
  

Vedlegg 2  
 
Rapport fra arbeidsgruppe om en mer forpliktende 
konsultasjonsordning 
 
 
1. Sammendrag og tilråding 
 
Arbeidsgruppens rapport drøfter med utgangspunkt i Stortingets vedtak 16. juni 2005 
formålet og erfaringene med konsultasjonsordningen. Konsultasjonene i andre land og 
spesielt Danmark gjennomgås i kapittel 2. Arbeidsgruppen drøfter deretter i kapittel 3 
hva som kan oppnås med mer forpliktende konsultasjoner, og problemer og 
utfordringer knyttet til å gjøre ordningen mer forpliktende (kapittel 4). 
Arbeidsgruppen skisserer i kapittel 5 to alternativer for en mer forpliktende 
konsultasjonsordning og drøfter sterke og svake sider ved alternativene. Alternativ 1 
er en videre utvikling av dagens ordning, mens alternativ 2 innebærer en avtale om 
kommuneøkonomien. 
 
Arbeidsgruppen ønsker ikke å gi en konkret tilråding i forhold til de skisserte 
alternativene, men mener at det er viktig at man politisk diskuterer prinsipper og 
ambisjonsnivå for videre utvikling. Arbeidsgruppen vil imidlertid peke på følgende 
punkter som spesielt viktige i forhold til en mer forpliktende konsultasjonsordning: 
 

• En mer forpliktende ordning må bygge på erfaringene med nåværende 
ordning. 

• Avtaler kan være et godt virkemiddel ved reformer og nye oppgaver. 
• Nye oppgaver skal være fullfinansiert. 
• Samarbeid om konsekvensvurderinger, beregninger og gjennomføring ved 

reformer og større endringer knyttet til kommunesektorens oppgaver og 
forvaltningsansvar styrkes, bl.a. ved at KS bringes inn på et tidligst mulig 
tidspunkt. 

• KS bør involveres i høringssaker angående kommunal sektor før disse går ut 
til alminnelig høring. 

 
 
 
2. Innledning og bakgrunn 
 
2.1 Notatet og arbeidsgruppen 
Notatet er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe bestående av: Fredrik Rivenes 
(KRD) (leder), Inga Gjerdalen (KRD), Håkon Mundal (FIN), Hege Eliassen (FIN), 
Christine Norum (KS), Bjarne Haslund (KS). Notatet skal inngå i materialet til det 
tredje konsultasjonsmøtet fredag 19. august 2005. Bakgrunnen er Stortingets vedtak i 
forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2006, som er gjengitt 
nedenfor. 
 
2.2 Stortingets vedtak 
Det ble fremmet følgende forslag i innstillingen til kommuneproposisjonen 2006: 
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”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet, mener en styrket konsultasjonsordning vil være et 
viktig bidrag i arbeidet med å rette opp den økonomiske ubalansen og skape samsvar 
mellom kravet til tjenestetilbud og tilgjengelige ressurser. Dette er svært viktig ved 
gjennomføringen av nye reformer innenfor kommunesektoren. Flertallet vil på 
bakgrunn av dette fremme følgende forslag: 

Stortinget ber Regjeringen ta initiativ overfor KS for å gjøre dagens 
konsultasjonsordning mer forpliktende slik at de totale ressursene innenfor 
offentlig sektor kan utnyttes bedre. Stortinget ber Regjeringen legge fram 
prinsippene for en slik ordning i forbindelse med statsbudsjettet for 2006." 

 
Forslaget ble vedtatt ved Stortingets behandling 16. juni. 
 
 
2.3 Formålet med konsultasjoner 
Dagens konsultasjonsordning bygger på en enighet om at ordningen skal bidra til å nå 
følgende seks mål: 

1) Felles forståelse mellom staten og kommunesektoren om de oppgaver som 
kan realiseres innenfor en gitt inntektsramme. Dette kan bidra til å lette den 
finanspolitiske styringen av kommunesektoren. 

2) Konsultasjoner om prioritering av kommunesektorens ressursbruk kan bidra 
til å redusere statlig styring gjennom regelverk og øremerking. 

3) Økt lokal frihet i oppgaveløsningen kan gi mer effektiv ressursbruk og 
styrke lokaldemokratiet. 

4) Konsultasjoner kan bidra til å gi kommunesektoren mer stabile og 
forutsigbare rammebetingelser.  

5) Bedre informasjonsgrunnlag for regjeringens og Stortingets utforming av 
den nasjonale styringen av kommunesektoren. 

6) Gjennomsiktighet ved at metodikk og kalkulasjoner er forståelige, 
konsistente og etterprøvbare. 

 
Konsultasjonene må bygge på en felles forståelse av at det er Stortingets og 
regjeringens ansvar å fastsette de nasjonale økonomiske og politiske målene for 
kommunesektoren. Konsultasjonene har således ikke til hensikt å redusere 
mulighetene for nasjonal styring, men siktemålet er å gjøre styringen mer hensikts-
messig. Det er også et uttalt mål for staten å styrke det lokale selvstyret og at 
oppgaver og reformer som pålegges sektoren skal være beregnet og finansierte (jfr. 
Utredningsinstruksen, Moderniseringsredegjørelsen, Kommuneproposisjonen 2006, 
samarbeidet om Teknisk Beregningsutvalg, m.m.). 
 
 
2.4 Finansiering av kommunesektoren og budsjettprosessen 
Utgangspunktet for finansieringen av kommunesektoren er at staten fastsetter 
inntektsrammene og kommunene prioriterer og tilpasser utgiftene innenfor disse 
rammene. Kommunesektorens to viktigste inntektskilder er skatteinntekter og 
overføringer fra staten – enten i form av rammeoverføringer eller øremerkede 
bevilgninger. I tillegg kommer gebyrinntekter og eventuelle renteinntekter. Gjennom 
årlige vedtak om rammeoverføringer, øremerkede bevilgninger og skattører har staten 
direkte innflytelse på mer enn 80 pst. av kommunesektorens inntekter. Statens 
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behandling av kommuneøkonomien starter året før i slutten av februar med 
regjeringens budsjettkonferanse. I kommuneproposisjonen i mai fastsettes rammene 
(som regel innenfor et intervall), inklusive frie inntekter. I regjeringens 
budsjettkonferanse i august drøftes detaljene i statsbudsjettet, som legges frem i første 
halvdel av oktober. Stortingets endelige budsjettvedtak skjer i november eller 
desember (vanlig i senere år). Regjeringens budsjettbehandling gjennom året frem til 
fremleggelsen av statsbudsjettet er fortrolig. 
 
 
2.5 Om konsultasjonene i Norge 
I Norge har vi hatt konsultasjonslignende møter siden 1997, og som en fast ordning 
med fire møter i året mellom regjeringen og KS fra 2000. Møtene er plassert i forhold 
til regjeringens budsjettbehandling og kommuneproposisjonen. Målene for ordningen 
er gjengitt i 1.3. Det har vært en forutsetning at ordningen skulle utvikles over tid. 
 
Konsultasjonsordningen er en formalisert arena for dialog, hvor de viktigste 
aktørene/beslutningstakerne møtes i forkant av milepælene for kommuneopplegget. 
Det har i økende grad blitt lagt vekt på å oppnå enighet om faktagrunnlag og 
virkelighetsbeskrivelse i sektoren. Dette har bidratt til at partene i større grad enn 
tidligere har hatt et felles utgangspunkt for diskusjoner og drøftinger rundt det 
kommuneøkonomiske opplegget. De gangene det har vært uenighet rundt 
faktagrunnlaget, har konsultasjonsordningen bidratt til å tydeliggjøre hva uenigheten 
har grunnet i. Konsultasjonsordningen har også fungert som en god arena for 
samarbeid og informasjonsutveksling, og har gitt mulighet for å nærme seg en 
enighet.  
 
Dagens konsultasjonsordning er ikke formelt forpliktende for partene, men partene 
har åpnet for samarbeidsavtaler på enkeltområder. Etableringen av slike avtaler 
representerer en videreutvikling av konsultasjonene mellom staten og 
kommunesektoren, og det er hittil bare høstet positive erfaringer ved denne 
samarbeidsformen. Siden 2003 er det inngått følgende samarbeidsavtaler mellom KS 
og staten: 

• Samarbeidsavtalen om kvalitetsheving i pleie- og omsorgstjenesten 
• Samarbeidsavtalen om kvalitetsutvikling i skolen 
• Samarbeidsavtalen på landbruksområdet 
• Avtale om bosetting av flyktninger i kommunene 
• Samarbeidsavtalen om barnevern (ventes aug. 05) 
• Samarbeidsavtalen om oppfølging av barnehageforliket (ventes aug./sep. 05) 

 
 
2.6 KS og regjeringens syn på konsultasjonsordningen 
KS har tatt til orde for en utvikling av ordningen i retning av mer forpliktelse og 
tettere samarbeid, konkretisert i form av avtaler. Spesielt er dette blitt konkretisert 
rundt spørsmålet om en langsiktig plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i 
kommuneøkonomien. KS mener en mer forpliktende konsultasjonsordning må bygge 
på et prinsipp om at det ved endringer i utgifts- eller oppgavefordeling mellom staten 
og kommuner/fylkeskommuner, og ved nye reformer eller pålagte oppgaver, må tas 
sikte på å komme frem til en omforent beregning av kostnaden knyttet til endringen(e) 
og nødvendig regulering og fordeling av inntektene til kommuner/fylkeskommuner 
som følge av dette. For å styrke forpliktelsene og troverdigheten til ordningen bør den 
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ha en form for tvisteløsningsmekanisme ved uenighet. Videre bør partene ha 
anledning til å kreve konsultasjonsmøte dersom det oppstår situasjoner som krever 
dette – eksempelvis ved ikke planlagte og vesentlige endringer på inntekts- eller 
utgiftssiden i løpet av året. 
 
KS mener partene gjennom det 1. og 2. konsultasjonsmøtet bør ha som utgangspunkt 
at det uarbeides en rammeavtale, eller i det minste et intensjonsdokument, som 
beskriver de overordende økonomiske- og andre sentrale rammebetingelser for 
kommunesektoren påfølgende år.  En slik rammeavtale, eller intensjonsdokument, kan 
ha sektoravtaler som ”underordnede” dokumenter, og bør omtales i 
Kommuneproposisjonen. 
 
Mer forpliktelser må innebære at KS på vegne av kommunesektoren får økt 
innflytelse på det økonomiske opplegget i kommunesektoren. Motsvaret blir at 
organisasjon forpliktes på de rammene det eventuelt er enighet om. Det vil også 
kunne styrke konsultasjonsordningen dersom kommunesektoren ved gjennomføring 
av større reformer, gis representasjon og innflytelse i gjennomføringsprosessen etter 
mønster av den pågående NAV-reformen.  
 
Regjeringens syn fremkommer bl.a. i St.meld. nr. 17 (2004-2005) Makt og 
demokrati:  
”Regjeringen uttrykte i St.prp. nr. 64 (2003-2004) Kommuneproposisjonen at den ikke 
ønsket å binde seg til en forpliktende plan over flere år i en situasjon der det allerede 
på flere deler av statsbudsjettet ligger budsjettbindinger, herunder bindinger på 
kommuneopplegget knyttet til barnehageforliket. Regjeringen ønsker imidlertid en 
gradvis utvikling av konsultasjonsordningen, for eksempel gjennom avtaler på 
enkeltområder, jf. beskrivelsen i kapittel 4.3.2.2 om avtalen mellom KS og 
Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) om kvalitet i 
eldreomsorgen. Kommunesektorens økonomi utgjør en betydelig del av det samlede 
budsjettopplegg. Regjeringen vektlegger at det økonomiske opplegget for 
kommunesektoren må ses i sammenheng med det øvrige finanspolitiske opplegg, og at 
Stortinget reelt får fastsette kommunesektorens rammer. Regjeringen ser det derfor 
ikke som hensiktsmessig å inngå forpliktende avtaler med kommunesektoren 
uavhengig av budsjettprosessen for øvrig. Forpliktende avtaler mellom stat og 
kommunesektor gjennom forhandlinger vil også berøre forholdet mellom Stortingets 
og regjeringens kompetanse. Slik den danske maktutredningen beskriver situasjonen i 
Danmark, blir avtalene i stor grad en sak for regjeringen, og Folketinget får en 
«sandpåstrøende» funksjon.” 
 
 
2.7 Om konsultasjonsordningen i Danmark og andre land1
 
Andre land 
I de europeiske landene er det alminnelig praksis å involvere de kommunale 
organisasjonene i den statlige politiske beslutningsprosessen. Det kan konstateres at 
konsultasjonsordninger mellom de sentrale og de lokale myndigheter er utbredt i de 

                                                 
1 Avsnitt 1.4 og 1.5 er hentet fra rapporten ”Aftaler mellem kommune og stat–den norske 
konsultationsordning i skandinavisk og europæisk perspektiv”. Olaf Rieper, Marie Bengtsson, Jens 
Blom-Hansen, AKF Forlaget, December 2003. 
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europeiske landene. I alle landene finnes kommunale organisasjoner som ivaretar en 
vesentlig del av samspillet mellom staten og kommunene. Det hører imidlertid til 
unntaket at konsultasjonsordninger utvikler seg til avtalestyring. Det har forekommet, 
men i mer sporadisk omfang. Enten har avtalestyring hatt kort levetid, eller også har 
det vært avgrenset til ganske snevre økonomiske forhold. Det danske system, som har 
vært stabilt over tid, og som omfatter både økonomiske og sektorpolitiske forhold, er 
et unntak. 
 
Danmark 
Avtalesystemet i Danmark mellom kommunene og staten er utviklet over en 30-års 
periode og omfatter det årlige budsjettsamarbeid som munner ut i avtaler, hvor 
regjeringen og de kommunale partene (KL, Amtsrådsforeningen, Københavns og 
Frederiksberg Kommuner) i fellesskap henstiller til de enkelte kommunene og 
amtene, at skatteutskrivningen og utgiftsnivået holdes innenfor en nærmere fastsatt 
generell ramme.  
 
Avtalene er kjennetegnet ved at de er frivillige, dvs. at kommunene ikke er lovmessig 
forpliktet til å overholde dem, og generelle, dvs. at de gjelder for kommunene under 
ett. Det innebærer at enkelte kommuner kan overskride den avtalte utgifts- og 
skatteutskrivningsramme, bare andre kommuner gjør det motsatte. KL kan imidlertid 
ikke inngå bindende avtaler for de enkelte kommunene.  
 
I 1999 fikk man en fireårs avtale for kommunene, som hadde som formål å bremse det 
offentlige forbruket. Vekstraten skulle senkes med 1 prosent, og skattene skulle ikke 
stige. Som motytelse til kommunene forsterket regjeringen det såkalte DUT-prinsipp 
(det udvidede totalbalanceprincip), som innebærer at en kommunal utgift som er 
utløst av et initiativ fra regjeringen skal kompenseres fullt ut. DUT-prinsippet 
innebærer en regulering av rammetilskuddet, slik at kommunene får kompensasjon for 
de nye oppgaver som er fastlagt gjennom lovregler o.l. i løpet av folketingsåret. 
Kompensasjonen er symmetrisk, dvs. rammetilskuddene settes ned når det 
gjennomføres besparende regelendringer. De enkelte sektorministerier skal finansiere 
rammetilskuddet innen for deres eget budsjett og får på denne måten et økonomisk 
medansvar for de kommunale utgiftene, noe som antas å medvirke til å dempe veksten 
i de offentlige utgiftene. Dette prinsippet er således koblet til statens interne 
bevilgningsstyring og kan anvendes av Finansministeriet til å styre sektorministeriene. 
Forløpet starter med at tekniske arbeidsgrupper møtes i februar-mars og stiller opp 
prognoser for neste års kommuneøkonomi, man regner seg frem til 
rammetilskuddsbehov osv. Forhandlingene om DUT foregår på siden av 
forhandlingene om avtalene knyttet til budsjettsamarbeidet.  
 
Aktørene og tidsforløpet er følgende: Fra kommunenes side deltar toppembedsmenn 
(sjefsøkonom og administrerende direktør) samt politikere i KL’s styre (formann og 
nestformann). Toppembedsmennene sekunderes av embedsmenn på mellomledernivå. 
Tekniske forhold drøftes på kontorsjefsnivå. Det er ofte overheng fra siste års avtale. 
Oppfølging og evalueringen av avtalene er en løpende prosess. På politisk nivå har de 
økonomiske ministrene og fagministrene møter med formann og nestformann fra 
Kommunernes Landsforening. I mai møtes partene på sjefsøkonomnivå og fastsetter 
temaene som ventes å inngå i forhandlingene. Dermed forberedes det første 
forhandlingsmøte hvor de politiske lederne deltar med sine embedsmenn, og som 
foregår rundt 20. mai. Det andre politiske forhandlingsmøte finner sted rundt den 4. 
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juni, og det siste den 12.-14. juni. Ifølge Udligningsloven skal Indenrigsministeriet 
kunngjøre tilskuddet til kommunene senest den 1. juli, og ifølge loven skal det være 
forelagt Folketinget og godkjent av finansutvalget før det kunngjøres. Denne 
tidsfristen er krumtappen i tidsplanen. Tidsfristen er satt slik at kommunene kan få tid 
til å lage og vedta sine budsjetter senest den 15. oktober. Ved siden av de tre politiske 
forhandlingsmøtene er det møter på embedsmannsnivå, også med sektorministerier, 
for å forberede det tredje forhandlingsmøtet. Det avholdes vanligvis et 
oppfølgingsmøte i september, enkelt år også ved årskiftet, hvor man evaluerer 
gjennomføringen av avtalene. 
 
Avtalene som inngås er frivillige i den forstand at de enkelte kommunene ikke er 
lovmessig forpliktet til å overholde dem. Men det forekommer at regjeringen 
kollektivt sanksjonerer overtredelser av avtalens ramme. De kommunale foreningene 
kan ikke forplikte sine medlemmer. Avtalens overholdelse bygger på at KL har 
legitimitet hos medlemskommunene. Regjeringen kan på sin side bare love å 
overholde sin del av avtalen i den grad den får tilslutning i Folketinget. 
 
 
3. Hva kan oppnås? 
 
Formålet med en mer forpliktende konsultasjonsordning må være å komme lenger i 
retning av de opprinnelige mål for ordningen. Ved en sterkere forpliktelse fra begge 
parter må staten – dvs. både regjeringen og Stortinget – øke realismen i hva man kan 
pålegge sektoren ved å gjøre bedre kostnadsberegninger og være mer tilbakeholden 
med samtidige reformer, og redusere detaljstyringen. Kommunesektoren på sin side 
må styrke utgiftskontrollen og øke måloppnåelsen og evnen til omstilling og 
omprioritering. 
 
• Klarere arbeidsdeling 

En mer forpliktende konsultasjonsordning kan bidra til en klarere arbeidsdeling 
mellom staten og kommunesektoren, ved at man oppnår større enighet og realisme 
i forhold til hva som kan oppnås. Dette vil kunne redusere detaljstyringen og         
-kontrollen, og styrke det lokale selvstyret. 

 
• Klargjøre sammenhengen mellom nasjonale mål og nødvendige ressurser 

En mer forpliktende konsultasjonsordning kan bidra til å klargjøre nasjonale mål 
og behovet for nødvendige ressurser på lokalnivået. Det vil bl.a. kunne bidra til en 
bedre felles virkelighetsforståelse og konsensus på kostnadsberegninger m.v. 

 
• Bidra til forenkling og reduksjon av detaljstyring 

En mer forpliktende konsultasjonsordning bør bidra til en forenkling av regelverk 
og en reduksjon av behovet for detaljstyring av sektoren og dermed en styrking av 
det lokale selvstyret. 

 
• Bidra til å dempe utgiftsøkningen 

En mer forpliktende konsultasjonsordning kan bidra til at kommunesektorens 
egenkontroll med utgiftsøkninger forsterkes. 

 
• Større forutsigbarhet 
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En mer forpliktende konsultasjonsordning kan bidra til en bedre og mer effektiv 
budsjettprosess i kommunene. 
 

• Bidra til mer forpliktende samarbeid med kommunene  
I en mer forpliktende konsultasjonsordning kan KS bidra til tett kontakt mellom 
staten og KS sine medlemmer samt kanalisere mer av organisasjonens ressurser 
mot etterlevelse av en eventuell avtale.  Gjennom forpliktelser i representative 
organer som KS landsstyre, vil konsultasjonsordning kunne gjøres mer 
forpliktende. Dette betyr at KS bidrar med støtte til eventuelle omforente avtaler 
og lojalitet for et økonomisk og styringsmessig opplegg for kommunesektoren. 
For alle regjeringer vil dette være en viktig nøkkel til god styring av offentlig 
sektor. Videre kan KS bidra med: 
- informasjon til og om kommunesektoren 
- legitimitet for omforent ordning 
- en lettere vei for implementering av reformer/endringer av statlig styring og 

målsettinger for tjenesteproduksjon. 
 
 
 
4. Særlige utfordringer ved en mer forpliktende konsultasjonsordning 
 
Å bevege seg i retning av et mer forpliktende forhold mellom staten og 
kommunesektoren reiser en rekke problemstillinger og utfordringer. Noen av de 
viktigste er: 
 
4.1 Kommunesektorens selvstendighet 
Kommuneforvaltningen i Norge har ikke tilsvarende selvstendighet som enkelte andre 
land (jf. Danmark og Sverige). En viktig forskjell ligger bl.a. i beskatningsretten. 
 
4.2 Forholdet regjering - Storting  
En mer forpliktende konsultasjonsordning innebærer at regjeringen ”forplikter” på 
statens vegne overfor kommunesektoren i sterkere grad enn tidligere. Regjeringen kan 
imidlertid ikke binde opp Stortinget formelt, og vil derfor være avhengig av at 
Stortinget respekterer regjeringens håndtering av sektoren, bl.a. i forhold til nye tiltak 
og reformer.  
 
4.3 Forholdet KS - kommunesektoren 
KS kan ikke binde opp eller forplikte andre enn egen organisasjon slik KS er bygd 
opp i dag. For KS arbeidsgivervirksomhet gir medlemmene sin tilslutning og 
fullmaktsoverføring skriftlig knyttet til medlemskapet i KS. Et tilsvarende system 
finnes ikke for forhandlinger med staten om rammebetingelser for kommunesektorens 
virksomhet. KS kan inngå avtaler som forplikter organisasjonen til å følge opp og 
gjøre et arbeid overfor medlemmene i forhold til å oppnå et bestemt resultat, som i 
Danmark.  
 
En mer forpliktende konsultasjonsordning setter økte krav til oppfølging fra begge 
parter. KS har gjennom Landstingsvedtak vist ønske om mer forpliktende ordninger 
og vil på denne bakgrunn både legge til rette for at de representative styringsorganer 
og administrasjonen prioriterer konsultasjonsordningen.  
 

 7



  

4.4 Budsjettmessige forhold for staten 
Som nevnt foran baserer det norske systemet seg på budsjettfortrolighet, dvs. at 
regjeringen skal ha mulighet til å arbeide med sitt forslag til statsbudsjett uten innsyn 
og uten uønsket påvirkning fra omverdenen. En mer forpliktende 
konsultasjonsordning kan støte mot denne hindringen. Å gi kommunesektoren innsyn 
i deler av budsjettmaterialet vil være et brudd med tradisjon og praksis. En mer 
forpliktende konsultasjonsordning kan også få konsekvenser for regjeringens 
budsjettbehandling for øvrig, spesielt dersom det legges opp til at avtalene inngås før 
regjeringen er ferdig med statsbudsjettet. Kommunesektoren utgjør en betydelig del 
av det samlede budsjettopplegget. For å få en best mulig utnyttelse av offentlige 
midler er det viktig at kommunesektoren ses i sammenheng med det øvrige 
finanspolitiske opplegg. 
 
Det kan imidlertid vurderes om det er enkeltsaker og deler av kommuneopplegget 
som likevel kan tas som en del av konsultasjonsordningen. Dette kan for eksempel 
være saker der regjering og Stortinget har varslet handlingsplaner eller satsninger 
(barnehagesatsning, psykiatri, m.m.) og hvor det er ønskelig å klargjøre og bli enige 
om kostnadsforhold og muligheter for gjennomføring av tiltak. 
 
4.5 Sanksjoner 
Som nevnt vil også en mer forpliktende konsultasjonsordning måtte tuftes på 
frivillighet. Regjeringen kan ikke binde opp Stortinget, og KS kan ikke binde opp 
kommunene. Selv en mer forpliktende ordning med så lange tradisjoner som den 
danske har fortsatt visse problemer knyttet til manglende etterlevelse av avtalen. 
Spørsmålet om eventuelle sanksjoner er derfor reelt. I dagens system har staten 
sanksjonsmuligheter som for eksempel trekk i bevilgninger eller overstyring av 
kommunene i ROBEK-registeret. 
 
 
 
5. Alternativer for en mer forpliktende konsultasjonsordning 
 
Det kan tenkes flere alternativer for å oppnå større forpliktelse i 
konsultasjonsordningen. Erfaringene med ordningen så langt er at den har gitt bedre 
informasjonsgrunnlag og økt dialog og samforståelse om kommuneopplegget, men at 
en har oppnådd mer varierende resultater i forhold til redusert statlig detaljstyring, 
mer forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Imidlertid er hovedinntrykket at erfaringene 
med sektoravtalene er gode, noe arbeidsgruppen har lagt vekt på i sine vurderinger og 
alternativer for videre utvikling. En utvikling av konsultasjonsordningen i retning av 
flere avtaler kan innebære en fare for en for fragmentert tilnærming til 
kommuneopplegget. Dette kan motvirkes ved bevissthet på problemet og gode 
prosesser rundt avtalene, med konsultasjonsmøtene som det sentrale element. 
 
 
5.1 Større forpliktelse i dagens ordning 
Regjeringen har vært positiv til større forpliktelse ved å gradvis utvikle ordningen 
gjennom avtaler på enkeltområder, bl.a. avtale om kvalitetsutvikling i pleie- og 
omsorgssektoren som ble inngått i 2003. En videre utvikling av allerede inngåtte 
avtaler og avtaler på nye prioriterte områder (eks. psykisk helse) der disse 
konkretiseres i sterkere grad m.h.t. måloppnåelse, og hvor resultatene følges opp og 
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måles vil representere en mer forpliktende ordning. Dette bør samtidig kombineres 
med enda sterkere fokus på kostnadsberegninger knyttet til reformer, i et samarbeid 
med KS. 
 
Vurdering 
Fordelene med en slik tilnærming er at den baserer seg på innarbeidede systemer og 
mekanismer og etablerte statlige budsjettprosesser, og derfor vil være enklere å 
implementere. Den rokker heller ikke ved etablerte maktforhold, som forholdet 
mellom regjering og Storting. Den vil bygge videre på de positive resultatene som er 
oppnådd ved dagens ordning inklusive sektoravtalene. 
 
Ulempene kan være at incentivene til å legge økt forpliktelse og kraft i endringene blir 
for svake, det kan bli for lett å fortsette ”i gamle spor”. 
 
 
5.2 Avtale(r) om kommunaløkonomiske rammer og kommunal aktivitet 
Dagens konsultasjonsordning er lagt opp for å sikre en samforståelse med KS om 
kommuneopplegget for det kommende år. Fellesdokumentet som utarbeides 
umiddelbart etter statsbudsjettet er formaliseringen av denne samforståelsen. Det vil 
imidlertid representere en betydelig forsterkning av forpliktelsen fra begge parter 
dersom det inngås en konkret avtale som innbefatter de viktigste sidene ved 
kommuneopplegget. Avtalen må inngås under forbehold om Stortingets samtykke. 
Prosedyrene og rammene for hva en avtale mellom regjeringen og KS skal kunne 
innebære bør behandles av Stortinget før en eventuell avtaleordning blir etablert. 
Dette vil bidra til å forankre ordningen og resultatene i Stortinget. På tilsvarende måte 
bør KS sørge for at ordningen forankres i det kommunale systemet.  
 
Under dette alternativet må tidspunktet for inngåelsen av avtalen om 
kommuneøkonomien klargjøres. En slik avtale kan tenkes inngått både på våren i 
tilknytning til kommuneproposisjonen, eller på høsten i tilknytning til statsbudsjettet, 
og fremmes for Stortinget i tilknytning til disse. Det må være et mål å klargjøre mest 
mulig budsjettinformasjon ved stortingsbehandlingen av denne, slik at 
forutsigbarheten blir bedre og de kommunale budsjettene kan behandles tidligere.  
 
I tillegg vil punktene nevnt under 4.1 om sterkere forpliktelse knyttet til 
enkeltavtalene og kostnadsberegninger også være aktuelle under dette alternativet.  
 
Vurdering 
Fordelene med en slik tilnærming er at den i sterkere grad formaliserer og signaliserer 
en sterkere forpliktelse og en ”ny giv” i forholdet mellom staten og 
kommunesektoren. På denne måten oppnås større forutsigbarhet som i seg selv vil 
bidra til å styrke lokaldemokratiet. Det vil måtte etableres nye arenaer og rutiner som i 
seg selv vil være muliggjørende. 
 
Ulempene kan være at alternativet vil være mer krevende å implementere. Den vil 
kunne rokke ved etablerte maktforhold og etablerte statlige budsjettprosesser. Særlig 
vil forholdet mellom regjering og Storting kunne berøres. En ”sterk” avtale om 
kommuneopplegget vil legge et press på KS i forhold til måloppnåelse.  
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6. Tilråding 
 
Arbeidsgruppen ønsker ikke å gi en konkret tilråding i forhold til de skisserte 
alternativene,  men mener at det er viktig at man politisk diskuterer prinsipper og 
ambisjonsnivå for videre utvikling. Arbeidsgruppen vil imidlertid peke på følgende 
punkter som spesielt viktige i forhold til en mer forpliktende konsultasjonsordning: 
 

• En mer forpliktende ordning må bygge på erfaringene med nåværende 
ordning. 

• Avtaler kan være et godt virkemiddel ved reformer og nye oppgaver. 
• Nye oppgaver skal være fullfinansiert. 
• Samarbeid om konsekvensvurderinger, beregninger og gjennomføring ved 

reformer og større endringer knyttet til kommunesektorens oppgaver og 
forvaltningsansvar styrkes, bl.a. ved at KS bringes inn på et tidligst mulig 
tidspunkt. 

• KS bør involveres i høringssaker angående kommunal sektor før disse går ut 
til alminnelig høring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.08.05 
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