiets år  
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ks.no/kpt2019 

http://www.ks.no/kpt2019


Takk for oppmerksomheten! 


