
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
       

REFERAT FRA 
3. KONSULTASJONSMØTE 22.08.07 

  
Saksnr.: 07/106 

Tilstede: Fra staten:  
Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (KRD), statssekretær Sigrid 
Hjørnegård (FIN), statssekretær Kjersti Markusson (FIN), statssekretær 
Lisbet Rugtvedt (KD), statssekretær Ola Heggem (LMD), statssekretær 
Laila Gustavsen (AID), statssekretær Rigmor Aasrud (HOD), statssekretær 
Terje Moland Pedersen (JD), statssekretær Randi Øverland (KKD), 
statssekretær Anita Utseth (OED), statssekretær Kjell Erik Øie (BLD),  
politisk rådgiver Morten Wasstøl (MD). 
 
Fra KS:  
Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Oddleif Olavsen, Thorleif Vikre   
Ivar Johansen, Harald Danielsen. 

Dato: 22. august 2007, kl. 11.00-13.00  

Møteleder: Statssekretær Dag Henrik Sandbakken 

Referent: Inga Gjerdalen (KRD) 

 
Tema for det 3. konsultasjonsmøtet var: 

• Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS 
• Reformer og utbygging av tjenestetilbudet (enkeltsaker fra departementene) 
• Nye kostnadsberegningssaker        
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1. Konsultasjonsmøtet  
Statssekretær Dag Henrik Sandbakken ønsket velkommen til møtet og viste innledningsvis til 
at regjeringen jobber med oppfølging av St.meld. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – 
regional framtid. Et høringsnotat med forslag til konkretisering skal sendes ut i oktober. 
Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å ha et møte med KS for å ta opp 
innholdet i dette notatet, før det sendes på høring. Sandbakken sa videre at han håper at 
møtene KS har hatt med enkeltdepartementer har vært fruktbare for KS. 
 
Halvdan Skard sa at KS opplever vilje i departementene til å følge opp Stortingets intensjoner 
med reformen. Dette er KS glad for.  
 
Innkalling og dagsorden til det 3. konsultasjonsmøtet ble godkjent. Helse- og 
omsorgsdepartementet meldte opp pasientombudsordningen som sak under eventuelt.  
 
KS uttrykte ønske om at kvalitet og måloppnåelse skal være en del av agendaen på det 3. 
konsultasjonsmøtet i 2008. Oppfølging av saker i Revidert nasjonalbudsjett kan også være et 
mulig tema for det 3. møtet.  
 
Sandbakken sa han hadde forståelse for dette, og at sekretariatet bør drøfte disse forslagene. 
Saken tas opp på et senere konsultasjonsmøte. 
 
 
2. Bilaterale samarbeidsavtaler 
Partene var enige om å nedsette en arbeidsgruppe som til det 2. konsultasjonsmøtet i 2008 
skal gjennomgå de bilaterale avtalene med tanke på omfang, innretning og videre oppfølging.   
 
Skard hadde et forslag til tilføyelse av ”bl.a.” i siste setning i mandatets pkt. 1. Det var ingen 
merknader til forslaget.  
 
Sandbakken kommenterte KS sitt innspill om kvalitetsutvikling i kommunesektoren og sa det 
er positivt at det jobbes systematisk med forholdet mellom ressursbruk og kvalitet i 
effektivitetsnettverkene. Han sa det er viktig at partene sammen drøfter hvordan programmet 
og trepartssamarbeidet om kvalitet i kommunesektoren, som ble inngått i oktober 2006, kan 
ses som en del av i den videre oppfølgingen av de bilaterale samarbeidsavtalene. 
 
Partene hadde særskilte merknader til følgende av de bilaterale avtalene: 
 
Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet 
Partene var omforent om at samhandling mellom partene er en utfordring, men at man har en 
felles forventning om at avtalen skal bidra til bedre informasjonsutveksling.  
 
Rammeavtale om ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) 
KS pekte på at NAV-reformen nå er inne i en kritisk fase. Videre understreket KS behovet for 
nye politiske signaler om at intensjonen med NAV er at beslutninger skal tas på et lavest 
mulig nivå, det vil si ikke sentralisering av den statlige delen. Det ble videre påpekt at NAV-
kontorene må gis beslutningsmyndighet som omfatter mer enn vedtak etter lov om sosiale 
tjenester.  
 
Statssekretær Laila Gustavsen sa at hun har merket seg at denne diskusjonen er aktuell, men 
understreket at regjeringen ikke har skiftet standpunkt. Prinsippene for samhandling er vedtatt 
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av regjeringen og kommunisert ut i alle sammenhenger. Gustavsen sa videre at hun er åpen 
for dialog med KS framover. Fra sine besøk på NAV-kontorene har hun fått inntrykk av at 
man lokalt prøver å løse utfordringene undervegs, og fått mange tilbakemeldinger om at det er 
etablert gode arbeidsdokumenter som verktøy for å løse samhandlingsutfordringene.  
 
Avtale om tiltak for å bekjempe og forebygge bostedsløshet 
Partene var enige om at samarbeidsavtalen har gitt økt fokus på bostedsløshet, men at det er 
behov for fortsatt samarbeid gjennom en videreføring av avtalen. Det var enighet om at man 
ved revisjon av avtalen har en særskilt utfordring i å synliggjøre tiltak for de tyngste brukerne, 
som har behov for både bolig og andre tjenester.  
 
 
3. Kommunesektorens oppgaver og tjenesteproduksjon 
 
Finansdepartementet 
Spørsmålet om unntak fra dokumentavgift ved overføring av eierskapet til kommunale 
utleieboliger fra stiftelser til kommunen og spørsmålene knyttet til kommunale 
revisjonsenheter ble gjennomgått. Partene hadde ikke særskilte merknader.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Skard ba om at KS blir trukket inn i den videre behandlingen av brukerstyrt personlig 
assistanse og signaliserte at KS kunne ønske seg et kostnadsberegningssamarbeid allerede nå.  
 
Statssekretær Rigmor Aasrud svarte at hun var åpen for dialog med KS om saken, men at de 
foreslåtte endringene gjelder organisering av tjenesten og ikke nye rettigheter. Disse 
endringene skal derfor i utgangspunktet ikke medføre økte utgifter.  
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Statssekretær Laila Gustavsen sa at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil involvere KS i 
den planlagte evalueringen av dagens veiledende retningslinjer for sosialhjelp. Dersom KS 
har informasjon om hva som skjer i de 100 kommunene som ikke følger den statlige normen 
for utmåling av sosialhjelp, ønsker hun å få tilgang til denne informasjonen.  
 
KS viste til at individuelle vurderinger ved utmåling av økonomisk sosialhjelp gir ulik praksis 
i kommunene og stilte seg derfor kritisk til normering av kostnadskomponentene for 
livsopphold.  
 
Justis- og politidepartementet 
Partene diskuterte kostnader og ulike kostnadselementer knyttet til innføringen av nytt 
nødnett. Det var enighet om å avvente den varslede gjennomgangen av sambandsutgifter før 
og etter innføringen av nødnett.  
 
Olje- og energidepartementet 
Statssekretær Anita Utseth redegjorde for innholdet i den provisoriske anordningen for 
hjemfall og departementets videre oppfølging av saken.  
 
KS sa seg tilfreds med den midlertidige løsningen og understreket viktigheten av klarhet i en 
ny lovhjemmel.  
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Kunnskapsdepartementet 
Statssekretær Lisbet Rugtvedt understreket at Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med 
å legge til rette for at kommunesektoren følger opp styrking av rådgivningstjenesten.  
 
KS svarte at deres erfaringer er at fylkespolitikerne er svært opptatt av utfordringene knyttet 
til ”drop out” og at det jobbes uavhengig av denne bevilgningen. KS forventet videre at 
kommunene ville arbeide for å ivareta intensjonen om en styrking av samarbeidet om 
rådgivning i ungdomsskolen og i videregående opplæring. KS viste videre til at alle 
fylkeskommuner deltar i effektiviseringsnettverk for videregående opplæring der dette er et 
viktig tema, og hvor fylkeskommunene framover naturlig vil måles mot hverandre. 
 
4. Orienteringssaker 
Sandbakken orienterte om at rapporten som Inntektssystemutvalget legger fram i oktober vil 
bli drøftet med KS. Han sa videre at forslaget til nytt inntektssystem vil legges fram i 
kommuneproposisjonen for 2009.  
 
5. Eventuelt 
Aasrud redegjorde for innspillene som har kommet inn i høringen av en utvidet 
pasientombudsordning.  
 
 
Møtet ble hevet kl 12.30. 


