
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
 

REFERAT FRA 
SÆRSKILT KONSULTASJONSMØTE  

20. SEPTEMBER 2006 
  

Saksnr.: 05/286 

Tilstede: Fra staten:  
Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og statssekretær Dag-Henrik 
Sandbakken (Kommunal- og regionaldepartementet). Ekspedisjonssjef Tom 
Gulliksen var tilstede fra embetsverket i Arbeids- og 
integreringsdepartementet. 
 
Fra KS:  
Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Bjørg Tysdal Moe, Thorleif Vikre 
Ivar Johansen og Kurt Orre. 
 

Dato: 20. september 2006, kl. 14.00 – 14.30 i R5 

Møteleder: Åslaug Haga 

Referent: Einar Bye (KRD) 

  

 
 
Tema for det særskilte konsultasjonsmøtet var Regjeringens forslag til endringer i 
sykelønnsordningen og beregninger av merkostnader for kommunesektoren. 
 
Statsråden ønsket velkommen, og sa innledningsvis at dette møtet skulle være et forberedende 
møte til den videre prosess i sykelønnsutvalget under ledelse av statsministeren. 
 
Skard takket for invitasjonen til møtet. Han ga uttrykk for at det er viktig at KS gjennom 
konsultasjonsordningen blir involvert i saker som berører kommunesektoren før de legges 
fram. 
 
Skard viste til at KS har beregnet merkostnadene for kommunesektoren til mellom 635 og 690 
millioner kr for 2007. Anslaget forutsetter virkningstidspunkt 1. mars 2007 og ingen endring i 
sykefraværet i forhold til 2006. Arbeids- og inkluderingsministeren har lagt fram et anslag på 
merkostnadene for kommunesektoren som er lavere enn dette. Skard sa videre at regjeringens 
forslag vil kunne medføre reduksjoner i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Det vil også 
kunne ramme opptrappingsplanen for kommuneøkonomien. 

Side 1 



 
Skard ga uttrykk for et ønske om at partene kan få innsikt i hverandres tallgrunnlag som ligger 
til grunn for beregning av merkostnader. 
 
Haga sa at staten er villig til å gå inn i en prosess med KS hvor man drøfter 
beregningsgrunnlag for merkostnader.  
 
Det ble avtalt at berørte departementer og KS møtes på administrativt nivå for å drøfte 
beregningsgrunnlag for kommunesektorens merkostnader. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet kaller inn til møte tidlig i uke 39, slik at det kan foreligge et 
tallmaterialet til det første møtet i sykelønnsutvalget fredag 29. september. Haga sa at det må 
være et mål at man er mest mulig omforent om tallene innen 29. september, og i alle fall 
innen fredag 6. oktober da forslaget til statsbudsjett for 2007 legges fram. 
 
Statsråden sa avslutningsvis at hun ønsker at tiltak for å få ned sykefraværet i 
kommunesektoren skal inngå i samarbeidet mellom staten, KS og 
arbeidstakerorganisasjonene om fornyingsprosjekter i kommunene (Kvalitetskommuner). Det 
vil bli rettet en formell henvendelse til KS. 
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