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Vedlegg: KS debatthefte 2021
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «KS spør - omstilling i Koronaens tid».  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til dagsaktuelle temaer 
som er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål knyttet til 
kommunesektorens handlingsrom og forebygging av ungt utenforskap. Innkomne innspill vil 
sammenstilles og tas med i KS videre arbeid for kommunal sektor. Omtale av og spørsmål 
om prioriteringer i det forestående lønnsoppgjøret er i år tatt ut av heftet fordi oppgjøret for 
2020 ikke var endelig da debattheftet ble ferdigstilt. Det vil bli sendt ut et eget 
debattgrunnlag senere for å sikre forankring av tariffoppgjøret 2021.  
 
Kommunedirektøren legger med dette frem problemstillingene i debattheftet til politisk 
behandling. 
 
Fra KS:  
«Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?   
Utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover, og med 
koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Som en konsekvens forsterkes behovet for 
omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv. Kommunesektoren har i lang tid hatt et 
omstillingsbehov, samtidig legger stadig mer komplekse oppgaver press på ressurser – og 
krever nytenkning og innovasjon. Det trengs nå andre grep enn ren effektivisering, både for å 
levere flere og bedre tjenester med færre ressurser, og for å møte forventninger fra 
innbyggere og næringsliv. Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder 



  
 
 

  
 
 

 

innovasjon i offentlig sektor, og landstinget la i februar føringer for KS’ arbeid på 
digitaliseringsområdet for å sikre samordning og gjennomføringskraft.  
 
For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige 
må det offentlige samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Dette innebærer 
også endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbeidere. Totalt, vil en slik betydelig 
omstilling øke behovet for lokal frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer. Lokale 
løsninger kan være både mer tilpasset individuelle behov og økonomisk rimeligere enn 
standardløsninger fastsatt av Storting og regjering. 
 
Det er bred politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp for statlig styring av 
kommuner og fylkeskommuner, men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis. Økt økonomisk 
rammestyring er erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten halvparten av ordførerne 
mener at lover og nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon. For å kunne opprettholde et 
lokalt handlingsrom til nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger 
strengt tilpasses de økonomiske rammer sektoren kan få i tida som kommer.  
 
Hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap?  
Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeid og skole. Psykiske lidelser er 
en viktig årsak til ung uførhet og frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I tillegg vokser et 
økende antall barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. Pandemien har forsterket 
utfordringen ved at sårbare unge rammes sterkere når økonomien og arbeidslivet rammes. 
Dette skaper behov for å tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap.  
 
Muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god samhandling i 
lokalsamfunnet med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør kommunene godt egnet til å 
gi tidlig og tverrfaglig innsats. Tidlig innsats i grunnskolen er avgjørende for fremtidig 
deltakelse i utdanning og arbeid, og fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom 
ansvaret for videregående opplæring. Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til 
arbeid er viktig. For kommunesektoren innebærer dette både et ansvar som arbeidsgiver ved 
å tilby unge jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. Her kreves et 
koordinert samarbeid mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene og 
arbeidslivet. Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov. 
«Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av medlemmene og KS i fellesskap for å løse 
kritisk samfunnsutfordringer, og ungt utenforskap er et prioritert tema. Partnerskapet skal 
fremover se på hvordan dagens tjenesteproduksjon kan og bør endres.»  
 



  
 
 

  
 
 

 

Seks spørsmål KS ønsker belyst  
1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig 

omstilling?  
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 

fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, 
hvilke? 

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin 
rolle overfor medlemmene?  

4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og 
redusere ungt utenforskap? 

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å 
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke? 

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva 
bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene? 

 
KOMMUNEDIREKTØREN LEGGER FRAM FØLGENDE FORSLAG TIL SVAR:  

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig 
omstilling?  

 
Gausdal kommune svarer:  
 
Fornyings- og omstillingsarbeidet i vår kommune gjennomføres i tråd med satsinger i 
kommuneplanens samfunnsdel, og strategier som er vedtatt av kommunestyret i forbindelse 
med handlings- og økonomiplan:  
 Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme, der interkommunalt 

samarbeid og digitalisering er satsningsområder 
 Tidlig innsats, forebygging, helsefremmende arbeid og mestring, spesielt innenfor 

sektorene oppvekst og helse og omsorg 
 Bærekraftig samfunnsutvikling 
 Organisasjonskultur, ledelse og arbeidsmiljø 
 
Virkemidler ellers er:  
 Læring fra andre kommuner som har lykkes med å skape gode tjenester med lavere 

ressursinnsats. 
 Risikovurderinger, internkontroll og god økonomistyring. 



  
 
 

  
 
 

 

 Medvirkning fra de som skal levere tjenestene i praksis (medarbeidere, tillitsvalgte og 
verneombud). 

 Medvirkning fra de som mottar tjenestene (innbyggere og tjenestemottakere). 
 Effektivisering av arbeidsprosesser, herunder ved bruk av teknologi der det er mulig.  
 
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 

fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, 
hvilke? 

 
Gausdal kommune svarer: 

 Veksten i helse og omsorgsutgiftene må finansieres ved at toppfinansieringen for 
ressurskrevende brukere må dekke de reelle utgiftene, og at oppgaveforskyvingen fra 
spesialisthelsetjenesten kompenseres   

 Bemanningsnormer må enten fullfinansieres eller endres   
 Bredbånd: digital infrastruktur for alle innbyggere og næringsdrivende i Innlandet må på 

plass  
 Plan og bygningsloven må forenkles, og ulike statlige myndigheters bruk av 

innsigelsesinstituttet / fortolkning av hva nasjonale interesser skal være bør innskrenkes  
 Staten bør ha mindre fokus på kontroll, tilsyn og innsigelser og i stedet positivt 

understøtte arbeidet med omstilling / nytenking og dermed bidra til at 
kommunesektoren får brukt sine ressurser på nettopp det 

 Hva som gir gode løsninger for innbyggerne? Organisering, juridiske rammer som lovverk 
og rettighetsfesting er viktig. Lover og rettigheter er viktig for å ivareta rettssikkerhet, 
men i mange tilfeller har dette gått langt. Fokus på vedtak er stort, og det er ikke 
nødvendigvis det som gir best løsning.   

 
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta 

sin rolle overfor medlemmene?  
 

Gausdal kommune svarer:  
 
KS gjør en god jobb på vegne av kommunene, gjennom å være tydelige og synlige, i for 
eksempel konsultasjonsmøter med regjeringsapparatet. Og gjennom analyser, rådgiving, 
dokumentasjon og annet grunnlagsarbeid, herunder et omfattende forsknings- og 
utviklingsarbeid (FoU). 

  



  
 
 

  
 
 

 

 

4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og 
redusere ungt utenforskap? 

 
Gausdal kommune svarer: 
 
Å gi barn og unge best mulig utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet anser vi 
som kommunenes aller viktigste oppgave. Det handler om aktivt jobbe for å styrke barn og 
unges fysiske og psykiske helse og livskvalitet. Vi jobber for at barna skal ha en hverdag 
preget av trivsel, vennskap og lek, der de opplever å bli verdsatt for den de er. 
For å lykkes med å skape aktive og nære lokalsamfunn som fremmer helse og inkludering, 
må vi jobbe med rammene som påvirker oss; oppvekst, levekår, miljø, utdanning og 
tilknytning til arbeidsliv. 
 
Vi har fokus på forebyggende, helsefremmende arbeid, læring og livsmestring. Vi har 
følgende mål: «Vi er et lokalsamfunn med glade, trygge, robuste barn og unge – som har tro 
og håp for framtida, og er klare for et liv med opp og nedturer.» 
 
Vi arbeider systematisk med styrkebasert tilnærming i barnehagen og i grunnskolen, - med 
barna og med foreldrene. Forhold i familien ofte er årsak til at barn heller ikke har det bra i 
barnehage og skole. Kommunen skal støtte opp om oppdrageransvaret til foreldre gjennom 
hele barne- og ungdomstiden. Foreldreveiledning er et godt virkemiddel.  
 
5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 

kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å 
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke? 

 
Gausdal kommune svarer: 

Vi vil fremheve betydningen av det lokale selvstyret ved at man må la lokale folkevalgte i 
størst mulig grad få definere løsninger på lokale behov. Statlig detaljstyring gjennom f.eks. 
bemanningsnormer og øremerking av midler kan medføre at ressurser båndlegges og ikke 
gjøres tilgjengelig i tilstrekkelig grad for å finne gode løsninger på lokale oppgaver. Enkelte 
satsninger der kommunen «må» ansette spesifikk kompetanse hindrer kommunens 
handlingsrom.  
 
Kommunene opplever i stadig økende grad at statlige samarbeidspartnere avgrenser seg 



  
 
 

  
 
 

 

og sitt ansvarsområde, ofte fordi de har fått pålegg om effektivisering. 
Spesialisthelsetjenesten er et eksempel.  
 
Barnevernreformen er et annet. Det er riktig å overføre mer myndighet og ansvar til 
kommunene, men da må stillinger og kompetanse også flytte. 
 
Motstridende styringssignaler fra ulike departement og direktorat? Direktorat og 
departement kunne med fordel samarbeidet bedre på konkrete tema, som ungt 
utenforskap. I samhandling med KS og kommunene.   
 
6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, 

hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene? 
 
Gausdal kommune svarer: 
KS må fortsette sitt arbeid inn mot staten, slik det er beskrevet i debattheftet. KS kan jobbe 
for flere forsøk med alternative organisasjonsformer, der kommuner får bedre tilgang til 
ressursene i spesialisthelsetjenesten. 
 
Nettverksarbeid for å dele erfaringer og løsninger med andre kommuner, og samtidig heve 
kompetansen på utvalgte fagområder, er svært verdifulle tilbud fra KS.  
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Gausdal kommune sender inn svarene slik de framgår av saken.  


