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INVITASJON TIL Å KOMME MED INNSPILL TIL REGJERINGENS 
FORNYINGSARBEID 
 
Kort om status 
 
Slik vi opplever situasjonen, er dette de viktigste problemene: 
 
• Ressurssituasjonen 
 
Vi opplever det vi vil kalle en underfinansiering av primærkommunene i forhold til andre deler av 
offentlig sektor.  Offentlige ressurser er skjevfordelt – det kan gå spesielt ut over områdene 
eldreomsorg og skoler.  Utvikling av offentlig sektor er også utvikling av kommunesektoren. 
 
• Ulike forventninger fra ulike departementer 
 
Kommunaldepartementets forventninger om fornying og effektivisering av kommunene har  
bl a ført til flat struktur i svært mange kommuner.  Denne strukturen samsvarer dårlig med de ulike 
departementers fortsatte sektortenking.  En del departementale henvendelser sendes til en ikke-
eksisterende organisasjonskultur i kommune-Norge.  
 
• Fylkesmannfunksjonen 
 
Fylkesmannsleddet  går i noen sammenhenger ut over sin kontroll- og tilsynsfunksjon og kan da 
oppfattes som byråkratisk og forsinkende. 
 
• Bredere engasjement 
 
Vi har ikke deltakelsesarenaer for kommunens innbyggere som fungerer godt nok i arbeidet med 
større og mer langsiktige planer for samfunnsutvikling. 
 
• Konkurranseevne 
 
Kommunen oppleves som en lite attraktiv arbeidsplass for yngre arbeidstakere.  Utfordringen er å 
skape attraktive arbeidsplasser og rekruttere nye arbeidstakere og ny og relevant kompetanse. 
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• Finansieringsordninger 
 
Ulik finansierings- og styringsordninger vanskeliggjør samhandling mellom 1. og 2. linjetjeneste i 
praksis. 
 
 
 
Mål og prioriteringer 
 
• Bedre rekruttering og yngre arbeidstakere til kommunesektoren 
 
• Bred kompetanseutvikling 
 
• Bedre innbyggerdialog 
 
• Mer samordning mellom 1. og 2. linjetjeneste. 
 
• Styrke finansieringen av tjenesteproduksjonen i kommunene 
 
• Bedre utnyttelse av digitale verktøy 
 
 
 
Tiltak og reformer 
 
• Ift bedre rekruttering og yngre arbeidstakere til kommunesektoren 
 
Opprette mulige traineestillinger for å rekruttere nye arbeidstakere.  Opplegg for karriereutvikling, 
kompetanseutvikling og muligheter for fleksibel avlønning. 
 
 
• Ift kompetanseutvikling 
 
Ta vare på kompetansen som finnes i organisasjonen i dag og samtidig møte endrede krav til 
kvalitet, produktivitet og nye roller. 
 
• Ift bedre innbyggerdialog 
 
Utvikle og utprøve nye arenaer for innbyggerdialog 
 
• Ift bedre utnyttelse av digitale verktøy 
 
Legge til rette for bruk av digitale verktøy både til dialog og medvirkning fra innbyggere, men også 
til læring på arbeidsplassen.  Samordning av rapporteringssystemer. 
 
• Ift mer samordning mellom 1. og 2. linjetjeneste. 
 
Flere forsøksordninger om samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste med finansiering som monner.  
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• Forsøksordninger 
 
Det bør være større rom for forsøksordninger med økonomisk støtte.  Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet må støtte opp om reformer også i kommune-Norge. 
 
• Debatt om kommunereformer 
 
En debatt om kommunereformer – jfr det som har skjedd i Danmark – bør også igangsettes her. 
 
• En markert oppfinansiering av primærkommunene 
 
Gode eksempler 
 
• Stifinnerprogrammet 
 
Denne samarbeidsformen mellom stat/enkelte kommuner og måten å trekke lærdom/kunnskap av 
samarbeidsområdene bør videreføres og videreutvikles. 
 
• NAV 
 
Her  er stat og kommune forutsatt å være likeverdige partnere.   
Samhandling mellom 1. og 2. linjetjeneste bør videreutvikles.  Fokus:  Samarbeid til beste for 
brukerne. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Egil Johansen (sign) 
     rådmann 
 


