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Oversikt over bilaterale møter med KS august 2012 

 

Dato og tid Departement Tema 

13. august BLD  Fremtidig organisering av barnevernet 

15. august 

 

FAD  Pågående prosesser og samarbeid om offentlige 

anskaffelser og offentlig støtte 

 Gjennomgang av direktoratene – medvirkning 

fra kommunesektoren/KS i det varslede 

arbeidet 

 IKT-utvikling i offentlig sektor – videre planer 

for program for IKT-samordning i kommunal 

sektor 

 Tilrettelegging for bredbånd og 

mobilkommunikasjon i kommunene  

 Digital deltakelse – kommunesektorens rolle 

når det gjelder å tilby opplæring og veiledning i 

digital kompetanse til voksne, og som skoleeier  

 Tilgjengeliggjøring av data fra kommunene – KS 

sin rolle i å bidra til kompetanseløft og 

samordning av måter data gjøres tilgjengelig på 

 Tariffoppgjøret  

20. august 

 

FKD  Statlig fiskeripolitikk og kommunesektorens 

rolle – herunder sentralisering av 

kvoterettigheter, nedleggelse av landanlegg og 

fraflytting fra kystkommunene 

 Ordninger som kan sikre at en del av 

verdiskapningen som havbruksnæringen 

generer tilfaller kommunene der 

oppdrettsanleggene er lokalisert 

 Sjøtransportens rolle – havn og havneutbygging  

20. august  OED  Stortingsmeldingen om flom og skred  

 Distriktsandel ved sikringstiltak 

 Sikring av fylkesveger 



 Sikring av landbruksareal 

 Kartlegging av flom- og skredutsatte områder 

 Involvering av KS ved utarbeiding av ny strategi, 

eventuell utarbeiding av planretningslinjer og 

gjennomgangen av kapittel 3 i naturskadeloven. 

21. august  JD  Oppfølging av St. meld. om samfunnssikkerhet 

– kommunenes rolle og ansvar 

 St. meld. om videreutvikling av politi- og 

lensmannsetaten (politiets lokale organisering 

og nasjonale politimyndigheters rolle overfor 

kommunene) 

 Forebygge radikalisering, ekstremisme og 

terrorisme – hva kan kommunesektoren bidra 

med? 

 Nasjonal utbygging av nødnett 

21. august 

 

LMD  St.meld om landbruks- og matpolitikken – 

forholdet mellom fylkesmannen og 

fylkeskommunene knyttet til det regionale 

planansvaret 

 Utfordringer for kommunene som 

samfunnsutvikler med bristende tilgang til 

landbruksfaglige og planfaglige ressurser 

22. august  

 

AD  Heltid/deltid og arbeidstidsordninger i 

kommunal sektor   

 IA-avtalen delmål 2, Jobbstrategien for personer 

med nedsatt funksjonsevne 

 Rekruttering og mobilisering av arbeidskraft i 

kommunesektoren  

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Partnerskapet stat-kommune i NAV, inkl. 

signering av ny avtale 

22. august  

 

HOD  Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- 

og omsorgstjenester / ny stortingsmelding 

 Status for samhandlingsreformen og det videre 

arbeidet med øyeblikkelig hjelp og økonomiske 

insentiver for områdene rus og psykisk helse 

 Bilateral samarbeidsavtale om kvalitetsutvikling 

i helse- og omsorgstjenestene  

 Bilateral rammeavtale om samhandling på helse- 



og omsorgsområdet  

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

 Omsorgsplan 2015 – dagtilbud for personer med 

demens 

 Div. saker: IKT i helse- og omsorgssektoren, 

Stortingsmelding om innovasjon i 

omsorgssektoren. 

24. august  SD  Effektivitet i planprosessene  

 Belønningsordningen  

 Sjøtransportens rolle – virkemidler fra overgang 

veg til sjø  

 Arbeid fram mot NTP med alternative 

finansieringsmodeller/prosjektfinansiering 

 Sikring av skolebarn i buss 

24. august  KUD  Overordnede utfordringer for den lokale og 

regionale kulturpolitikken 

24. august  MD  Klimameldingen og klimaforliket – 

kommunesektorens rolle 

 Plan- og bygningsloven – innsigelsesinstituttets 

innvirkning på lokalt selvstyre 

 Avfallspolitikken – økt kommunalt ansvar for 

avfall 

 Framtidens byer – forberedelser til kommende 

toppmøte 

 Eventuelt: 

 Naturmangfoldloven – kommunal kompetanse 

 Klimaendringer og vannskader  

 Nasjonalparkforvaltningen lokalt – mandat og 

finansiering 

29. august  

 

KD  Likebehandling av ikke-kommunale barnehager 

(bl.a. pensjonskostnader og ikke-kommunale 

barnehagers opptakskriterier) 

 Status for Ny GIV 

 Kommende stortingsmelding om fremtidens 

barnehage 

 Spesialundervisning og oppfølging av Meld. St. 



18 (2011–2012) Læring og fellesskap 

 Lærerutdanningen 

 Styrket lærertetthet 

 Kunnskapsløftet og kommende 

stortingsmelding om grunnopplæringen som 

skal redegjøre for statusen for Kunnskapsløftet 

 Oppfølging av stortingsmeldingen om 

ungdomstrinnet. 

29. august KRD/FIN  Kommuneøkonomi etter fremleggelse av 

Kommuneproposisjonen for 2013, spesielt 

pensjonskostnader  

 Ressurskrevende tjenester  

 Boligpolitikk generelt og regelendring 

egenkapital i startlånsordningen  

 Stat og kommune – videre arbeid  

 Nytt inntektssystem for fylkeskommunene – 

prosess og medvirkning fra 

KS/fylkeskommunene 

 IKT i kommunesektoren  

 Innovasjon i kommunesektoren – 

virkemiddelapparatet 

 Økonomien i samhandlingsreformen  

 Høringsforslag til lærernormering 

 


