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KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 

       

REFERAT FRA DET 

2. KONSULTASJONSMØTET  

12. april 2021 

 
Tilstede: Fra staten: Statsråd Nikolai Astrup (KMD), statssekretær Paal Pedersen 

(KMD), statsråd Bent Høie (HOD), statsråd Abid Q. Raja (KUD), 
statssekretær Sverre Vatnar (FIN), statssekretær Anja Johansen (KD), 
statssekretær Ingelin Noresjø (SD), statssekretær Maren Hersleth Holsen 
(KLD), statssekretær Saida Roshni Begum (ASD), statssekretær Ingvild 
Ofte Arntsen (BFD), Cathrin Sætre (KMD adm.) 

 

Fra KS: Styreleder Bjørn Arild Gram, 1. nestleder Gunn Marit Helgesen, 2. 
nestleder Sven Tore Løkslid, Terje Søviknes, Bjørn Ropstad, Bjørn 
Fauchald (kommunedirektørutvalget), Tine Sundtoft, Lasse Hansen (adm.), 
Helge Eide (adm.), Kristin Weidemann Wieland (adm.), Liv Merete Wiker 
(adm.), Marte Malones (adm.), Siri Westgård (adm.) 

 

Dato: 12. april kl. 1300–1500  

Møteleder: Nikolai Astrup (KMD) 

Referent: Baard Krag og Helga Aanderaa (KMD)  

 

1. KONSULTASJONSMØTET 

Astrup ønsket velkommen til konsultasjonsmøtet.  

 

 

 



 

Side 2 

2. TVERRGÅENDE TEMAER  

Hoveddelen av møtet ble viet to tverrgående temaer.  

 

2.1 Covid-19-situasjonen 

Gram innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet.  
 
Astrup sa at kommunesektoren har gjort en formidabel innsats under pandemien. Regjeringen 
vil fortsette å stille opp for kommunesektoren, og det er viktig med en tett kontakt for å fange 
opp utfordringer som dukker opp. Arbeidsgruppen som ser på merutgifter og mindreinntekter 
er en nyttig arena.  
 
Innspillene fra KS ble diskutert og kommentert av berørte departementer.  
 
 
2.2 Ungt utenforskap 

Gram innledet ved å gå gjennom hovedpunktene i innspillet fra KS i materialet. 
 
Saken ble drøftet. Departementene var enig i at ungt utenforskap er en viktig utfordring som 
krever samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Departementene redegjorde for 
relevante tiltak og pågående arbeider.  
 
 
3.  KOMMUNESEKTORENS OPPGAVER OG TJENESTER 

 

3.1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Boligpolitiske virkemidler 

Gram viste til eget møte med storbynettverket 12.4., der KMD og KS er med, og foreslo at 
saken heller diskuteres der. 

 

3.2. Helse- og omsorgsdepartementet  

Opptrappingsplan/handlingsplan for allmennlegetjenesten 

Det ble vist til innspill fra KS i materialet. 

Høie sa at han deler KS´ beskrivelse av situasjonen. Utfordringene knyttet til 
allmennlegetjenesten har vokst. Opptrappingsplanen varer over fire år, og vil ikke få full 
effekt første år. HOD arbeider med oppfølgingen av planen. Hovedmodellen er selvstendig 
næringsdrivende fastleger, og det ses ikke som hensiktsmessig at fastlegeforskriften legger til 
rette for at kommunene har adgang til å omgjøre en avtalehjemmel til fast legestilling ved 
ledige avtalehjemler.  

Gram sa at det er enighet om at næringsdrift er hovedmodellen, men sa at det oppstår 
situasjoner det ikke er interesse for hjemlene, og ønsker mulighet for å kunne omgjøre.  
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3.3. Barne- og familiedepartementet 

Barnevernsreformen 

Det ble vist til innspill i materialet. 

BFD sa at når midler fordeles gjennom kostnadsnøkkelen, vil noen kommuner komme bedre 
ut enn det historiske forbruket skulle tilsi, og noen vil komme dårligere ut. Over tid og på 
tvers av sektorer vil dette imidlertid jevne seg ut. Regjeringen ser likevel at 
barnevernreformen kan få spesielt store utslag for en del kommuner, og dette er en 
problemstilling vi vil komme tilbake til i kommuneproposisjonen. Det legges opp til at 
kommunene vil bli informert om de overordnede økonomiske rammene i 
kommuneproposisjonen for 2022 som legges frem i mai. 

 

3.4. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 

Virkemidler for omstilling til lavutslippssamfunnet og tilpasning til klimaendringer 

Det ble vist til innspill i materialet. 

Gram viste til at det er stor interesse for ordningen. Det er usikkerhet om varigheten av 
ordningen.  

Hersleth Holsen viste til at Klimasatsordningen i utgangspunkt var en 5-årig ordning som ble 
videreført ett år til. Regjeringen tar med seg innspill om videreføringer, og spørsmålet må 
vurderes i den ordinære budsjettprosessen.  

Herslet Olsen viste til at innspillene knyttet til klimaendring også berører andre 
departementer. 

 

4. KOSTNADSBEREGNINGSSAKER  

Det ble ikke knyttet særskilte kommentarer til punktet. 

 

5. LOVMEDVIRKNINGSSAKER  

KD viste til innspillet fra KS knyttet til lovmedvirkning om ny opplæringslov. KD legger opp 
til at høringsnotat sendes på offentlig høring i sommer, og foreslår et møte med KS etter at 
forslaget er sendt på høring. Lovmedvirkning kan starte i god tid før høringsfristen går ut.  
 
Gram sa at KS gjerne skulle hatt medvirkning før notat ble sendt på høring, og at det er stor 
interesse for saken i kommunesektoren.  

 

6. BILATERALE AVTALER  

Det ble ikke knyttet særskilte kommentarer til punktet. 

 



 

Side 4 

Astrup takket for møtet. 
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