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Innspill fra KS til 2. Konsultasjonsmøte 2020 
 
Bærekraftige velferdstjenester   
KS inviterer regjeringen samlet og departementene enkeltvis til å løfte opp tiltak som fremmer bærekraft i 
velferdstjenestene både på kort og lengre sikt, i den nasjonale politiske debatten og i kommende 
statsbudsjettproposisjonen fra de aktuelle departementer. Vi anbefaler:  
 

• Et krafttak for å få utdannet den fagkompetansen kommunesektoren trenger, spesielt fagutdannet 
helsepersonell. I videreføringen av Kompetanseløft 2020 må flere tilskuddsordninger og 
kvalifiseringstiltak slås sammen, for å forenkle og effektivisere arbeidet med å kvalifisere og rekruttere 
fagarbeidere til kommunale velferdstjenester. Kompetanseløftet 2024 bør understøtte 2 to sentrale 
områder: økt kompetanse for ufaglærte og bedre ledelse.  

• At arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte må kunne fastsette turnusordninger som vil gjøre det 
lettere å tilby heltidsstillinger spesielt i helse- og omsorgssektoren.  

• At det jobbes for et forsknings- og kunnskapsløft for, med og i kommunal sektor. Det vises her særlig til 
behovet for oppfølging av KSF-rapportens anbefalinger om et kunnskapsløft for den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten.   

• At aldersgrensen i BPA-ordningen følger aldersgrensen i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester.  

• At det foretas en grundigere analyse av konsekvensene for kommunesektoren før evt. forslag om ny 
tvangslovgivning legges fram.   

• At utviklingsarbeidet som allerede pågår for å få bedre samhandling forsterkes som forberedelse til 
Akson, og at tidsplanene for kommunenes intensjonsavtaler om Akson tilpasses unntakstilstanden 
kommunene må håndtere i lys av Korona.   

 
Bærekraftig klima og miljø  
Som planmyndighet, ansvarlig for kollektivtrafikk og lokal/regional samfunnsutvikling, vil norske kommuner og 
fylkeskommuner bli stadig viktigere klimaaktører for å se utslippsreduksjoner og klimatilpasning i sammenheng.  
KS anbefaler:  
  

• At Klimasats videreføres etter 2020 og at den fortsatt administreres av Miljødirektoratet.  
• At de kommunene og fylkeskommunene som omfattes av byvekstavtaleordningen tas med i det videre 

arbeidet med å utforme overordnet mål og rammeverk for byvekstavtalene.  
• At staten og fylkeskommunene/KS sammen finner fram til en ordning basert på dekning av faktiske 

merkostnader.   
• At plan- og bygningsloven (pbl) blir førende også for arealdisponering til energiformål, ved at tillatelse 

etter energiloven til vindkraftverk (og vannkraftverk etter vassdragsreguleringsloven) ikke skal kunne 
bygges i strid med gjeldende arealplan etter pbl og at miljø, transport og anleggsplaner og detaljplaner 
også skal håndteres etter pbl.  

• At regjeringen forbereder og fremmer en opptrappingsplan for klimatilpasning.  
• At regjeringen følger opp Overvannutvalgets forslag også når det gjelder finansiering av felles 

overvannstiltak.  
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Samarbeidsavtale om styrket lokal og regional planlegging   
KS anbefaler at en evaluering av avtalen utsettes til det bilaterale møtet med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet høsten 2020. Det legges til grunn at det faglige samarbeidet mellom Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet og KS iht avtaleteksten fortsetter.  
  
I kommunesektoren er det et stort engasjement for å bruke bærekraftsmålene som verktøy i 
samfunnsplanleggingen. Regjeringen har også på sin side fastsatt i sine forventinger til lokal og regional 
planlegging 2019-23 at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet «for å ta tak i vår tids største 
utfordringer, også i Norge». På den bakgrunn anbefaler KS at det fram til det bilaterale møtet vurderes om det er 
behov for en ny samarbeidsavtale om planlegging og behovet for en egen avtale knyttet til bærekraftsmålene 
som kunnskaps- og beslutningsgrunnlag og forsterkede virkemidler for et bærekraftig samfunn.    
 
 
 


