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SAMMENDRAG: 
Med dette debattheftet ønsker KS å få klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene – 
kommunene - på ulike temaer som er viktige nå.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med debattheftet og strategikonferansene vinteren 2020, ønsker KS å få klare og konkrete 
tilbakemeldinger fra medlemmene på temaer som er viktige nå: 
 

 hvordan vi kan sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god 
kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større  

 hvordan vi skal sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive 
arbeidsgivere for kompetente medarbeidere, og hvilken innretning 
hovedtariffoppgjøret bør ha for å stimulere til dette.  

 
Det er 440 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Årets oppgjør er et 
hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen kan reforhandles. Resultatet av 
vårens oppgjør vil ha stor betydning for lønns- og arbeidsforhold til ansatte i 
kommunesektoren, men også for handlingsrommet til kommunestyrer og fylkesting, og for 
utviklingen i norsk økonomi totalt sett.  
 
I tariffspørsmål har medlemmene delegert ansvar og myndighet til KS. Det innebærer at 
avtalene KS inngår med arbeidstaker-organisasjonene er forpliktende for samtlige kommuner 
og fylkeskommuner. Kommunene er invitert til å komme med innspill og føringer til KS’ ho-
vedstyre, som senere skal vedta mandatet for forhandlingene.  
 

  



  
 
 

  
 
 

 

Spørsmål knyttet til temaet: Bærekraftig velferd 

1. Hva bør kommunen/fylkeskommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske 
rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene – på kort og lang sikt?  

2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene, 
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?  

3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal kunne 
forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte 
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester? 

4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre bærekraftige 
velferdstjenester i fremtiden?  

 

Gausdal kommune svarer:  
 
Spørsmål 1: 
 
Flere må bo hjemme lengre. Å avklare hva som er kommunens oppdrag, og hva den enkelte 
kan gjøre selv, med sitt nettverk, blir viktig. Kommunene må tenke nytt, og tilrettelegge på 
nye måter. Forebyggende arbeid og tidlig innsats er stikkord: Fra omsorg til den enkeltes 
mestring.  

Gausdal kommune er på offensiven, og er i ferd med å utrede framtidens helse og 
omsorgstjenester. Vi bygger på et kunnskapsgrunnlag, vedtatt i kommunestyret, som 
omhandler:  

o Statlige, regionale og lokale føringer og vedtak 
o Bygningsmassen: oversikt over hvilke tjenester som er hvor, vedlikeholdsbehov og 

størrelse  
o Status; økonomi, årsverk, tjenester og tjenesteprofil (dekningsgrad, kostnader, kvalitet 

prioriteringer (ressursbruk)  
o Framskrivinger: befolkning, og hvilke prognoser dette gir for framtida 

 
Fase 2 er 6 delutredninger knyttet til sykehjem, hjemmetjenester, dagsenter omsorgsboliger 
og bofellesskap. Utredingene tar for seg: brukergrupper, behov for kapasitet, lederstruktur og 
kompetansebehov, forebyggende arbeid og tidlig innsats, nye arbeidsmetoder, ny teknologi og 
nye løsninger, nye samarbeidsformer, økonomiske konsekvenser knyttet til investering og 
drift, kommunens rolle og ansvar.   

Spørsmål 2 og 3:  

o Statlige bemanningsnormer og kompetansekrav er utfordrende, og bør unngås.  
Kommunene må ha handlingsrom for prioriteringer og lokal tilpasning.  

o Å drøfte hva som er offentlig ansvar er viktig. Hva som deretter defineres som 
offentlig ansvar må fullfinansieres.  



  
 
 

  
 
 

 

o Mer fokus på helsefremmende arbeid og mestring, og hva den enkelte kan gjøre selv 
er viktig.  

o Mere forskning på pleie og omsorg i kommunene, slik at framtidige valg og strategier 
baserer seg på kunnskap.  

o Framtidsrettede fagutdanninger i høgskoler og universitet 
o Samhandlingsreformen må ta tak i hovedutfordringene:  

- at partene i praksis ikke er likeverdige  
- utskrivingspraksis fra sykehus 
- å ikke bygge ned spesialisthelsetjenesten før kommunene har fått sjanse til å bygge 
opp kapasitet og kompetanse, og få de lovpålagte tilbudene finansiert.  

 

Spørsmål 4: 

o Bidra til kunnskapsdeling om å løse ting på nye måter 
o Bidra til mer forskning  
o Enda mer støtte til kommunene innenfor digitalisering, herunder velferdsteknologi 
o Tydelige meldinger i konsultasjonsmøter med regjeringen 

- sette dagsorden 
o Jobbe inn mot høgskoler og universitet knyttet til framtidens kompetansebehov og 

kvaliteten i fagutdanninger 
o Arbeide videre med beregninger av hvorfor det lønner seg å satse på forebyggende og 

helsefremmende innsats (etter modell fra «Utenforregnskapet»).  
 

Spørsmål knyttet til temaet: Gode arbeidsgivere skaper attraktive 
arbeidsplasser 

5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og 
oppgaveløsing i samarbeid med andre? 

6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på 
arbeidsgiverområdet? 

 

Gausdal kommune svarer.  
 
Spørsmål 5 og 6:  

o Mer fleksible rammer, for å skape handlingsrom og muligheter for å sikre at flere er i 
arbeid, flere jobbe mer, og flere jobber lengre.  

o Forebygge utenforskap ved målrettet og tverrfaglig innsats.  
o Vi må sammen jobbe med god ledelse, godt arbeidsmiljø, riktig bruk av kompetanse er 

(alle trenger ikke å ha master!), konkurransedyktig lønn, solide fagmiljø, fleksibilitet i 
stillingen og muligheter for etter- og videreutdanning.  



  
 
 

  
 
 

 

o Dilemma: Innovasjon handler om å prøve (og feile), satse på noe nytt, ta risiko. Hvordan 
skape handlingsrom for det med større og større fokus på internkontroll, 
forvaltningsrevisjon, statlig detaljstyring og statlige tilsyn. 

 

Spørsmål knyttet til temaet: Tariffoppgjøret 2020 

 Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral 
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en 
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke? 

 

Gausdal kommune svarer:  

o Vi ønsker en stor pott til lokale lønnsforhandlinger, - for å kunne satse og prioritere utfra 
lokale utfordringer og muligheter.  

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune svarer slik det går fram av saksframstillingen. 


