
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
 

3. KONSULTASJONSMØTE 20.08.04 - 
REFERAT 

  
Saksnr.: 04/618 

Tilstede: Fra staten:  
Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, utdannings- og 
forskningsminister Kristin Clemet, landbruksminister Lars Sponheim, 
moderniseringsminister Morten Andreas Meyer, statssekretær Frank Jenssen 
(KRD), statssekretær Eirik Lae Solberg (AAD), statssekretær Trond Prytz 
(JD), statssekretær Hans Olav Syversen (BFD), statssekretær Jan Otto 
Risebrobakken (HD), statssekretær Kristin Ravnanger (SOS).  
 
Fra Kommunenes Sentralforbund:  
Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Solveig Horne Kolnes, Åge R. 
Rosnes, Bjørg Tysdal Moe, Oddleif Olavsen. 
 

Dato: 20. august l 2004, kl. 1430 – 16.00 i R5 

Møteleder: Erna Solberg 

Referent: Frode Tarjei Selman, KRD 

  

 
1. Konsultasjonsmøtet 
 
Erna Solberg ønsket velkommen til møtet. Det ble vist til innkallingen og det utsendte 
materialet som var forberedt av administrasjonen.  
 
Halvdan Skard sa at det var uheldig at møtet hadde blitt flyttet på kort varsel. 
 
Hovedtemaet for det tredje møtet er måloppnåelse foregående år, med vekt på 
resultatrapportering av nøkkeltall for tjenesteutvikling samt utvikling i effektivitet. I tillegg er 
bilaterale samarbeidsavtaler tema på det tredje konsultasjonsmøtet, og enkelte 
orienteringssaker ble også tatt opp på møtet.  
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2. Måloppnåelse i 2003 
 
Til å belyse måloppnåelse foregående år var det utarbeidet to notater: Et notat fra Det tekniske 
beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), og et notat om 
effektiviseringsnettverkene med hovedindikasjoner på kvalitets- og effektivitetsutvikling i 
kommunal sektor basert på arbeidet i effektiviseringsnettverkene.  
 
Erna Solberg uttrykte at notatene viser at det er rom for forbedringer i indikatorene for 
produktivitetsutvikling. Videre sa Solberg at det er viktig å utvikle analysemetoden videre. 
 
Skard sa at notatene viser at det jobbes mye og godt i kommunesektoren med å forbedre 
måloppnåelsen. Økt pleietyngde preger brukerne av kommunenes pleie- og omsorgstjenester. 
Dette kan i noen grad skyldes utskrivningspraksis i de statlige helseforetakene, blant annet 
innen psykiatrien. Resultatene fra effektiviseringsnettverkene er nyttige, og KS tar sikte på å 
videreføre disse nettverkene. 
 
 
3. Bilaterale samarbeidsavtaler 
 
Helsedepartementet 
 
Kvalitetsavtalen i pleie- og omsorgssektoren 
Skard sa at kvalitetsavtalen i pleie- og omsorgssektoren kunne tjene som mønster for 
samarbeid mellom staten og kommunesektoren på andre områder. Se for øvrig omtale i 
materialet. 
 
 
Barne- og familiedepartementet 
 
Avtale mellom BFD og KS om oppfølging av barnehageforliket 
(Se omtale i materialet). 
 
 
Udannings- og forskningsdepartementet 
 
Samarbeidsavtale mellom KS og Læringssenteret 
Kristin Clemet sa at samarbeidet mellom Læringssenteret og KS var basert på en god dialog, 
og viste for øvrig til den kommende lanseringen av skoleporten.no.  
 
KS uttrykte også tilfredshet med samarbeidet, og uttrykte videre at KS opplever samarbeidet 
med felles spørreundersøkelser som meget positivt. Samarbeidet rundt etablering av felles 
indikatorer oppleves imidlertid noe mer problematisk. 
 
 
Kommunal- og regionaldepartementet 
 
Avtale om bosetning av flyktninger 
Det er utarbeidet forslag til avtale på administrativt nivå. En inngåelse av avtale om bosetning 
av flyktninger mellom KRD og KS kan først finne sted etter at sentralstyret i KS har 
behandlet saken.  
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Landbruksdepartementet  
(Se omtale i materialet). 
 
 
4. Kommunesektorens oppgaver og tjenesteproduksjon  
 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
 
Oppfølging av St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring og Inst. S. nr. 268 (2003-2004) 
Clemet sa at UFD opplever samarbeidet med KS som godt, og at det fra UFDs side er lagt stor 
vekt på å ha fokus på kommunen som skoleeier. 
 
KS tok opp beregnede merkostnader som følger av timetallsutvidelsen i grunnskolen. Clemet 
sa seg kjent med KS sine beregninger av disse merutgiftene. Clemet var imidlertid ikke kjent 
med KS sin dokumentasjon av underkompensasjon av kommunenes utgifter til 
morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Hun ba KS om å oversende slik 
dokumentasjon. 
 
(Se også omtale i materialet). 
 
 
Barne- og familiedepartementet 
 
Barnehager 
KS uttrykte at det kunne virke som at BFD hittil i år har vært for tilbakeholdne med å tildele 
skjønnsmidler til søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling. 
 
BFD viste til at det gjenstår én fordelingsrunde i 2004, og dersom det kunne frambringes 
dokumentasjon på feil fordeling, så vil det bli tatt hensyn til i den siste fordelingen. 
 
Barnevern 
KS tok opp problemene med sterkt stigende barnevernsutgifter. BFD ga uttrykk for at man 
deler bekymringen for kostnadsveksten innen barnevernet. 
 
(Se også omtale i materialet). 
 
 
Finansdepartementet 
 
Skatteinngangen og renteutviklingen 
Skard ga uttrykk for stor bekymring for skatteinngangen i 2004 da svikten synes å kunne bli 
vesentlig større enn forutsatt i Revidert nasjonalbudsjett. Skard viste videre til at ECON-
undersøkelsen av konsekvenser av renteendringer for kommunene, tilsier at kommunene ikke 
får vesentlige nettoinnsparinger ved rentereduksjonen. 
 
Solberg viste til at regjeringen er bekymret over skatteinngangen og vil komme tilbake til 
dette i statsbudsjettet. Solberg viste videre til at kommunesektoren de siste ti år som oftest har 
fått beholde merinntektene de årene skatteinngang har blitt høyere enn forutsatt. Når det 
gjelder rentevirkningen, viste Solberg til at denne effekten holdes utenfor vekstberegningene 
for kommuneøkonomien. Hun mente også at ECON sin analyse bygger på urealistiske 
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forutsetninger om hvor stor andel av sine fond pensjonskassene vil plassere i rentebærende 
papirer i en periode med lave renter. 
 
(Se også omtale i materialet). 
 
 
Sosialdepartementet 
 
(Se omtale i materialet) 
 
 
Helsedepartementet 
 
(Se omtale i materialet) 
 
 
Landbruksdepartementet 
 
Tiltak for å styrke klinisk veterinærtjeneste i næringssvake strøk 
Lars Sponheim redegjorde for arbeidet i en arbeidsgruppe som har vurdert problemstillinger 
knyttet til det svekkede næringsgrunnlaget for klinisk veterinærtjeneste i næringssvake strøk. 
Sponheim sa at trolig kan nødvendig distribusjon av denne tjenesten best sikres gjennom at 
kommunene tillegges ansvaret for tjenesten. 
 
Skard sa at dersom dette ble resultatet, ville KS trolig stille seg positive til forslaget. 
 
 
Justis- og politidepartementet 
 
Nytt radiosamband for nødetatene (Nødnett) – konsekvenser for kommunene  
JD gjorde rede for at endelig beslutning om hvorvidt nytt nødnett skal bygges ut ikke er tatt, 
og at kommunesektoren står overfor store investeringer dersom nytt nødnett ikke bygges ut.  
 
KS uttrykte at de gjerne ville delta i diskusjoner om størrelse på kostnader til nytt nødnett, og 
fordelingen av disse kostnadene, dersom dette skal bygges ut. 
 
 
Kommunal- og regionaldepartementet 
 
Integreringstilskuddet 
KS uttrykte bekymring over størrelsen på integreringstilskuddet, blant annet på bakgrunn av 
innføring av introduksjonsordningen. 
 
 
Arbeids- og sosialdepartementet 
 
Utdanningsvikariater 
KS viste til at man i brev av 26.06.04 har tatt opp behovet for gjeninnføring av ordningen med 
utdanningsvikariater. Fra statlig side ble det opplyst at man har utarbeidet et svar på denne 
henvendelsen. 
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5. Andre innspill 
 
Smartere bruk av teknologi 
Morten Andreas Meyer sa at en viktig utfordring nå er å få til bedre utnyttelse av teknologi i 
den kommunale tjenesteproduksjonen. Meyer uttrykte at god bruk av teknologi er en nøkkel 
til å lykkes i å møte utfordringer knyttet til den økte etterspørselen etter kommunale 
velferdstjenester, og inviterte KS til å delta på et møte i september om smart bruk av 
teknologi. 
 
Skard uttrykte at dette var KS svært opptatt av allerede, og takket ja til invitasjonen. 
 
 
 
 
 
Administrasjonen ble på bakgrunn av møtet bedt om å utarbeide forslag til omforent tekst på 
enkelte punkter i materialet.  
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