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KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 

       

REFERAT FRA DET 

2. KONSULTASJONSMØTET  

24. april 2019 
Saksnr.: 19/213 

Tilstede: Fra staten: Statsråd Monica Mæland, statssekretær Aase Marthe Horrigmo 
(KMD), statssekretær Jars Jacob Hiim (KMD), statssekretær Paul Chaffey 
(KMD), politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen (KMD), statssekretær 
Sverre Vatnar (FIN), statssekretær Tom Erlend Skaug (KD), statssekretær 
Frida Blomgren (KUD), statssekretær Anne Bramo (HOD), Statssekretær 
Christl Kvam (ASD), statssekretær Sveinung Rotevatn (KLD), statssekretær 
Jorunn Hallaråker (BFD), Sølve Monica Steffensen (KMD adm.) 

 

Fra KS: Leder Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder Mette Gundersen, 2. 
nestleder Bjørn Arild Gram, Gunn Berit Gjerde, Terje Søviknes, Rune 
Sjurgard (rådmannsutvalget (adm.), Lasse Hansen (adm.), Kristin 
Weidemann Wieland (adm.) og Helge Eide (adm.)   

 

Dato: 24. april kl. 1130-1330  

Møteleder: Monica Mæland (KMD) 

Referent: Baard Krag og Helga Aanderaa (KMD)  

 

1. KONSULTASJONSMØTET 

Mæland ønsket velkommen til konsultasjonsmøtet, med hovedtemaene reformer og utbygging 
av det kommunale tjenestetilbudet.  
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2. TVERRGÅENDE TEMAER  

Hoveddelen av møtet ble viet fire tverrgående temaer. Punktet er en videreutvikling av 
prøveordningen som ble innført i 2. konsultasjonsmøte 2019. 

Mæland foreslo en endring i dagsorden ved at lavutslippssamfunnet flyttes til sist av de 
tverrgående temaene. 

 

2.1 Digitalisering/innovasjon 

Helgesen innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet. Utover 
innspillene i materialet, ble følgende drøftet: 
 
KS inviterte regjeringen ved kommunal- og moderniseringsministeren til å møte Hovedstyret 
til en diskusjon om innovasjonsmeldigen og hvordan kommunesektor og stat sammen skal 
realisere de radikale innovasjonene som trengs for å opprettholde og videreutvikle dagens 
velferdssamfunn. 
 
Mæland takket for invitasjonen til politisk dialog om innovasjonsmeldingen, og sa hun ønsket 
å møte Hovedstyret.  
 
2.2 Velferdssamfunnet 

Helgesen innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet. 
 
Utover innspillene i materialet, ble følgende drøftet: 
 
Mæland sa at regjeringen vil vurdere forslaget om en gjennomgang av vakt- og 
beredskapsordninger, og at det var ønske om innspill på alternativ organisering. 
 
Horrigmo viste til at det har vært en sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester, og inviterte til dialog om hvordan kommunene kan bidra til å holde 
utgiftsveksten nede. Horrigmo viste til igangsatt FoU om mulige insentivvirkninger av 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Det vil være en referansegruppe der 
kommunesektoren vil bli trukket med. 
 
Mæland påpekte at i den utstrekning en eventuell operasjonalisering av punktet i 
Granavolden-erklæringen om BPA vil få konsekvenser for kommunene, vil det være naturlig 
å trekke inn KS, og at det gjennomføres kostnadsberegning. 
 
Gram viste til at nasjonal politkk og regelverk bidrar til dyrere tjenester lokalt.  
Bramo foreslo møte mellom HOD og KS for å drøfte saken. 
 
 
2.3 Et inkluderende kompetansesamfunn 

Helgesen innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet. 
 
Kvam og Skaug gikk gjennom innspill fra hhv. ASD og KD i materialet. Blomgren viste til 
innspill fra KUD og understreket betydningen av å etablere systematisert dialog på 
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kulturområdet og å få på plass kulturfaglig kapasitet i KS. Helgesen sa at KS har tilsatt en 
kulturfaglig rådgiver som vil være på plass før sommeren. 
 
Utover innspillene i materialet, ble følgende drøftet: 
 
Helgesen viste til innspillet fra Kunnskapsdepartementet, og sa at KS ikke deler oppfatningen 
at kommunene ikke bruker handlingsrommet i introduksjonsloven.  
 
Når det gjelder fylkeskommunene som kompetansepolitisk aktør sa Helgesen at KS, 
fylkeskommunene og KD bør ha en dialog om hvordan man bør jobbe videre. 
 
Helgesen påpekte behovet for større fleksibilitet i NAV-systemet, samt i bruken av 
integreringspengene ved å kombinere fylkeskommunale og kommunale midler. Kvam 
(statssekretær i ASD) sa hun ville ta med innspillet. 
 
Når det gjelder fritidskortet spilte KS inn behovet for fleksibilitet i en slik ordning: at det ses 
på ordninger som allerede finnes, at kommunene selv kan legge på midler dersom de ønsker 
det, og at kortet også kan benyttes til kommunale aktiviteter. 
 
  
2.4 Lavutslippssamfunnet 

Helgesen innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet. 
 
Helgesen påpekte at det er behov for incitamenter for at kommunesektoren skal kunne 
fortsette omstillingsarbeidet, og Gjerde sa at innfasing av el-ferger har medført vesentlig økte 
driftskostnader som inntektssystemet ikke tar høyde for. 
 
Utover innspillene i materialet, ble følgende drøftet: 
 
Mæland viste til at regjeringen er kjent med at omstilling til lavutslipp er utfordrende, videre 
at demografikostnadene i fylkeskommunene er redusert i 2019. 
 
Rotevatn sa at kommunesektoren spiller en nøkkelrolle i omstillingen.  
 

3.  KOMMUNESEKTORENS OPPGAVER OG TJENESTER 

 

3.1. Arbeids- og sosialdepartementet  

Utvidelse av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere 

Det ble vist til innspill og svarmerknad i materialet. 

Endringer i regelverk arbeidsavklaringspenger og økte sosialhjelputgifter 

Kvam viste til at det er dialog mellom ASD og KS i saken.  

  

3.2. Helse- og omsorgsdepartementet  

Granavoldenplattformens likeverdsreform  
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Det ble vist til innspill og svarmerknad i materialet. 

 

3.3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Tilfredsstillende norskkunnskaper, Bostøtte, Interreg  

Det ble vist til innspill og svarmerknad i materialet. 

 

3.4. Kunnskapsdepartementet  

Digitaliseringsarbeidet i kunnskapssektoren  

Det ble vist til innspill i materialet. 

  

4. KOSTNADSBEREGNINGSSAKER  

Helgesen viste til innspill under kommunenes ansvar for spesialistutdanning i 
allmennmedisin. KS mener det bør gjennomføres kostnadsberegning, og vurdere nærmere hva 
som ligger i definisjonen av veiledning.  

Bramo viste til svarmerknaden i materialet angående innspillet om kostnadsberegning. Bramo 
vil ta med ønsket om klargjøring av definisjon av veiledning til helseministeren.  

  

5. LOVMEDVIRKNINGSSAKER  

Det ble ikke knyttet særskilte kommentarer til punktet. 

 

6. BILATERALE AVTALER  

Det ble ikke knyttet særskilte kommentarer til punktet. 
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