
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
       

REFERAT FRA EKSTRA  
KONSULTASJONSMØTE 

om tiltakspakke  
11. desember 2008 

 
Saksnr.: 08/148 

Tilstede: Fra staten:  
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (KRD), 
statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (KRD), statssekretær Ole Morten 
Geving (FIN), statssekretær Rigmor Aasrud (HOD), statssekretær Lisbet 
Rugtvedt (KD), statssekretær Laila Gustavsen (AID), statssekretær Kjell 
Erik Øie (BLD), statssekretær Rita Skjærvik (SMK), statssekretær Wegard 
Harsvik (KKD) og statssekretær Geir Pollestad (SD). 
 
Fra KS:  
Leder Halvdan Skard, Oddleiv Olavsen, Gunn Berit Gjerde,  
Harald Danielsen, Odd Arild Kvaløy, Bjørn Gudbjørgsrud (adm.),  
Olav Ulleren (adm.) og Per Richard Johansen (adm.). 
 

Dato: 11. desember kl. 9.00-10.00  

Møteleder: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa  

Referent: Inga Gjerdalen (KRD) 
 
 

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsket velkommen til møtet om 
KS sine innspill og vurderinger rundt innretning av tiltakspakken, som Regjeringen vil legge 
fram i månedsskiftet januar/februar 2009, og om hva kommunene kan bidra med. Hun sa 
videre at kommunesektoren er sentral i drøftingen av ulike tiltak som kan møte utfordringene 
som følger av finanskrisen.  
 
Meltveit Kleppa understreket at det er viktig å fokusere på midlertidige tiltak som kan gi rask 
effekt på sysselsettingen, eksempelvis vedlikehold av offentlige bygg og veier, og eventuelle 
nyinvesteringer i offentlig infrastruktur. Hun viste også til Kommunal- og 
regionaldepartementet sitt brev til alle landets ordførere og fylkesordførere 10. desember 
2008, med oppfordring om å legge til rette for tiltak som kan iverksettes raskt.   
 

Side 1 



Side 2 

Meltveit Kleppa viste videre til at hun i budsjettdebatten i Stortinget 10. desember hadde 
opplyst om at eventuell nedgang i kommunesektorens inntekter som følge av skattesvikt vil 
bli kompensert.  
 
KS-leder Halvdan Skard takket for muligheten til å bidra med innspill til Regjeringens arbeid. 
KS gjennomgikk deretter hovedpunktene i KS’ notat av 10. desember 2008 som var oversendt 
staten i forkant av møtet.  
 
Partene utvekslet deretter synspunkter og klargjørende kommentarer, og det ble stilt spørsmål 
til KS fra flere av statssekretærene som var til stede.  
 
Meltveit Kleppa oppsummerte med å understreke at møtet var en første kontakt i denne saken, 
og at det er nødvendig med videre kontakt og dialog mellom partene.  
 
Skard sluttet seg til dette, og sa at KS vil komme tilbake med svar på de spørsmålene som ble 
reist i møtet.  
 
Meltveit Kleppa takket avslutningsvis KS for konstruktiv dialog og nyttige innspill til 
Regjeringens videre arbeid.  
 
Møtet ble hevet kl. 10.05. 
 
 
 
Vedlegg:  
KS-notat av 10. desember 2008 ”Tiltakspakke – Hva kommunesektoren kan bidra med”  
 


	Vedlegg: 
	KS-notat av 10. desember 2008 ”Tiltakspakke – Hva kommunesektoren kan bidra med” 

