
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
 

REFERAT FRA 
4. KONSULTASJONSMØTE 28.10.05 

  
Saksnr.: 05/286 

Tilstede: Fra staten:  
Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga, statssekretær Kjersti 
Markusson (FIN), statssekretær Rigmor Aasrud (HOD), statssekretær Dag-
Henrik Sandbakken (KRD) og statssekretær Inge Bartnes (KRD). 
 
Fra KS:  
Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Bjørg Tysdal Moe, Ivar Johansen 
og Dagny Haga. 
 

Dato: 28. oktober 2005, kl.13.00 – 14.30 i R5 

Møteleder: Åslaug Haga 

Referent: Frode Tarjei Selman (KRD) 

  

 
1. Konsultasjonsmøtet  
Åslaug Haga ønsket velkommen til det fjerde konsultasjonsmøtet i 2005 – det første 
konsultasjonsmøtet mellom den rød-grønne regjeringen og KS.  
 
Partene er enige om å avholde et ekstra, femte konsultasjonsmøte 18. november 2005, for å 
gjennomgå kommuneopplegget for 2006 etter at tilleggsproposisjonen er lagt fram. 
 
 
2. Kommuneopplegget i St.prp. nr. 1 (2005-2006) 
Haga viste til at det var begrenset hvor mye regjeringen på dette tidspunktet kan si om hvilke 
endringer som vil bli foreslått i tilleggsproposisjonen, og at dette møtet først og fremst må 
betraktes som en arena for KS til å legge fram sine synspunkter på kommuneopplegget i 
St.prp. nr. 1 (2005-2006). 
 
Halvdan Skard sa at det nå er viktig at den varslede veksten i kommunenes inntekter på 5,4 
milliarder kroner beholdes som frie inntekter og ikke knyttes opp til satsninger på 
enkeltområder, slik at kommunesektoren selv kan prioritere hvilke områder de økte inntektene 
skal benyttes på. Det viktigste for KS er å gjenopprette balansen i kommuneøkonomien. 
Dersom regjeringen har forventninger til aktivitetsvekst på bestemte områder bør dette 
synliggjøres. 
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Haga sa at selv om den varslede veksten kommer som frie inntekter, er det forventninger, 
både fra innbyggerne i kommunene og fra regjeringen, til at veksten skal resultere i et bedre 
tjenestetilbud i kommunene. Haga sa videre at hun forventer at kommunenes arbeid med 
fornying, omstilling og kvalitet i tjenestene fortsetter.  
 
Rigmor Aasrud understreket at regjeringens målsetting om 10 000 årsverk i pleie- og 
omsorgstjenesten er svært viktig, og at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) raskt vil ta 
kontakt med KS for å etablere et samarbeid om denne målsettingen. 
 
KS viste til en del enkeltsaker i kommuneopplegget i St.prp. nr. 1, og ba om at regjeringen i 
tilleggsproposisjonen kommer tilbake med endringer i disse sakene (jf. kapittel 3.7 i 
materialet til møtet). 
 
Aasrud bekreftet at hun var kjent med KS sine innspill til enkelte budsjettsaker på 
departementets ansvarsområde og understreket spesielt at det er store utfordringer knyttet til 
Opptrappingsplanen for psykisk helse.   
 
 
3. Flerårig plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien 
Haga viste til at regjeringen i Soria Moria-erklæringen har forpliktet seg til å utarbeide en 
flerårig plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. Haga sa at den 
varslede veksten på 5,4 milliarder kroner må betraktes som en start på denne opprettingen. 
 
Skard viste til at det i KS er bred politisk enighet om at kommunesektoren både har behov for 
et økonomisk løft, og sterkere medvirkning når rammebetingelsene utformes. Skard uttrykte 
at dette best kan skje gjennom en forpliktende plan for å rette opp ubalansen i 
kommuneøkonomien, og en konsultasjonsordning basert på forpliktende avtaler mellom 
kommunesektor og stat. 
 
Kjersti Markusson minnet om at statsbudsjettet legges for ett år av gangen, og at regjeringen 
må utforme et kommuneopplegg som er tilpasset de til en hver tid rådende rammevilkår. 
 
Partene var enige om å nedsette en administrativ arbeidsgruppe som får i oppgave å utrede 
hva som skal til for å få økonomisk balanse i sektoren. Det skal redegjøres for hva staten og 
kommunesektoren kan bidra med. Spørsmålet om hvor store de løpende vedlikeholdsutgiftene 
skal være, oversendes Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) til vurdering. Saken tas opp igjen på det første konsultasjonsmøtet i 2006. 
 
 
4. En mer forpliktende konsultasjonsordning 
Haga sa at regjeringen er klar på at man vil ha en mer forpliktende konsultasjonsordning. Hun 
sa videre at man kan oppnå dette på flere ulike måter, og at hun har behov for mer tid til å 
arbeide med dette spørsmålet. Hun ønsker blant annet å diskutere utviklingen av 
konsultasjonsordningen nærmere med regjeringen. Haga sa videre at det er mest realistisk at 
endringene av konsultasjonsordningen kan finne sted fra og med 2007, men at hun vil invitere 
til et møte allerede i desember d.å. hvor partene kan diskutere saken nærmere. 
 
Skard sa at KS var positive til den nye regjeringens holdning til dette spørsmålet, og at han 
var enig i den prosessen Haga skisserte. Skard sa videre at arbeidet med en mer forpliktende 
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konsultasjonsordning måtte ses i sammenheng med arbeidet med en plan for oppretting av 
ubalansen i kommuneøkonomien.  
 
Skard ga uttrykk for at KS har forstått formuleringen i Soria Moria-erklæringen om at 
arbeidstakerne skal involveres i et samarbeid dit hen at dette gjelder samarbeid om å utnytte 
de totale økonomiske ressursene innen offentlig sektor bedre, og ikke i 
konsultasjonsordningen. Haga bekreftet denne forståelsen, og understreket at 
konsultasjonsordningen fortsatt skal være en arena for KS og regjeringen. 
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