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Osen kommune 

 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg Formannskap 
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa 
Dato 09.02.2023 
Tidspunkt kl 11:30 

 
Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling.  
 
Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller. 
 

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
John Einar Høvik Ordfører OS-AP 
Egil Arve Johannessen Varaordfører OS-AP 
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP 
Line Stein Medlem OS-SP 
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF 

 
 
Saksliste 
Saksnr Sakstittel  
006/23 Godkjenning av møteinnkalling  
007/23 Samlesak for delegasjonssaker  
002/23 Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 3 - Vingsandveien 4 - Gnr. 14 

bnr. 67 - Vingsandveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse 
for riving og utvendig VA-anlegg. 

 

003/23 Tillatelse til tiltak uten ansvar -  gnr 14 bnr 145 - Fokkstien - 
Plassering av boligrigg 

 

008/23 Samlesak for referatsaker  
002/23 Underskrevet avtale om tjenestekjøp av flyktningetjenesten 

mellom Osen kommune og Fosen Vekst Utvikling AS 
 

 Politiske saker  
009/23 Debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære  
010/23 Debatthefte II - 2023. Mellomoppgjøret 2023  
 
 
Steinsdalen, 01.02.2023 
 
John Einar Høvik Greta Hagen 
Ordfører Sekretær 

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/


 
  
Vår ref. 23/89 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 01.02.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
006/23 Formannskap 09.02.2023 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
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Vår ref. 23/89 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 01.02.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
007/23 Formannskap 09.02.2023 
 
 
Samlesak for delegasjonssaker 
 
 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
002/23 Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 3 - Vingsandveien 4 - Gnr. 14 bnr. 67 - Vingsandveien 

4 - Søknad om igangsettingstillatelse for riving og utvendig VA-anlegg. 
003/23 Tillatelse til tiltak uten ansvar -  gnr 14 bnr 145 - Fokkstien - Plassering av boligrigg 
 
 
 
 
 
  



Osen kommune 

 

Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 

 
postmottak@osen.kommune.no 

7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Hd Plan & Arkitektur As 
Havbruksparken Storlavika 7 
7770 FLATANGER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 23/20 - 3 12.01.2023 

 
 

Saksnr. Utvalg 
002/23 Formannskap 

 
Delegert sak nr.: 002/23 
 
Tillatelse til tiltak -  gnr 14 bnr 67 - Vingsandveien 4 - Gnr. 14 bnr. 67 - Vingsandveien 4 - 
Søknad om igangsettingstillatelse for riving og utvendig VA-anlegg. 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Gnr. 14 bnr. 67 - Vingsandveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse for 
riving og utvendig VA-anlegg.  

Byggested: Gbnr: 14/67 Vingsandveien 4 
Tiltakshaver: Osen Kommune 
 Rådhusveien 13 
 7740 STEINSDALEN 
Ansvarlig søker: Hd Plan & Arkitektur As 
 Havbruksparken Storlavika 7 
 7770 FLATANGER 

 
Vedtak 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-3 jfr. § 20-1 gis det igangsettingstillatelse for utvendig VA - 
anlegg i forbindelse med bygging av flerbrukshus ved Strand skole. 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

• Tiltaket gjennomføres iht. til søknad 
• Ved søknad om ferdigattest skal dokumentasjon på innmålt VA -anlegg leveres kommunen i Sosi 

format 
 
Saksopplysninger 
HD Plan og Arkitektur AS søker om igangsettingstillatelse for VA – anlegg i forbindelse med bygging 
av flerbrukshus ved Strand skole. Arbeidet omfatter graving og legging av vann, avløp og overvann. 
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Erklærte ansvar i tiltaket jf. pbl §§20-3,  23-1 og 23-3 
Foretak Funksjon Datert Tiltakskl Journaldato 
HD Plan og Arkitektur AS 
Trøndeplan AS 
Glømmen Entreprenør AS 

SØK Hele tiltaket 
PRO Ansvar iht. søknad 
UTF Ansvar iht. søknad 

06.01.2023        2 
       2 
       2 

06.01.2023 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på søknad datert 06.01.2023 med journaldato 06.01.2023. 
 
Forutsetninger iht lovverket 
1. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal denne tillatelsen alltid være til stede på byggeplassen.  
2. Det forutsettes at samtlige relevante funksjoner og ansvarsområder i tiltaket er dekket med 

nødvendig ansvarsrett jf. pbl §23-3. 
3. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
4. Bygningen/ tiltaket må ikke brukes før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl 

§ 21-10. 
5. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter.  
6. Det må utføres intern kvalitetssikring slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller 

i medhold av plan- og bygningsloven. 
7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Byggesaksgebyr Tiltak som ikke kan 

måles etter areal 
2021 1 2021 Osen Kommune 

 
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 
 
 

Mottakere 
Osen Kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 

 



Osen kommune 

 

Utvikling og miljø 

 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Rådhusveien 13 Rådhusveien 13 + 47 725 78 200 

 
postmottak@osen.kommune.no 

7740 Steinsdalen 7740 Steinsdalen  Org.nr Internett 
   944 350 675 www.osen.kommune.no 

 

 
 
 

Hd Plan & Arkitektur As 
Havbruksparken Storlavika 7 
7770 FLATANGER 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/813 - 3 16.01.2023 

 
 

Saksnr. Utvalg 
003/23 Formannskap 

 
Delegert sak nr.: 003/23 
 
Tillatelse til tiltak uten ansvar -  gnr 14 bnr 145 - Fokkstien - Plassering av boligrigg 
 
Viser til søknad mottatt . 
 

Tiltak: Plassering av boligrigg 
Byggested: Gbnr: 14/145 Fokkstien 
Tiltakshaver: Osen kommune 
  
  

 
Vedtak 
Osen kommune gir med hjemmel i pbl. § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for 
etablering av en boligrigg ved gnr. 14, bnr. 145 som omsøkt. 

• Det gis samtidig tillatelse med hjemmel i pbl. § 20-3 jfr. § 20-4 pkt. c, midlertidig tillatelse for 
etablering av en boligrigg med totalt 10 enheter ved gnr. 14, bnr. 145 ved Strand 
industriområde. 

• Det gis samtidig tillatelse til midlertidig utslippstillatelse fra boligriggen. Avløpet skal gå via en 
3 - kamret slamavskiller som tilknyttes eksisterende avløp på tomta. 

• Det gis samtidig midlertidig tillatelse for tilknytning av boligriggen til Osen / Strand 
kommunale vannverk. 

 
Tiltakets størrelse: 
BYA:  144,0 m2 
 
Følgende vilkår ligger til grunn for vedtaket: 

• Før tilknytning av vann skal driftsansvarlig ved Osen kommune kontaktes slik at evt. 
vannavstegning kan meldes til berørte abonnenter. 

 
Tegningsdokumentasjon 
Vedtaket er basert på situasjonsplan med journaldato 14.12.2022. 
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Forutsetninger iht lovverket 
1. Er tiltaket ikke satt igang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
2. Bygningen/ tiltaket må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 
3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og den nye tiltakshaveren, jf. pbl § 23-2. 
4. Det er tiltakshavers ansvar selv å påse at bygget blir oppført i tråd med bestemmelser i plan- 

og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift og dimensjoneringsstandarder. 
5. Mindre endringer underveis må normalt avklares med kommunen på forhånd. Om tiltaket 

inneholder korreksjoner ut fra godkjente tegninger, så må disse forevises ved søknad om 
ferdigattest. 

6. Ingen bygning eller anlegg kan tas i bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen via anmodning om dette fra 
søker/tiltakshaver jf. pbl §21-10. 

 
Gebyr 

Type Merknad Pris Antall Beløp Mottaker 
Byggesaksgebyr Mindre tiltak som 

kan måles etter 
areal, 50 % av sats 
på 8600,- 

4300 1 4300 Osen kommune 

 
Saksopplysninger 
HD Plan & Arkitektur AS søker på vegne av Osen kommune som tiltakshaver og Birger Pedersen AS 
som totalentreprenør om tillatelse etablering av en boligrigg ved gnr. 14, bnr. 145 ved Strand 
industriområde. 
Boligriggen er en midlertidig installasjon som skal stå ca. ett år, dvs. til slutten av prosjektet som er 
planlagt avsluttet medio februar 2024.  
Boligriggen består av 2 fellesbrakker med sosialt rom samt 8 brakker som skal benyttes som 
boligbrakker. 
Boligriggen er planlagt satt opp vis à vis miljøtorget. Hver brakke er på er på 2,4 x 6,0 m, totalt  
144 m2. 
 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel 
Tiltaket er ikke iht. til gjeldende kommuneplan for Osen kommune. og det kreves derfor dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. 
 
Planformål 
Næringsbebyggelse 
 
Adkomst 
Adkomst via eksisterende vei, Fokkstien.  
 
Nabovarsel 
Det har ikke kommet merknader til nabovarslet. 
 
Kommunens vurdering: 
Vurdering etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
Omsøkte brakkerigg skal benyttes til overnatting for arbeiderne som skal stå for oppføring av 
tilbygg/flerbrukshus ved Strand skole. 
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Det finnes ikke boligarealer verken i boligfelt eller andre steder i rimelig nærhet i Osen kommune 
som er egnet for en rigg med i alt 10 enheter. Arealet ved Strand industriområde er tidligere vurdert 
som godt egnet for en midlertidig brakkerigg. 
Området legger ikke beslag på nødvendige arealer, da pågangen ikke har vært særlig stor den siste 
tiden. Riggen skal stå i kun ett år, og vil derfor ikke legge beslag på næringsarealer i alt for lang tid, til 
at dette vil være av betydning for næringen. 
Det vurderes til at boligriggen ikke være til sjenanse for området rundt, da det er ca. 100 m til 
nærmeste boligbebyggelse, og boligriggen stort sett er i bruk til overnatting kun på hverdager, vil 
denne plasseringen være en god løsning for en boligrigg. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Tiltaket er vurdert etter nml. § 7, jf. prinsippene i nml. §§ 8-12. Det er ikke registreringer i 
Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for omsøkte bygningstiltak. 
 
Vurdering etter kulturminneloven (kml.) 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner jf. kml. § 4 i området. Området er 
heller ikke fredet ved enkeltvedtak jf. kml. §§ 20 eller 22a. 
 
Vurdering av samfunnssikkerhet 
Tiltaket berører ikke hensynssonene for drikkevann, ras- og skredfare, flomfare, 
brann/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg eller støy. Tiltaket ligger under det marine grense/i 
et område som har leirgrunn, men pga. at tiltaket skal settes på et rammeverk som plasseres på 
bakken, vil det ikke bli foretatt graving til selve bygget.  
 
Folkehelseperspektiv 
Tiltaket fører ikke til endringer i fysisk miljø som vurderes å ha negativ helsekonsekvens. 
Tiltaket påvirker ikke livsstilsfaktorer i negativ retning og har ingen innvirkning på sosiale 
miljøfaktorer. 
 
Klimaperspektiv 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi økt klimagassutslipp 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ronald Bratberg 
Avdelingsingeniør 
 
 

Kopi til 
Birger Pedersen As Postboks 384 7801 Namsos 
Osen kommune    
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Vår ref. 23/89 - 3 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 01.02.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
008/23 Formannskap 09.02.2023 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
002/23 Underskrevet avtale om tjenestekjøp av flyktningetjenesten mellom Osen kommune 

og Fosen Vekst Utvikling AS 
 
 
 
 
 
  



‘__JQ/82b

vom'mmune Egge n  [  Vekst AS

AVTALE OM TJENESTEKJØP AV
FLYKNINGSTJENESTE MELLOM

OSEN KOMMUNE
(DG

FOSEN VEKST  UTVIKLING  AS



Forenklet  standardkontrakt tjenestekjøp

Avtale  om partsforpliktelser  mellom:

Osen kommune

Organisasjonsnummer 944 350 675

(heretter omtaltsom Kjøper)

Fosen Vekst Utvikling AS
Organisasjonsnummer 930 581 585

(heretter  omtalt  som Leverandør)

Varigheten på avtalen vil være 1år etter inngåelse med automatisk forlengelse.
Oppsigelsen av avtalen er gjensidig med 6 måneders varsel. Fosen vekst kan starte

gjennomføringen av oppdraget 1 mai 2023 eller etter nærmere avtale med Osen
Kommune.

, FEEK'Ø er: » For Leverandør:
[ Osen ),(X.xx.2023 !  -

i Waagø L ;” . i ,,
' EN KOMMUNE Liv Kirsti Vaadal Geilein
) RÅDMANNEN Daglig leder

(Dato, signatur, tittel) (Dato, signatur, tittel)

»Å i
(g'i

l,.

Denne kontrakten er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav 1 beholdes av Kjøper og 1
beholdes av Leverandør.

l



2

Leveringssted
(Osen kommune

Skriftlige henvendelser i relasjon til Kontrakten

Alle skriftlige henvendelser angående dette kontraktsforholdet skal sendes til

følgende adresse:

Henvendelser til Kjøper: Henvendelser til Leverandør:

Osen kommune ved administrasjonen Fosen vekst ved daglig leder

Partenes oppnevnte kontaktpersoner

For Kjøper: For Leverandør:

xxxxxx Liv Kirsti Vaadal Gellein

N—WMWJW V, ,. »  b  R  .  ..  ,  K:  *  ”' tau—åå;— S~ l'r  &  V“ "  * 1“



SPESIELL  DEL

1..KONTRAKTENS FORMÅL

Denne Kontrakten er inngått for å dekke Kjøperens behov for oppfølging av

flykninger bosatt i Osen kommune i 2022, samt bistå i å bosette flykninger ut fra
kommestyrets eventuelle positive vedtak om bosetning i 2023. Osen kommune

stiller kontor til disposisjon, samt nødvendige tilganger til offentlige nettpiattformer.

Detaljert beskrivelse av arbeidsoppgaver ut over opplisting i punkt 3, knyttet til

oppdraget vil måtte diskuteres underveis.

Kontraktens formål erå regulere Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med

kjøp av Tjenestejvtelsen som definert i pkt. 3 i denne Kontrakten.

2..KONTRAKTENS  DOKUMENTER  OG  RANGORDNING

2.1.Kontraktens dokumenter

Kontrakten består av følgende dokumenter:

- Alminnelige kontraktsvilkår (dette dokumentet)

2.2.Rangordning

Dersom det er intern motstrid mellom kontraktsdokumentene, gjelder de i den

rekkefølgen som er angitt i pkt. 2.1.

Dersom det er avtalt endringer etter kontraktsinngåelsen, gjelder vedlegg K4 foran

de øvrige kontraktsdokumenter.

For øvrig gjelder prinsippet om at spesielle bestemmelser går foran generelle, og

prinsippet om at nyere bestemmelser går foran eldre.

3
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3..INNHOLD  OG OMFANG  (TJENESTEYTELSEN)
1 Bo veiledning

Familieveiiedning

Inkludering i  nærmiljø

Skole og barnehage inkludering og kontakt mot skole og barnehage.

Språktrening

Tjenester som innebærer veiledning til søknader til nav, kommune eller annet.

være med til helse tjenester, offentlige kontorer som nav, politi og annet.

Karriereveiledning

Arbeidstrening eller hjelp til kontakt mot arbeidslivet, dette kan være praksisplass,

arbeidsutprøving, eller hjelp til å skrive søknader til ordinærjobb.

10 Hjelp til å finne bolig

11 innredning av bolig

12 Kontraktskriving av leiekontrakt til bolig.

\OWNO‘Im-DWN

Språkopplæring gjennom intro— programmet inngår ikke i avtalen.

Utgifter  i  forbindelse med oppdrag utenfor kommunen, som kjøring til helsetjenester,
politi og annet kommer i tillegg til årlig godtgjøring.

4 DEFINISJONER

Med ”Kjøper" menes Osen kommune

Med "Leverandør" menes Fosen vekst

Med ”Partene" menes Kjøperen og Leverandøren.

Med "Kontrakten" menes de dokumenter som er listet opp i pkt. 2.1.

Med '”l'jenesteytelsen” menes Leverandørens ytelse som definert i vedlegg Kl.

4 PRIS/BETALINGSBETINGELSER

Kostnadselementer innenfor dette tjenestekjøpet vil være innenfor en ramme på kr
500  000,- for oppføling av  flykninger  bosatt i 2022.
For nye bosetninger  2023  må avtalen fornyes og omfanget beregnes på nytt.

Kjøper betaler forskuddsvis  4  ganger i året ut fra fakturert beløp fra leverandør.
Prisen justeres årlig med satser med kommunal  deflator.



GENERELL  DEL

5 LEVERANDØRENS  KONTRAKTSFORPLIKTELSER

a. Tjenesteytelsens egenskaper

Leverandøren skal utføre Tjenesteytelsen  i  samsvar med de krav til art, mengde,

kvalitet, andre egenskaper som følger av Kontrakten, jf. pkt. 3.

b. Bruk av underleverandører

Leverandør kan bare benytte seg av underleverandør for oppfyllelse av sine plikter

under Kontrakten der slik benyttelse ikke forringer eller truer med å forringe

oppfyllelsen.

Alle Leverandørens forpliktelser etter Kontrakten gjelder også underleverandør.

Leverandøren plikter å informere underleverandør om dette. Leverandøren er i alle

tilfeller ansvarlig overfor Kjøper for ytelser fra underleverandør som om han stod for

ytelsene selv.

c. Forsikringer

Leverandøren skal holde sin utførelse av Tjenesteytelsen dekket av forsikring i

henhold til gjeldende bransjenormer for den aktuelle tjenestekategori.

Hindres Leverandøren fra å oppfylle sine forpliktelser til rett tid, skal han uten

ugrunnet opphold gi melding til Kjøper om hindringen og dens virkning på
muligheten til å oppfylle. Leverandøren skal kunne dokumentere når og hvordan slik

melding ble gitt.

6 KJØPERS  KONTRAKTSFORPLIKTELSER

a. Undersøkingsplikt

Kjøperen plikter så snart han etter forholdene etter levering har mulighet til det å
undersøke Tjenesteytelsen slik god skikk tilsier.

b. Betaling

Kjøperen plikter å gjennomføre betalingen i henhold til pkt. S.
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Vår ref. 22/741 - 2 
Saksbehandler Roar Leirset 

 

Osen kommune 

Dato 31.01.2023 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
009/23 Formannskap 09.02.2023 
 
 
Debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legge frem til debatt for å svare ut KS` konkrete spørsmål 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte I – 2023. Evne og kraft til å bære».  
I år sender KS ut to debatthefter. I «debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære», ønsker KS innspill 
på tre temaer. Det er utfordringsbildet for kommunesektoren fremover, bærekraftig arealbruk, samt 
omstilling og mobilisering av ressurser. I «debatthefte II - 2023. Mellomoppgjøret», ønsker KS innspill 
til innretning av mellomoppgjøret. Alle innspill blir sammenstilt og tas med i KS’ videre arbeid.  
  
Rådmannen legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte I – 2023. «Evne og kraft til å 
bære» til politisk behandling. 
Vurdering: 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover? 
I forberedelsene av KS Landsting 2024, ønsker KS at kommunene drøfter og gir KS innspill for å fylle 
ut utfordringsbildet fremover.  
  
Det er vist til åtte hovedutfordringer i heftet:  

 Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov 
 Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer 
 Flere utenfor samfunns- og arbeidsliv 
 Klima-, natur-, og miljøutfordringer tiltar 
 Digitalisering i ulik fart og med ulik kraft 
 Større risiko for uønskede hendelser 
 Demokratiet utfordres fra flere hold 
 Vedvarende mangel på personell og kompetanse 

Nyansering av utfordringsbildet kan leses i vedlegget side 4 tom. side 6. 
  
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 
I rollen som lokale og regionale samfunnsutviklere ønsker kommuner og fylkeskommuner å 
svare offensivt på de store utfordringene vi står overfor. Som arealmyndighet har kommunene 
avgjørende betydning for samfunnsutviklingen gjennom beslutninger om bruk og vern av ressurser. 
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Fra nasjonalt hold er det avgjørende at summen av kommunenes arealbeslutninger ikke bryter med 
vedtatt nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser. 
  
Lokaldemokratiet har etter plan- og bygningsloven et stort ansvar for en arealbruk som fremmer 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. KS ønsker at 
kommunene/fylkeskommunene drøfter og gir innspill på hvilke muligheter og utfordringer 
kommunene/fylkeskommunene opplever i det lokale arbeidet med bærekraftig arealbruk og hvilke 
nye nasjonale verktøy og virkemidler som kan være egnet til å styrke lokaldemokratiets evne og kraft 
til å fatte gode og langsiktig bærekraftige beslutninger. 
  
Areal er en begrenset ressurs som gir muligheter og utfordringer. Å fatte vedtak om bruk og vern av 
ressurser gir store muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Samtidig 
kan det være krevende, særlig i en situasjon med økende interessemotsetninger, økt press i 
beslutningsprosessen og komplekse sammenhenger ved utbygging. Ulike mål kan være 
motsetningsfylte, for eksempel knyttet til bosetting, verdiskaping, utbygging av ny fornybar 
energi, natur og klima. Med økende arealknapphet øker både tomteprisen og 
interessemotsetningene, og det blir mer krevende å være beslutningstaker. Selv om ikke den enkelte 
beslutning om å bygge nye hytteområder, kraftanlegg og veier alene har stor innvirkning på de totale 
naturverdiene, er det fare for at den totale belastningen blir stor når en ser på arealbruken samlet. 
  
FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet har slått fast at vi har store utfordringer med å 
stanse både klimaendringene og tap av naturmangfoldet. Fysisk utbygging krever areal, og arealbruk 
har konsekvenser for klima og natur. All natur lagrer karbon, noen naturtyper lagrer mer enn andre. 
Skogen er viktig, men våtmarkene, biosfæren og is-systemene er viktigere. Særlig våtmark og myr er 
viktig for naturlagring av karbon. Arealbruk er en nøkkelfaktor både i arbeidet med å bremse 
klimaendringene, for tilpasning til et endret klima og som den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med 
å stanse tap av natur. Nasjonale undersøkelser peker på at kvaliteten på konsekvensutredninger av 
klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel kan forbedres betydelig.  
  
KS har tatt opp med regjeringen at kommunene ønsker mer tillit fra nasjonale 
myndigheter i arealpolitikken med differensierte løsninger i den enkelte kommune og at 
praktiseringen av statlige innsigelser må ses på. I arbeidet med å styrke klima- og naturhensynene i 
arealpolitikken, har KS fått gjennomført en FOU om bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt 
selvstyre der ulike tiltak er drøftet.  
  
For å styrke kunnskap og kapasitet for bærekraftig arealbruk, kan det være aktuelt at staten tar et 
hovedansvar for utvikling av areal/naturregnskap i samarbeid med kommunesektoren, utdanne flere 
planleggere eller at kommunene bruker fylkeskommunen som fagressurs. Det kan også være aktuelt 
å arbeide videre med økonomiske virkemidler som naturavgift på utbygging av uberørt natur eller 
juridiske virkemidler for mer differensiert forvaltning ut fra ulike naturgitte og demografiske 
utfordringer, vurdere en særskilt ordning for å ivareta naturinteresser i planleggingen, utvikle 
tydeligere mål for ulike naturinteresser og utforske hvordan naturen kan få et sterkere vern. 
  
Mer om bærekraftig arealbruk kan leses i vedlegget side 9 tom. side 14, der det blant annet omtales 
ni mulige veier for å styrke klima- og naturhensyn i arealpolitikken innenfor dagens handlingsrom.  
  
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser? 
Det blir en vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft og redusert økonomisk 
handlingsrom. 
  
Som følge av den demografiske utviklingen, er behovet for omstilling større enn 
rekrutteringsmulighetene, særlig gjelder dette innen helse- og omsorg, men det er også nødvendig 
med omstilling innenfor de øvrige tjenesteområdene. Det utfordrer dagens organisering av 
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tjenestene og måten oppgaver løses på. Ny teknologi gir muligheter innenfor alle ansvarsområdene i 
kommunesektoren. Det gjør oss i stand til å organisere og skape tjenester mer effektivt med færre 
ressurser. I tillegg t må man utvikle kompetansen til egne arbeidstakerne, og benytte den 
kompetansen som er tilgjengelig mest mulig effektivt. I samarbeid med tillitsvalgte er det nødvendig 
å prøve ut nye måter å organisere arbeidet, med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden, bruk av 
teknologi, kompetanseheving og målrettet bruk av kompetanse.  
  
Med vedvarende mangel på personell og kompetanse, må vi i større grad planlegge annerledes og i 
større grad mobilisere flere ressurser internt i egen virksomhet gjennom forlenget yrkeskarriere, 
lavere sykefravær og ved at flere jobber heltid. Innbyggerne er også en viktig ressurs som bør 
involveres basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser. Videre er det mye å hente i 
å mobilisere og forene ressurser regionalt i forpliktende samarbeid.  
  
Eksempler og tips om omstilling og mobilisering finnes i vedlegget på side 19 tom. side 21. 
Spørsmål KS ønsker å få belyst  
Hva er de mest relevante utfordringene fremover? 

1. Er utfordringsbildet som beskrevet i heftet gjenkjennbart for din kommune/fylkeskommune? 
2. Er det andre langsiktige utfordringer enn det som er beskrevet, som dere vil peke på? 
3. Hvilke utfordringer mener dere det blir spesielt viktig å være oppmerksom på fremover?  

  
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 

1. Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/fylkeskommunene selv i arbeidet 
med bærekraftig arealbruk? 

2. Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og nødvendige i 
kommunens/fylkeskommunens arbeid med bærekraftig arealbruk? 

  
Eksempler på hva som kan drøftes finnes på side 17 i vedlagt hefte. 
  
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser? 

1. Hva er de største barrierene for å få til en raskere omstilling i din kommune/fylkeskommune? 
2. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen organisasjon 

og med eksterne utenfor organisasjonen? 
  
Debattheftet I - 2023 er vedlagt saken.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken vil påvirke folkehelse i flere henseender 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken vil påvirke klimaperspektivet i flere henseender 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
KS - Debatthefte I  - 2023. Evne og kraft til å bære 
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FORORD

God forankring hos kommuner og fylkeskommuner er en 
forutsetning for å lykkes som en samlende arbeidsgiver
organisasjon og en relevant interessepolitisk aktør. Hvert 
år sender vi ut et debatthefte der vi ber dere alle gi inn
spill. Svarene på spørsmålene vi stiller, og diskusjonene 
vi har på strategikonferansene og i KS’ politiske valgte 
fylkesmøter og fylkesstyrer, er avgjørende for våre priori
teringer og vårt arbeid fremover. 

Vi går nå inn i det siste året i valgperioden. Høsten 2023 
velges nye kommunestyrer og fylkesting. Med det star
ter også en ny KSperiode. Utgangen av én periode og 
inngangen til en annen, er et godt tidspunkt til å reflektere 
over hvor KommuneNorge står, og til å gi innspill til hva 
KS som medlemsorganisasjon bør legge vekt på fremover.
 
Forrige Landsting vedtok prioriterte mål og satsinger for 
kommunesektoren samlet i dokumentet Mange bek
ker små. Debatthefte I for 2023, tar utgangspunkt i det 
 overordnede kapittelet fra «Mange bekker små» kalt   
«Evne og kraft til å bære». Hva skal til for å sikre og styrke 
lokaldemokratiets evne og kraft til å løse de store bære
krafts utfordringene? 
 
I årets debatthefte I, løfter KS de store samfunnsut
fordringene som vil prege kommunesektoren fremover. 
Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfordrin
gene, er det helt nødvendig med en felles virkelighetsfor

ståelse. I heftet går vi nærmere inn på to av virkemidlene 
for å løse utfordringene; arealpolitikken og arbeidsgiver
politikken.  

Innspillene vil bli brukt som utgangspunkt for  arbeidet 
med å vedta nye prioriterte mål og satsinger for 
kommune sektoren på Landstinget i 2024, og i forbered
elsene av konsultasjonsmøtet med regjeringen våren 
2023. Svarene vil også bli brukt i KS’ løpende interesse
politiske arbeid for å møte fremtidens utfordringer.  

Årets debattheftet II handler om neste års mellomopp
gjør. For å tydeliggjøre hvor sentral medlemsdialogen er 
for forankring av våre tariffpolitiske posisjoner, har KS i år 
 definert et eget debatthefte II som handler om lønnsfor
handlingene. Etter et krevende hovedtariffoppgjør i 2022, 
er det ekstra viktig med et samlet utgangspunkt  
for kommende forhandlinger våren 2023. 
  
Lykke til med diskusjonene!
Oslo, november 2022

Kjære folkevalgte

Lasse Hansen
Administrerende direktør

https://www.ks.no/om-ks/politisk-grunnlagsdokument/
https://www.ks.no/om-ks/politisk-grunnlagsdokument/
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HVA ER DE MEST RELEVANTE UTFORDRINGENE FREMOVER?

Koronapandemiens ettervirkninger, krigen i Ukraina og klimaendringene har skapt en rekke 
kriser i Europa. Økonomien er preget av kraftig prisvekst, forsyningsutfordringer og inflasjon. 
Demokratiet er under press. Uroen i verden treffer også norske kommuner og fylkeskommuner. 

Hva er de mest relevante  
utfordringene fremover? 

Her presenterer vi de hovedutfordringene kommune
sektoren står i, og som blir mest sentrale å finne gode 
løsninger på. Vi ønsker at dere diskuterer og gir oss 
innspill for å fylle ut utfordringsbildet. Dette blir et viktig 
grunnlag i forberedelsene av KS Landsting 2024.

Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov
SSBs nye befolkningsfremskrivinger viser at vi blir flere og 
at veksten i befolkningen vil bli ujevnt fordelt. Byene og 
områdene rundt vil vokse, mens svært mange distrikts
kommuner vil få lavere folketall. Sammensetningen av 
eldre og unge endrer seg, og vi blir flere eldre. Mange 
distriktskommuner vil få en befolkning med særlig høy 
gjennomsnittlig alder. Det blir færre i yrkesaktiv alder bak 
hver  pensjonist. Selv om folketallet i distriktene skulle 
stabiliseres, vil aldringen i befolkningen bety enda større 
forsørgerbyrde i mange distriktskommuner, enn i byene  
og områdene rundt. 

Kommunale helse og omsorgstjenester koster kom
munene mer for hvert år. De siste årene har det vært en 
betydelig vekst i helse og omsorgstjenestene blant yngre 
brukere. Samtidig vil flere eldre i befolkningen gjøre at be
hovet for kommunale helse og omsorgstjenester vil øke.

Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer 
Pandemien var ikke over før høye byggekostnader, energi
priser og markant prisvekst skapte nye utfordringer for 
kommunesektoren. Overraskende høye  skatteinntekter 
har reddet sektorens økonomi mange år på rad.

Økonomien i kommunesektoren henger sammen med 
utviklingen i norsk økonomi. Befolkningen i arbeids
dyktig alder vil bli redusert og oljesektoren er ikke lenger 
en  sikker underliggende drivkraft til velstandsvekst. 
Oljefondet må forventes å øke mindre enn det har gjort. 
Dermed vil finansieringsbidraget til videre økt offentlig 
ressursbruk trolig bli mindre enn vi har blitt vant med. 
Følgene av Russlands invasjon av Ukraina svekker også 
utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. 

Økt oppmerksomhet på sikkerhet og forsvar, samt tendens
er til utflating av globaliseringstakten, svekker vekstevnen 
i økonomien. Samtidig kommer økende behov for helse 
og omsorgstjenester, klimautfordringene og et betydelig 
vedlike holdsetterslep på infrastruktur til å øke utgiftene. 

Flere utenfor samfunns- og arbeidsliv
Vi har ikke lykkes med å få flere i jobb og sikre at alle  
er en del av fellesskapet. Utenforskap kan hindre men
nesker i å leve gode liv og svekker samholdet i sam
funnet vårt. Årsakene er sammensatte og krever bred 
innsats. Forskere peker på sektorisering og mangel på 
tverrsektorielt samarbeid som grunner til at vi ikke lykkes 
med å forebygge utenforskap. Opphopning av levekårs
problemer i bestemte områder er en klar utfordring for 
spesielt de store kommunene. 

Det har lenge vært bekymring for ungt utenforskap. Flere 
enn før fullfører videregående skole, men 11 prosent 
av befolkningen mellom 15 og 29 år er verken i arbeid, 
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utdanning eller opplæring. En økende andel barn vokser 
opp i familier med lav inntekt. Vi vet at pandemien gikk 
spesielt hardt utover barn og unge. Selv om tall fra Ung
data viser at mange har klart seg greit, så har henvisnin
gene til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse økt. 

Psykiske lidelser er en viktig årsak til ung uførhet og fra
fall fra utdanning og arbeidsliv. Omkostningene er store 
både for samfunnet og for de unge det gjelder, i tillegg 
til at arbeidslivet mister tilgang til nødvendig arbeidskraft 
og kompetanse.

Klima-, natur- og miljøutfordringene tiltar  
Kommuner og fylkeskommuner spiller en sentral rolle i det 
grønne skiftet for å ta vare på naturen, få ned klimautslipp, 
og gjøre tilpasninger til et klima i endring. Økt behov for 
forebygging, beredskap og reparasjon etter klimaskapte 
ødeleggelser merkes tydelig i store deler av kommune
sektoren. Skjerpede nasjonale mål fører til behov for ytter
ligere utslippskutt innen transport, bygg og avfall. Samtidig 
forsterkes krav til bærekraftig arealbruk. Det varierer hvilke 
økologiske verdier, natur ressurser og næringsstruktur de 
ulike lokalsamfunnene har. En generell utfordring er å sikre 
nødvendig samspill mellom forvaltningsnivåene, befolkning 
og næringsliv.

Digitalisering i ulik fart og med ulik kraft
Digital infrastruktur er avgjørende for å få til et digitalt 
skifte og levere tjenester i hele landet. Kvaliteten på infra
strukturen påvirker hvor effektivt man kan  digitalisere, 

hvor stabile de digitale tjenestene er og hvor sårbar 
man er for dataangrep. Kommunesektoren står overfor 
juridiske og tekniske utfordringer i digitaliseringen, som 
eierskap til løsninger, tilgang til data, forholdet til leveran
dører, datasikkerhet og personvern. 

Kommunene har ulik kompetanse og ulike økonomiske 
forutsetninger for å ta i bruk digitale løsninger. Det kan gi 
«A og Blag», samtidig som innbyggerne har de samme 
forventningene, uavhengig av bosted. Det forsterkes 
av at gevinstene ved å digitalisere tjenester varierer 
stort mellom kommunene. Det kan for eksempel være 
 vanskelig å realisere en tidsbesparelse på prosent om 
det kun er snakk om én stilling.

Kommunal sektor samarbeider i økende grad med staten 
om digitalisering, ikke bare på et strategisk nivå, men 
også ved at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk 
digitale løsninger tilbudt av staten. I tillegg øker stadig 
omfanget og bruken av de felleskommunale løsninge
ne KS digitale fellestjenester leverer. Dette er en ønsket 
utvikling. 

Større risiko for uønskede hendelser
Kommunesektoren må kunne håndtere et mangfold av 
uforutsette hendelser, både av global og lokal  karakter. 
Flom og skred, tørke, pandemi, flyktningstrøm fra 
Ukraina, og hackerangrep mot kritisk digital infrastruktur 
er eksempler på akutte hendelser som har truffet kom
muner i Norge de senere årene. 
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Både det vi vet om klimaendringer og den geopolitiske 
situasjonen gjør at samfunnssikkerhet og beredskap vil 
bli et enda viktigere tema i årene som kommer. Pande
mien har også lært oss at samfunnet og kommunene må 
være forberedt på at en krise kan få umiddelbare følger 
for alle samfunnssektorer.  

Så godt som samtlige kommuner tilfredsstiller kravet 
om å ha en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, men 
mange sliter med å ha oppdaterte analyser og planverk, 
og øve på håndteringen av uforutsette hendelser.  

Demokratiet utfordres fra flere hold 
Det er fortsatt generelt høy tilfredshet med demokratiet  
i Norge, selv om demokratiet i store deler av verden svek
kes. Svekket tillit til demokratiske institusjoner og aktører 
kan bli en utfordring også i Norge. Det er økt risiko for at 
norske valg og velgere kan bli utsatt for uønsket påvirkning 
fra utenlandske aktører. Et tøffere offentlig ordskifte kan 
føre til selvsensur og at folk ikke engasjerer seg. 

Statlig detaljstyring og trang økonomi begrenser det 
 lokale handlingsrommet. Samtidig opplever folkevalgte at 
kommunens evne til å synliggjøre og utnytte handlings
rommet i vel så stor grad påvirker motivasjonen negativt.

KommuneNorge stilles overfor et stort omfang av lovkrav, 
som det er krevende å ivareta fullt ut. Størst utfordringer 
er det å ivareta lovpålagte oppgaver som krever spesiali
serte og tverrfaglige fagmiljøer. Lokal demokratiet og den 
lokale autonomien ser ut til å komme under press som 
følge av at kommunene i økende grad får en rolle som 
forvalter av sterkt statlig styrte velferdstjenester.

Vedvarende mangel på personell og kompetanse
Kommunene, særlig små distriktskommuner, har utfor
dringer med å dekke behovet for kompetent arbeidsk
raft. Disse utfordringene vil forsterkes som følge av den 
demografiske utviklingen. Derfor må kommunene i større 
grad planlegge for at tilgang på arbeidskraft og kom
petanse blir mer og mer begrenset.  

Status kommune

Hvordan står det egentlig til i kommuner og  
fylker? KS samler status, resultater, utvikling
strekk og utfordringer for sektoren i Status 
Kommune. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Fremtidsverktøyet Norge 2040

Hvor forberedt er kommuner? De demografiske 
utviklingstrekkene vil treffe ulikt. KS har utviklet 
et verktøy viser deg problemene vi må håndtere 
og valg du kan ta for din kommune.

HVA ER DE MEST RELEVANTE UTFORDRINGENE FREMOVER?

https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune-2021/status-kommune-2022/#:~:text=Status%20Kommune%20gir%20et%20oppdatert,innovasjon%20i%20kommuner%20og%20fylker.
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune/KS-Status-kommune-2022-web.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune/KS-Status-kommune-2022-web.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/norge-2040/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/norge-2040/
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KS SPØR

1 Er utfordringsbildet som beskrevet overfor  
gjenkjennbart for din kommune/fylkeskommune?

 

Er det andre langsiktige utfordringer enn det som  
er beskrevet, som dere vil peke på? 

 

Hvilke utfordringer mener dere det blir spesielt viktig  
å være oppmerksom på fremover?

2

3
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HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK?

I rollen som lokale og regionale samfunnsutviklere ønsker kommuner og fylkeskommuner å 
svare offensivt på de store utfordringene vi står overfor. Som arealmyndighet har kommunene 
avgjørende betydning for samfunnsutviklingen gjennom beslutninger om bruk og vern av 
ressurser. Fra nasjonalt hold er det avgjørende at summen av kommunenes arealbeslutninger 
ikke bryter med vedtatt nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.

Hvordan styrke lokaldemokratiets  
evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 

Lokaldemokratiet har etter plan og bygningsloven et 
stort ansvar for en arealbruk som fremmer bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og frem
tidige generasjoner. I utgangspunktet er det kommunen 
som bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og 
reguleres. Berørt statlig og regionalt organ, annen berørt 
kommune og Sametinget kan fremme innsigelse til for
slag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. 

Vi ønsker at dere drøfter og gir innspill på hvilke 
 muligheter og utfordringer dere opplever i det  lokale 
 arbeidet med bærekraftig arealbruk og hvilke nye 
 nasjonale verktøy og virkemidler som kan være egnet til 
å styrke lokaldemokratiets evne og kraft til å fatte gode 
og langsiktig bærekraftige beslutninger. 

Areal som begrenset ressurs gir muligheter  
og utfordringer 
Å fatte vedtak om bruk og vern av ressurser gir store 
muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen.  Samtidig 
kan det være krevende, særlig i en situasjon med 
 interessemotsetninger, økt press i beslutningsprosessen 
og komplekse sammenhenger.

Krevende interesseavveininger  
Ulike mål kan være motsetningsfylte, for eksempel 
 knyttet til bosetting, verdiskaping, utbygging av ny 
 fornybar energi, natur og klima. Det vil også kunne være 
ulike syn, både faglig og politisk, på hva som er de mest 
bærekraftige løsningene. Det finnes mange eksempler 
på at kommunene og innsigelsesmyndigheter vurderer 
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enkeltsaker forskjellig, og at kommunepolitikere  mener 
statsforvalteren blander seg inn i saker hvor lokal
politikerne bør ta lokale beslutninger. «Det kan virke  
som om vi skal tvinges inn til å bli statsforvalterens  
små  burhøns» er en spissformulering som er brukt i en 
konkret kommuneplansak. Med økende arealknapphet 
øker både tomteprisen og interessemotsetningene, og 
det blir mer krevende å være beslutningstaker. 

Økt press i beslutningsprosessen
En åpen og kritisk offentlig debatt og mulighet til å  
påvirke den politiske beslutningsprosessen er en del av 
demo kratiets grunnmur. Det er et godt utgangspunkt for 
demokrati og tillit at innbyggerne foretrekker folkevalgte 
i egne kommunestyrer som kanal for å fremme sine 
 synspunkter (Tillitsbarometeret 2022, Respons Analyse). 

Samtidig er det økt press på beslutningsprosessen.  
Et tøffere debattklima kan være en utfordring for man
ge folkevalgte. Areal, plan og byggesak er det området i 
kommunens administrasjon som er mest utsatt for press 
og situasjoner med uetisk atferd eller tilbud om utilbørlige 
fordeler. 

Komplekse sammenhenger 
Fysisk utbygging krever areal, og arealbruk har 
 konsekvenser for klima og natur. Sammenhengene er 
komplekse, ikke minst samspillet mellom klima og natur: 
Hvordan vi bruker naturen påvirker klimaet, samtidig 
som klimaendringene påvirker naturen. Selv om ikke den 
enkelte beslutning om å bygge nye hytteområder, kraft
anlegg og veier alene har stor innvirkning på de totale 
naturverdiene, er det fare for at den totale belastningen 
blir for stor når en ser på arealbruken samlet sett. 

Klima- og naturhensyn i arealpolitikken
Store klima- og naturutfordringer 
FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet 

har slått fast at vi har store utfordringer med å  stanse 
både klimaendringene og tap av natur mangfoldet. 
 Populasjonene til 40 prosent av artene på land,  
84  prosent av  artene i ferskvann og 35 prosent av artene 
i havet har blitt vesentlig reduserte siden 1970.

Arealbruk er en nøkkelfaktor
Arealbruk er en nøkkelfaktor både i arbeidet med å 
 bremse klimaendringene, for tilpasning til et endret klima 
og som den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å 
stanse tap av natur. 

Når natur bygges ned, svekkes naturens økosystemer og 
evnen til å fange og lagre karbon fra atmosfæren. Areal
bruksendringer svekker også arealenes evne til å dempe 
effektene av et klima i endring. Dette kan for eksempel 
øke faren for skader fra flom, skred og langvarig tørke. 

Konsekvensene for klima og miljø kan beskrives bedre
Kommunenes mest sentrale virkemiddel for å håndtere 
klima og naturutfordringene er arealplanleggingen. 
Undersøkelser peker på at kvaliteten på konsekvens

Internasjonale forpliktelser  
Parisavtalen er en juridisk forpliktende avtale 
under rammeavtalen Klimakonvensjonen. 
På klimatoppmøtet i Glasgow ble landene blant 
annet enige om at global oppvarming skal 
stanse på 1,5 grader. Som en følge av Glasgow
avtalen får areal økt betydning som klimatiltak 
ved det er nødvendig å ta vare på natur og 
økosystemer for å nå klimamålene. Klimasam
arbeidet med EU setter krav om balanse mellom 
utslipp og opptak i arealbrukssektoren frem til 
2026. Etter 2026 følger skjerpede regler. Det gir 
et sterkt press for å få ned utslippene.

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/hets-og-trusler/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/uetisk-adferd-og-korrupsjon-i-kommunesektoren/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/uetisk-adferd-og-korrupsjon-i-kommunesektoren/
https://www.menon.no/publication/kvalitet-pa-konsekvensutredninger-klima-miljotemaer-kommuneplanens-arealdel/
https://snl.no/FNs_klimakonvensjon
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utredninger av klima og miljøtemaer i kommuneplanens 
arealdel kan forbedres betydelig. Det varierer stort hvilke 
av klima og miljøtemaene som beskrives. Få kommuner 
har relevante og realistiske planalternativer hvor man kan 
sammenligne virkningene for miljø og samfunn.

Nye verktøy og virkemidler i arealpolitikken? 
Kommunesektoren har en rekke forventninger til 
 nasjonale myndigheter med betydning for arealpolitikken, 
og KS har konkretisert forventningene til nytt Storting, 
regjeringsplattformen og ny regjering. 

I det andre konsultasjonsmøtet 2022 med reg jeringen 
viste KS til at kommunene ønsker mer tillit fra nasjonale 
myndigheter i arealpolitikken. På et eget oppfølgings
møte i august 2022 formidlet KS behovet for å finne mer 
differensierte løsninger i den enkelte kommune og se på 
praktiseringen av statlige innsigelser. 

Som et utgangs punkt for en diskusjon om hvordan loka
ldemokratiet kan styrke klima og naturhensynene i are
alpolitikken, har KS fått gjennomført FoU om bærekraftig 
arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre. 

Økt kunnskap og kapasitet 
Mange kommuner og fylkeskommuner er allerede godt 
i gang med å utforske nye virkemidler, og arbeider blant 
annet med areal og naturregnskap. Digitale verktøy for 
å vurdere klima og naturpåvirkning fra arealbruk kan 
benyttes. KS har bedt staten om å ta et hovedansvar for 
utvikling av areal/naturregnskap i samarbeid med kom
munesektoren. Andre aktuelle tiltak kan være å utdanne 
flere planleggere. Kommunene kan også i større grad 
bruke fylkeskommunen som fagressurs i plansaker. 

Økonomiske virkemidler
Naturavgift på utbygging av uberørt natur (engangs
avgift) er av flere pekt på som et mulig virkemiddel for 
at kostnaden for samfunnet ved å bygge ned natur skal 
tas hensyn til i utbyggingsbeslutninger. Det har et annet 
formål og innretning enn de ordninger som er ment å gi 
lokalsamfunnene del i økonomiske gevinster ved utnyt
telse av arealer til energiproduksjon eller havbruk, og 
som KS har arbeidet for å styrke. 
 
Juridiske virkemidler
Et sentralt spørsmål er hvordan strandsoneforvaltning
en og forvaltningen av områder med ulike naturgitte og 
demografiske utfordringer kan differensieres. Det kan være 
aktuelt å vurdere nærmere om naturen bør få en ordning 
etter modell av plan og bygningslovens bestemmelse om 
at kommunestyret «skal sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleg
gingen». Det kan også være aktuelt å utforske hvordan 
naturen kan få et sterkere vern. Videre kan det være aktuelt 
å utvikle tydeligere mål for ulike natur interesser, tilsvarende 
som for mål for utslippskutt og omdisponering av matjord. 

Regjeringsplattformen 
I regjeringsplattformen tas det til orde for flere 
justeringer i arealpolitikken:
• Mer differensiert forvaltning av strandsonen, 

med økt handlefrihet og større muligheter for 
næringsutvikling og bosetting i spredtbygde 
strøk langs kysten i strandsonens sone 3.

• Gjennomgang av statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig, arbeids og transport
planlegging for å sikre tilpasning til lokale 
forutsetninger.

• Styrke jordvernet.
• Forenkle plan og bygningsloven slik at plan

prosessene går raskere og vurdere å  redusere 
antall søknadspliktige bygge søknader.

• Færre og mer samordnede statlige innsigelser. 

HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK?

https://www.menon.no/publication/kvalitet-pa-konsekvensutredninger-klima-miljotemaer-kommuneplanens-arealdel/
https://www.menon.no/staa-i-norske-kommuner/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/ny-stortingsperiode/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/ny-stortingsperiode/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/rapport-foreslar-nye-tiltak-for-arealbruk-med-omsyn-til-natur-og-klima/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/rapport-foreslar-nye-tiltak-for-arealbruk-med-omsyn-til-natur-og-klima/
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 Skog    Fjell    Åpent lavland    Våtmark    Økosystemer i vann
(Kilde: NINA-rapport 1774B)

All natur lagrer karbon, noen naturtyper lagrer mer enn andre. Skogen er viktig, men våtmarkene, 
biosfæren og is-systemene er viktigere. Særlig våtmark og myr er viktig. Norge har 7 promille av det globale landarealet, 

men 18 promille av karbonlageret – og er dermed en internasjonal stormakt i naturlagring av karbon.

Karbon i norske økosystemer

av den totale nedbyggingen kan ha 
bidratt til negativ klimaeffekt. 

 Det betyr at 61 %

Av det totalt nedbygde arealet:

42 % 
skog

2 % 
myr 

17 % 
jordbruksarealer 

Total karbon 
laget i norske 
økosystemer 

540 km2
ble bygget ned i Norge i perioden 

2008–2019, i følge beregninger  
til SSB (2020). 

av dette gjaldt 
 boligbygging

40 %
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Ut fra hva som er utbygd i perioden 2008–2019 kan vi forvente at den største utbyggingen 
frem mot 2030 vil komme rett utenfor eksisterende tettsteder i de mellomsentrale kommunene.

(Kilde: SSB)

Kommunen har tre grep for å oppnå arealnøytralitet:

Eksempel: 
Nordre Follo har vedtatt tre grep for å oppnå arealnøytralitet. Kommunen samarbeider med 

Viken fylkeskommune og OsloMet om å utvikle verktøy og metoder for å nå målene de har satt seg.

Vurdere alle ubebygde arealer  
i kommuneplanen på nytt.

Vurdere alle nye forslag om 
endringer av arealformål opp 

mot arealnøytralitet og 
«10-minuttersbyen».

Planbestemmelser med krav  
om økologisk kompensasjon og 
matjordplan ved nedbygging av  

natur og dyrket mark.

1 2 3

HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK?

er per 2019 
planlagt utbygd 
frem mot 2030

2 777 km2
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Ni mulige veier for å styrke klima- og naturhensyn i arealpolitikken innenfor dagens handlingsrom:

1. Jakte på løsningene som begrenser arealforbruket 
og gjøre inngrepene så skånsomme som mulige. 
Potensialet for fortetting og transformasjon bør 
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

2. Tilstrebe et arealbruksmønster i samfunns og 
 arealdel som fremmer utvikling av kompakte byer 
og tettsteder, reduserer transportbehovet og legger 
til rette for klima og miljøvennlige transportformer.

3. Styrke sentrum i byer og tettsteder i område og 
detaljregulering som legger til rette for god balanse 
mellom boliger, handel og arbeidsplasser, sosiale 
møteplasser og grønne lunger og friområder.    

4. Samarbeide regionalt for å styrke kapasitet og 
 kompetanse og for å finne gode regionale løsninger 
på kommuneoverskridende arealutfordringer. 

5. Sørge for administrativ kapasitet og kompetanse, 
særlig innen planlegging, klima og naturforvaltning.

6. La mest mulig av naturen være urørt. Robust og 
variert natur sikrer forsyning av livsviktige natur
goder. Intakt natur er også effektivt for å bremse 
klimagassutslipp. Spesielt i myr og skogsjord er det 
enorme karbonlager.  

7. Bygge der naturen allerede er ødelagt. Ubrukte eller 
dårlig arealutnyttede industritomter er et eksempel 
på areal som kan brukes til nye formål. I Tyskland  
og Sverige plasseres vindturbiner langs motorveger 
og i eksisterende industriområder.

8. Minimere naturinngrepene. Prosjekter som anses 
som nødvendige bør gjennomføres slik at de gjør 
minst mulig skade på natur og matjord. 

9. Restaurere ødelagt natur. De gangene det ikke  
er mulig å unngå naturinngrep for å løse andre  
samfunnsoppgaver, kan dette kompenseres ved  
å restaurere eller etablere ny natur.

HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK? 
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Arealbruk er en 
nøkkelfaktor både i arbeidet 

med å bremse klimaendringene, 
for tilpasning til et endret klima

og som den viktigste 
enkeltfaktoren i arbeidet med 

å stanse tap av natur.
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KS SPØR

4 Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/
fylkeskommunene selv i arbeidet med bærekraftig  
arealbruk? 

Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og 
nødvendige i kommunens/fylkeskommunens arbeid 
med bærekraftig arealbruk? 

5

HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK? 
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Eksempel på hva som kan drøftes: 

Hvordan kan fylkeskommunene bidra til at  
kommunenes kapasitet og kunnskapsgrunnlag for  

arealbruksbeslutninger styrkes?

•
Vil det være ønskelig å få utredet nærmere hvordan en  

naturavgift på utbygging av uberørt natur vil kunne fungere? 

•
Vil det være ønskelig å få utredet nærmere om,  

ev. hvordan, kommune styrene kan etablere en særskilt ordning 
for å ivareta naturens interesser i areal planleggingen?  

•
Er det behov for konkrete endringer i plan og bygningsloven 
eller annet lovverk som kan gi kommunene flere/forsterkede 
virkemidler til å ta beslutninger om bærekraftig arealbruk?  

I så fall – hvilke? 

•
Er det behov for konkrete endringer i regelverk eller  

praksis for utøvelse av innsigelsesinstituttet?  
I så fall – hvilke?

HVORDAN STYRKE LOKALDEMOKRATIETS EVNE OG KRAFT TIL BÆREKRAFTIG AREALBRUK?
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Foto: XXXXX

Fo
to

:  
Ad

ob
e 

St
oc

k



19

Kommunesektorens  
arbeidsgivermonitor 2021 

Gevinstrealisering  
ved digitalisering er  
den største arbeidsgiver-
utfordringen

HVORDAN FÅ TIL EN RASKERE OMSTILLING  OG MOBILISERING AV RESSURSER?

Det blir en vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft og redusert  
økonomisk handlingsrom fremover. Knapphet på arbeidskraft er mest merkbart i distriktene, 
hvor rekrut teringsgrunnlaget er minst, men vil også etter hvert prege sentrale strøk. 

Hvordan få til en raskere omstilling  
og mobilisering av ressurser?

Dette utfordrer dagens organisering av tjenestene og 
måten oppgavene løses på. Det innebærer at ledere 
og medarbeidere må tenke nytt om hvordan man løser 
samfunnsoppdraget. Det er nødvendig med  raskere 
omstilling og mobilisering av ressurser, både i og 
 utenfor egen virksomhet.

Behovet for omstilling er større enn 
 rekrutteringsmulighetene    
Omstillingsbehovet er størst innen helse og omsorg, 
som følge av den demografiske utviklingen, men det 
er også nødvendig med omstilling innenfor de øvrige 
tjenesteområdene. 

Ny teknologi gir nye muligheter innenfor alle ansvars
områdene i kommunesektoren. Det gjør oss i stand til  
å organisere, skape og levere tjenester mer effektivt  
med færre ressurser.   

Eksempel:  
Bransjeprogram – Kompetanseløft  
for å bidra til grønn omstilling

Avfalls og gjenvinningsbransjen er en av 
regjeringens utvalgte bransjer som får et 
kompetanseløft for å mestre overgangen til 
sirkulærøkonomi. Innen 2035 har bransjen mål 
om å oppnå 65 prosent materialgjenvinning.

TIPS
Gratis bærekraftskurs for kommuner finnes  
på KS Læring.

KS Veileder: 
«Gode råd for å  
 lykkes med teknologi 
støttet læring på 
 arbeidsplassen?» 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/nyskapende-arbeidsgivere/Kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2021.pdf
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/avfall-og-ressurs/avfallsbransjen-far-kompetanseloft-til-en-verdi-av-14-millioner-kroner/
https://www.kslaring.no/course/view.php?id=38193
https://www.ks.no/contentassets/f8a93cf0c6554fad92324452a1842c23/Veileder-til-KS-FoU-rapport-Gode-rad-for-a-lykkes-med-teknologistottet-lering-pa-arbeidsplassen.pdf
https://www.ks.no/contentassets/f8a93cf0c6554fad92324452a1842c23/Veileder-til-KS-FoU-rapport-Gode-rad-for-a-lykkes-med-teknologistottet-lering-pa-arbeidsplassen.pdf
https://www.ks.no/contentassets/f8a93cf0c6554fad92324452a1842c23/Veileder-til-KS-FoU-rapport-Gode-rad-for-a-lykkes-med-teknologistottet-lering-pa-arbeidsplassen.pdf
https://www.ks.no/contentassets/f8a93cf0c6554fad92324452a1842c23/Veileder-til-KS-FoU-rapport-Gode-rad-for-a-lykkes-med-teknologistottet-lering-pa-arbeidsplassen.pdf
https://www.ks.no/contentassets/f8a93cf0c6554fad92324452a1842c23/Veileder-til-KS-FoU-rapport-Gode-rad-for-a-lykkes-med-teknologistottet-lering-pa-arbeidsplassen.pdf
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HVORDAN FÅ TIL EN RASKERE OMSTILLING  OG MOBILISERING AV RESSURSER?

En forutsetning for å lykkes med omstilling til bære
kraftige velferds løsninger er tidlig involvering av tillits
valgte. Det bidrar til et godt partssamarbeid preget av 
tillit og gode  relasjoner. Ledere har en viktig rolle ved 
å legge til rette for å utforske, prøve og feile, vise tillit 
og støtte sine medarbeidere. Slik kan det utvikles nye 
løsninger på tvers av fag, tjenesteområder og forvalt
ningsnivåer, i samhandling med andre.

Hvordan mobiliserer vi flere ressurser?
Det må i større grad planlegges annerledes fordi  
til gangen på arbeidskraft og kompetanse blir mindre. 
Derfor må man i større grad mobilisere ansatte internt  
i egen virksomhet, involvere innbyggernes ressurser  
og forene og mobilisere ressurser regionalt.

Hvilket ressurs potensiale finnes blant egne ansatte?
I praksis betyr det at man i større grad må utvikle  
kompetansen til de arbeidstakerne man har, og  
benytte den kompetansen som er tilgjengelig mest 
mulig  effektivt. Samtidig er det nødvendig å mobilisere 
og  utløse potensialet for arbeidskraft i forlenget yrkes
karriere, lavere sykefravær og at flere jobber heltid.

Med vedvarende knapphet på arbeidskraft og kompetan
se, er det nødvendig å prøve ut nye måter å organisere 
 arbeidet på, med oppgavedeling, arbeidstid og planleg
ging,  kompetanseheving og målrettet bruk av kompetan
se. Det er også ventet at Helse personellkommisjonen,  
som skal legge frem sin  utredning februar i 2023, vil gi 
retning på dette arbeidet.   

Arbeidstakere med særaldersgrense  
i kommunal sektor:
• 60 år for brannkonstabler og andre innen 

brann og redningstjenesten.  

• 65 år for særlig arbeidstakere i helse og  
omsorgssektoren, som for eksempel 
helsefagarbeider/hjelpepleier eller sykepleier,  
i tillegg til en rekke andre yrkesgrupper. 

Tre av ti ansatte i kommunal sektor har  
særaldersgrense.

Heltid kan utløse 32 700 årsverk innen 
helse- og omsorgstjenesten

Deltidsansatte i helse og omsorgs
tjenestene har i snitt en stillingsstørrelse  
på 57 prosent, og representerer med 
dette et stort arbeids kraftpotensial.Om heltid i kommunene
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https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/sysselsettingsstatistikk/tre-av-ti-ansatte-i-kommunal-sektor-har-saraldersgrense/
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/sysselsettingsstatistikk/tre-av-ti-ansatte-i-kommunal-sektor-har-saraldersgrense/
https://www.ks.no/contentassets/a66290caf99e499ca54a313706a5521c/kort-om-heltid-i-kommunene-1.pdf
https://www.ks.no/contentassets/a66290caf99e499ca54a313706a5521c/kort-om-heltid-i-kommunene-1.pdf
https://www.ks.no/contentassets/a66290caf99e499ca54a313706a5521c/kort-om-heltid-i-kommunene-1.pdf
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HVORDAN FÅ TIL EN RASKERE OMSTILLING  OG MOBILISERING AV RESSURSER?

Tørnprosjektet gjør forsøk med ny organisering 
av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse 
og omsorgstjenester. Pr. oktober 2022 deltok 
rundt 60 kommuner.

Innbyggerne er en viktig ressurs
Like viktig som å mobilisere, utvikle og bruke den 
arbeidskraften som er i virksomheten, er det å se på inn
byggerne som en viktig ressurs. Målet er å gå fra å levere 
tjenester til sammen å skape velferd. I praksis innebærer 
det å åpne opp virksomheten og mobilisere og  involvere 
brukere og innbyggere som en ressurs. Kommunens 
oppgave er ikke først og fremst å føre innbyggeren 
 gjennom livet, men å gjøre mulig et godt liv basert på 
egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser.  

Tidlig og samordnet innsats for barn og unge har stor 
 betydning for å gi alle en god oppvekst som gir  grunnlag 
for et godt liv, mulighet for å bruke sine ressurser og 
hindre utenforskap. 

VISSTE DU AT...

... den frivillige arbeidsinnsatsen i de  
frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer  

142 000 årsverk (SSB, 2020).

… 55 prosent av befolkningen over 15 år  
har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året 

(Frivillighetsbarometeret 2021). Dette er en 
nedgang fra tidligere og må sees i sammenheng 

med koronapandemien.

Det blir flere eldre. Eldre utgjør en stor og viktig ressurs. 
Frivillig innsats er helsefremmende, både for dem som 
yter og mottar. Gjennom god stimu lering kan flere eldre 
komme sammen og bidra til livsmestring og sosiale mø
teplasser. Samarbeid og samhandling mellom offentlig 
og frivillig sektor bør baseres på likeverdig partnerskap, 
og gjensidig respekt for hverandres roller. Samarbeidet 
mellom sektorene bør bygge på et prinsipp om at frivillig 
sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester.  

Mye å hente ved å forene ressurser regionalt 
Mange kommuner har gode erfaringer med å mobilisere 
og forene ressurser i forpliktende samarbeid. Konkret 
kan det være flere nabokommuner som investerer og 
implementerer i tekniske løsninger som hele regionen har 
nytte av, gjennom sammen å rekruttere spisskompetanse 
og dele på kostnadene. Et eksempel er DigiVestland.
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KS SPØR

6 Hva er de største barrierene for å få til en raskere  
omstilling i din kommune/fylkeskommune? 

Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere 
internt i egen organisasjon og med eksterne utenfor 
organisasjonen?
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EN NY VIRKELIGHET KREVER RASKERE  OMSTILLING OG MOBILISERING AV RESSURSER
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Debatthefte II - 2023. Mellomoppgjøret 2023 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem til debatt for å svare ut KS` konkrete spørsmål. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte II – 2023. Mellomoppgjøret».  
  
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til behov og prioriteringer før 
lønns- og tariffavtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle temaer presentert gjennom debattheftet. I 
år har KS valgt å dele heftet i to for at det skal komme tydelig frem hvilke innspill som behøves før 
mellomoppgjøret. Dette gjøres i «debattheftet II – 2023. Mellomoppgjøret 2023» som bør leses i sin 
helhet sammen med denne saken.  
  
Hovedtariffavtalen er inngått for en to-årig periode frem til 30. april 2024. Forhandlingene i 2023 er 
derfor et mellomoppgjør der partene sentralt kun skal forhandle om lønnsreguleringer, og ikke om 
andre endringer i Hovedtariffavtalen. I fra heftet gjennomgås blant hvordan tariffoppgjør 
gjennomføres og hvordan tarifftillegg kan avtales. Innspillet fra Osen kommune sammenstillet av KS 
Trøndelag og tas med som et viktig beslutningsgrunnlag når KS Hovedstyre behandler 
forhandlingsmandat for mellomoppgjøret i 2023.  
  
Rådmannen legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte II – 2023. 
Mellomoppgjøret» til politisk behandling. 
Vurdering: 
KS forhandler på vegne av kommunesektoren 
Alle kommunene og fylkeskommunene i Norge (Oslo kommune unntatt), har gitt KS fullmakt til å 
inngå tariffavtaler på våre vegne. Hovedtariffavtalen (HTA) vedtas av kommunene gjennom 
uravstemning. Forhandlingene i 2023 er et mellomoppgjør der det følger av KS’ vedtekter for 
arbeidsgiver-virksomheten at resultatet vedtas av KS Hovedstyre. Kommunesektorens størrelse gjør 
at lønnsoppgjørene for sektoren har stor betydning for samlet lønnsdannelse i norsk arbeidsliv. 
  
Hovedtariffoppgjøret 2022 
Hovedtariffoppgjøret i 2022 endte med en meklingsløsning og inngåelse av en ny Hovedtariffavtale 
fra 1. mai 2022 til 30. april 2024. Denne tariffavtalen gjelder alle kommunene, fylkeskommunene 
samt alle arbeidstakerorganisasjonene unntatt Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og 



Norsk Lektorlag. For lærerorganisasjonene vil resultatet av hovedoppgjøret i 2022 avgjøres av 
Rikslønnsnemnda i februar 2023. 
  
Mellomoppgjøret 2023 
Vurderinger av behov og prioriteringer foran lønnsoppgjøret i 2023 gjøres i en tid med svært stor 
økonomisk usikkerhet. 
  
Det økonomiske grunnlaget for forhandlingene er bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til 
økonomisk ramme i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare tariffområder og den økonomiske 
situasjonen på forhandlingstidspunktet. 
  
Før forhandlingene i 2023 er en del av den økonomiske rammen bundet opp i avtalte tarifftillegg fra 
1.1.2023, overheng og glidning. Hvor mye som faktisk er bundet opp, kan KS først beregne når 
Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Det betyr at hvor mye som faktisk vil være disponibel 
økonomi ved vårens forhandlinger er foreløpig en usikker størrelse. 
  
Gjennom lønnssystemet i HTA får om lag ni av ti ansatte størstedelen av sin lønn fastsatt i sentrale 
forhandlinger gjennom HTA kapittel 4. Debatthefte II s. 7 og 8 beskriver lønnssystemet og 
stillingsstrukturen. I debatthefte II side 18 gjennomgås hvilke ulike måter de sentrale parter kan 
avtale å bruke disponible lønnsmidler på. 
  
Tre spørsmål KS ønsker belyst  

1. Bør den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt, eller bør deler av den 
forhandles lokalt, ut fra lokale behov og prioriteringer? 

2. Hvis det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvor stor bør potten i så fall være? 
3. Hvis rammen fordeles sentralt: 

a. Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like store tillegg eller er det ønskelig med 
en tydeligere prioritering av enkelte grupper framfor andre? 

b. Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillingsgrupper og/eller 
ansiennitetstrinn bør i så fall få størst tillegg? 

  
Debattheftet II – 2023 er vedlagt saken. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
 Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
KS - Debatthefte II - 2023. Mellomoppgjøret 2023 
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FORORD

God forankring hos kommuner og fylkeskommuner er en 
forutsetning for å lykkes som en samlende arbeidsgiver
organisasjon og en relevant interessepolitisk aktør. Hvert 
år sender vi ut Debattheftet der vi ber dere alle gi innspill. 
Svarene på spørsmålene vi stiller, og diskusjonene vi har 
på strategikonferansene og i KS’ politiske valgte fylkes
møter og fylkesstyrer, er avgjørende for våre prioriteringer 
og vårt arbeid fremover. 

Alle kommunene og fylkeskommunene, med unntak 
av Oslo, har gitt KS fullmakt til å forhandle tariffavtaler 
på deres vegne. For å tydeliggjøre hvor viktig det er 
med medlemsdialog og forankring av våre tariffpolitiske 
 posisjoner, har vi i valgt å utarbeide et debatthefte II  
som handler om tariffoppgjøret i 2023. 

Vi har lagt et krevende hovedtariffoppgjøret i 2022 bak 
oss. Vi ble enige med 37 av 40 organisasjoner om en ny 
Hovedtariffavtale som lærerorganisasjonene ikke aksep
terte, og gikk til streik. Regjeringen avsluttet streiken med 
tvungen lønnsnemnd, og Rikslønnsnemnda vil avgjøre 
tvisten i februar. 

Nå er det tid for å rette blikket fremover mot tariffopp
gjøret våren 2023. Vår ambisjon er å finne løsninger som 
ivaretar både partene og kommunenes og fylkeskom
munenes prioriteringer, innenfor den økonomiske rammen 
som frontfagsnormen og kommunenes økonomi tillater. 

Årets debatthefte I løfter frem store samfunnsut fordringer 
som vil prege kommunesektoren fremover. Det blir en 
vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft 
og redusert økonomisk handlingsrom. 

For å møte disse utfordringene er det behov for raske
re omstilling og mobilisering av ressurser internt i egen 
organisasjon og utenfor organisasjonen. Det handler om å 
verdsette hele laget, som er viktig for å skape gode  
velferdstjenester. Dette fremtidsbildet er utgangspunkt når 
mål og prioriteringer for tariffoppgjørene skal fastsettes.

Vi vil oppfordre dere til å behandle debatthefte I og II 
politisk, gjøre vurderinger basert på lokale behov og  
gi konkrete innspill til forhandlingsmandatet for tariff
oppgjøret.

Lykke til med diskusjonene om tariffoppgjøret 2023.

Oslo, november 2022

Kjære folkevalgte

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

Behandling av debattheftet og unntak fra offentlighet
Dersom kommunene/fylkeskommunene ser det 
som hensiktsmessig, kan saksframlegg og vedtak 
om spørsmål i KS’ debatthefte II som omhandler 
tariffoppgjør unntas offentlighet. Offentleglova § 23 
gir «Unntak av omsyn til det offentlege sin forhand
lingsposisjon m.m.». I forarbeidene til loven heter det 
at unntaks bestemmelsen er «først og fremst aktuell 
i lønnsforhandlingar (…)» fordi innsyn kan  «svekkje 
den strategiske stillinga til organet i den aktuelle 
saka eller i framtidige saker.» 

Det følger videre av Kommuneloven § 115 b, at 
dersom hensynet til tungtveiende offentlige interesser 
tilsier det, og opplysninger i dokumentet kan være 
unntatt innsyn etter offentlighetslova, så kan kom
munen/fylkeskommune vedta å lukke møtet. Hensyn

et til at kommunenes innspill kan virke inn på KS sin 
forhandlingsposisjon, kan tilsi at det også foreligger 
tungtveiende offentlige hensyn for å lukke møte. 

Når det foreligger et forhandlings eller meklings
resultat, er grunnlaget for å unnta dokumentene fra 
offentlighet som hovedregel ikke lenger til stede. 

Representanter for de ansatte har ifølge kommune
loven (§ 134) «ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeids givers forberedelser av 
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler». Dette gjelder også der
som partssammensatt utvalg skal behandle debat
thefte II.
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

KS forhandler lønns- og arbeidsvilkår for nesten 500 000 ansatte. Ansatte i kommuner og  
fylkeskommuner utgjør om lag 20 prosent av de sysselsatte i Norge, og lønnsmassen er på  
om lag 300 milliarder kroner. Dette gjør KS til den klart største arbeidsgiverorganisasjonen  
i offentlig sektor og lønnsoppgjørene i KS’ tariffområde har stor betydning for den samlede 
lønnsdannelsen i norsk arbeidsliv.

KS forhandler på vegne av 
kommunesektoren

Hovedtariffavtalen (HTA) er inngått for to år, fra 2022  
til 2024. Lønnsoppgjøret i 2023 er derfor et mellomopp
gjør, hvor det skal forhandles om lønnsendringer og ikke 
andre endringer i tariffavtalen.

Det er KS’ politisk valgte hovedstyre som vedtar forhand
lingsmandatet til KS’ forhandlere. Det er svært viktig med 
god forankring blant folkevalgte i kommunene, og på KS’ 
fylkesmøter, slik at vi ivaretar bredden av kommunenes og 
fylkeskommunenes interesser i tariffoppgjøret.

Veien frem til forhandlingsmandat for mellomoppgjøret 
i 2023 starter med behandling av dette debatthefte II 

i kommuner og fylkeskommuner. Innspill sendes KS i 
din region. Regionvise sammenstillinger legger grunn
lag for drøftinger og vedtak i KS fylkesmøter (eventuelt 
i KS  fylkesstyrer). Disse vedtakene blir lagt frem for 
KS  Hovedstyre som et viktig beslutningsgrunnlag når 
 forhandlingsmandatet vedtas.

I 2022 behandlet tre av fire kommuner og alle fylkes
kommunene innspill til forhandlingsmandatet i politiske 
organer. En like stor andel deltok i uravstemningen om 
resultatet, og alle stemte ja. Det var en rekordstor  
oppslutning. 
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

Gjennomføring av et mellomoppgjør  
– i korte trekk

Forberedelser
Debatthefte og strategikonferanser

•
Vurderinger og prioriteringer

Mandat fra hovedstyret

Forhandlinger
Partene utvekser krav/tilbud 

i flere runder
•

KS kostnadsberegner, analyserer 
og vurderer kravene

Forhandlingene fører  
til anbefalt enighet

Enighet

En anbefalt løsning, gjennom  
forhandling eller mekling, vedtas av  

KS hovedstyre

Når hovedstyret har vedtatt resultatet,  
er den bindende for medlemmene

Tvungen mekling

Brudd i 
forhandlingene

Streik
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

Forhandlingsordningen i KS-området 
I KS’ tariffområde forhandler KS samtidig med for
handlingssammenslutningene LO Kommune, Unio,  
YS kommune og Akademikerne kommune. Disse fire 
representerer til sammen 40 arbeidstakerorganisasjoner.

KS og forhandlingssammenslutningene forhandler samlet 
om én felles hovedtariffavtale (HTA).  Sammenslutningene 
anbefaler eller forkaster resultatet av forhandlinger eller 
mekling. Dersom de forkaster resultatet, kan sammen
slutningene velge å streike, slik Unio gjorde i 2021. 
Selv om sammenslutningene anbefaler resultatet, slik 
alle fire gjorde i 2022, er hver enkelt organisasjon part i 
tariff avtalen, og resultatet vedtas eller avvises av disse. 
Streikeretten ligger dermed både til de fire forhandlings
sammenslutningene og til alle organisasjonene. 

Forhandlingsordningen er avtalt i Hovedavtalen. Ved at 
forhandlingsretten ligger til sammenslutningene vil dette 
gjøre disse i bedre  stand til å koordinere hver enkelt or
ganisasjons krav og få større tyngde til å forhandle frem 
helhetlige løsninger i tariffoppgjørene. Dersom sammen
slutningene i mindre grad ønsker, eller ikke er i stand til,  
å gi og ta for å inngå samlende og brede løsninger vil 
dette kunne utfordre forhandlingsmodellen.  

Lønnssystemet i KS-området
Gjennom lønnssystemet i HTA får om lag ni av ti ansatte 
størstedelen av sin lønn fastsatt i de sentrale forhand
lingene. Lønn til disse ansatte er regulert i HTA kapittel 4. 

KS og organisasjonene er blitt enige om et kompetan
sebasert lønnssystem, hvor alle stillinger med likt krav til 
utdanningslengde har samme minstelønn/garantilønn og 
får like lønnstillegg i sentrale forhandlinger. Alle stillinger 
på samme utdanningsnivå utgjør en stillingsgruppe, og 
det er disse gruppenes lønnstillegg de sentrale  parter 

forhandler om ved tariffoppgjørene. Innenfor hver gruppe 
er det også en ansiennitetsstige. Ansatte har ofte høyere 
grunnlønn enn garantilønna. De kan ha fått høyere lønn 
ved ansettelse, f.eks. grunnet rekrutteringsutfordringer, 
i lokale lønnsforhandlinger, for kompetanse, eller ekstra 
ansvar og lignende.

Lønnssystemet åpner ikke for sentralt å avtale egne  
lønnstillegg til enkelte yrkesgrupper innenfor samme 
stillingsgruppe. I 2019 var eksempelvis blant annet  
sykepleiere en prioritert gruppe. Som en konsekvens  
av lønnssystemet fikk da  alle med 3årig høgskoleut
danning et lønnsløft, både sykepleiere, barnehagelærere, 
vernepleiere m.v. 

KS og sammenslutningene kan i de sentrale forhand
lingene avtale at hele eller deler av den økonomiske 
rammen skal forhandles lokalt. Da forhandler den enkelte 
kommune med organisasjonene lokalt om fordeling av 
potten. Partene lokalt har da mulighet til å avtale høyere 
lønn til enkelte yrkesgrupper dersom det er nødvendig 
f.eks. av rekrutteringshensyn.

Ledere og enkelte grupper med høyere akademisk 
utdanning f.eks. leger, psykologer, jurister og rådgivere 
forhandler lønn kun lokalt i kommunen.  Lokale forhand
lingshjemler for disse ansatte ligger i HTA kapittel 3.4 og 
kapittel 5.
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

Tabellen viser stillingsgruppene i KSområdet med antall årsverk, gjennomsnittlig lønn, og eksempler på ulike typer stillinger innenfor hver 
stillingsgruppe

Stillingsgrupper i HTA kapittel 4

Stillingsgruppe
Antall  

årsverk

Gjennom-
snittlig 

årslønn pr. 
1.12.2021

Eksempler på ulike stillinger innenfor  
stillingsgruppen

Stilling uten særskilt krav til  
utdanning

51 095 434 213 Barnehageassistent
Pleiemedarbeider
Servicemedarbeider

Renholder
SFOassistent                         
Vaktmester

Fagarbeiderstilling/ 
tilsvarende fagarbeiderstilling

92 665 495 708 Helsefagarbeider
Barne og ungdomsarbei
der
Brannkonstabel
Fagarbeider

Konsulent
Kokk 
Sekretær
Miljøarbeider

Stilling med krav om fagbrev  
og 1årig fagskoleutdanning  
(min. 60 fagskolepoeng)

4 745 527 901 Hjelpepleier med fagskoleutdanning
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Brannkonstabel med fagskoleutdanning

Lærer og Stilling med krav  
om 3årig U/Hutdanning  
(min. 180 studiepoeng) 

70 243 560 265 Sykepleier
Barnehagelærer
Vernepleier
Sosionom/sosialkurator 
Barnevernspedagog

Miljøterapeut
Lærer
Saksbehandler
Bibliotekar
Tannpleier

Adjunkt og Stilling med krav 
om 4årig U/Hutdanning (min. 
240 studiepoeng)

34 422 578 713 Spesialsykepleier
Helsesykepleier
Spesialpedagog

Adjunkt
Spesialfysioterapeut
Klinisk sosionom

Adjunkt med tilleggsutdanning 
og Stilling med krav om 5årig 
U/Hutdanning (min. 300  
studiepoeng)

 32 566 619 807 Adjunkt med tilleggsutdanning
Stilling med krav om 4årig spesialutdanning 
med 1 års nødvendig tilleggsutdanning

Lektor og Stilling med krav  
om mastergrad (min. 300 stu
diepoeng)

4 539 610 244 Stilling med krav om  
mastergrad
Musikkterapeut

Lektor
Logoped

Lektor med tilleggsutdanning 12 914 671 360 Lektor med tilleggsutdanning
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KS FORHANDLER PÅ VEGNE AV KOMMUNESEKTOREN

KS slutter opp om frontfagmodellen 
Trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet 
og  nasjonale myndigheter, om blant annet koordinert 
lønnsdannelse med frontfagsmodellen, har bidratt til 
høy  sysselsetting, god økonomisk utvikling og høy 
 levestandard i Norge i mange tiår. Denne norske modellen 
bygger på høy grad av tillit mellom partene og et relativt 
lavt konfliktnivå. 

Frontfagsmodellen innebærer kort sagt at ansatte i in
dustrien som konkurrerer med utenlandske bedrifter, leg
ger normen for lønnsvekst i hele arbeidslivet. Det bidrar 
til en bærekraftig nasjonal økonomi og sikrer grunnlaget 
for kommunenes velferdstjenester, som industrien også 
er avhengig av.

Hvis KSområdet og andre tariffområder over tid har  
høyere lønnsvekst enn frontfaget, gir det en lønns,   
pris og rentespiral som vil svekke den nasjonale øko
nomien – som igjen vil svekke kommuneøkonomien.

Over tid har modellen fungert godt og sikret små  
forskjeller i lønnsvekst mellom store tariffområder.  
I perioden 2014 til 2021 har frontfaget hatt en lønnsvekst 
på 23,1 prosent mens lønnsveksten i HTA kapittel 4  
var 24,0 prosent. De siste fem årene har frontfaget,  
kommunesektoren som helhet og HTA kapittel 4 hatt 
tilnærmet lik lønnsvekst. 

Periode
NHO-bedrifter i 
industrien – i alt

Kommune- 
ansatte i alt

HTA  
kapittel 4

20142021 23,1 % 24,5 % 24,0 %

20162021 14,1 % 13,9 % 13,7 %

20202021 3,1 % 2,6 % 2,5 %

Kilde: TBU og TBSK

Årslønnsvekst for ulike perioder
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I forkant av tariffoppgjøret 2022 vedtok KS’ hovedstyre et forhandlingsmandat basert  
på politisk vedtatte tilbakemeldinger fra tre fjerdedeler av KS’ medlemmer. 

Hovedtariffoppgjøret 2022 

Tilbakemeldingene fra kommunene og fylkeskommunene 
ga følgende hovedsignaler: 

• hele laget i kommunesektoren må løftes etter  
to år med pandemi 

• det må tas grep for å rekruttere og beholde  
viktig kompetanse

• bedre kompensasjon for turnusarbeid

Etter krevende forhandlinger og mekling, kunne både  
KS og alle de fire forhandlingssammenslutningene 
anbefale en meklingsløsning som KS mener var en god, 
samlet løsning. Resultatet ivaretar hele laget av ansatte  
i kommunene, og tar samtidig grep for bedre å rekruttere 
og beholde viktig kompetanse.

Alle ansatte fikk sentrale lønnstillegg, og unge og  
ny utdannede fikk et ekstra lønnsløft. I tillegg vil nå all 
arbeidserfaring telle med i lønnsansienniteten. Dette vil 

styrke kommunenes muligheter til å rekruttere viktige 
fagfolk. I meklingsløsningen får også ansatte med lengst 
ansiennitet i stillingsgruppene med lengst utdanning,  
i hovedsak lærere, et eget lønnstillegg fra 1. januar 2023, 
i tillegg til lønnstilleggene pr. 1. mai 2022. 

Fra 1. januar økes også godtgjøringene for å arbeide  
natt og helg betydelig. Dette vil styrke kommunenes 
mulig heter til å rekruttere og beholde ansatte som jobber 
turnus, særlig helsepersonell. 

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022

Les mer om  
tariffoppgjøret i 2022:  
https://www.ks.no/fagomrader/
lonnogtariff/tariff2022/

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/tariff-2022/
https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/tariff-2022/
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Sentrale lønnstillegg ved hovedtariffoppgjøret 2022

G
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1
G
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2

Stillingsgruppe
Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2022

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fag
arbeiderstillinger

25 300 17 800 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300

Stillinger med krav om fagbrev 
og 1årig fagskoleutdanning

25 000 17 800 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300

Lærer og Stillinger med krav 
om 3årig U/Hutdanning

35 600 24 900 14 700 14 700 14 700 14 700 14 800

Adjunkt og Stillinger med krav 
om 4årig U/Hutdanning

36 000 25 200 14 800 14 800 14 800 15 800 16 800

Adjunkt med tilleggsutdan
ning og Stillinger med krav om 
5årig U/Hutdanning

30 300 20 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 + 
4 500 (*)

Lektor og Stillinger med krav 
om mastergrad

31 000 21 200 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 + 
6 000 (*)

Lektor med tilleggsutdanning 32 200 21 800 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 + 
7 500 (*)

(*) Fra 1.1.2023
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Enighet med 37 organisasjoner,  
tre lærerorganisasjoner i streik
Lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes 
landsforbund og Norsk Lektorlag avviste meklings
resultatet, og valgte å streike.

Under streiken ble det gjort flere forsøk på å komme  
til enighet, og KS strakk seg langt for å komme lærer
organisasjonene i møte, uten å lykkes. KS’ handlingsrom 
var svært begrenset, fordi vi allerede var blitt enige om 
en løsning med de 37 andre organisasjonene. 

Det ble hevdet at lærergruppene har blitt nedprioritert  
av KS i de sentrale tariffoppgjørene. Det gjennomføres 
imidlertid ikke egne forhandlinger for lærerne, og lærer
gruppene får de samme lønnstilleggene som andre 
ansatte med samme utdanningslengde.

Kvalifiserte lærere er avgjørende for å sikre god utdan
ning. Opplæringsloven med forskrifter har strenge kom
petansekrav for å bli tilsatt som lærer. KS støtter disse 
kompetansekravene, som også er foreslått videreført 
i forslag til ny opplæringslov. I henhold til den offisielle 
statistikken fra Utdanningsdirektoratet, fyller 96 prosent 
av lærerne i grunnskolen kompetansekravene. Dette 
tallet har vært nokså stabilt over tid, men det er store 
variasjoner mellom fylker og mellom kommuner. Under
visningspersonale uten godkjent utdanning som tilsettes 
i kortere vikariater ved sykdom o.l. kommer i tillegg. De 

som ikke fyller kompetansekravene, kan kun tilsettes 
midlertidig for en kort periode eller på vilkår om å full
føre lærerutdanningen, og kun hvis det ikke er kvalifiserte 
søkere. KS jobber med tiltak for å styrke laget rundt 
elevene, redusere omfanget av rapportering og adminis
trativt arbeid, samt andre tiltak for å rekruttere, utvikle og 
beholde flere kvalifiserte lærere i skolen.



14

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022

Fo
to

:  
Io

rd
ac

he
 M

ag
da

le
na

/ M
os

tp
ho

to
s



15

MELLOMOPPGJØRET 2023

Mellomoppgjøret 2023
Stor økonomisk usikkerhet
Det er for tiden svært stor økonomisk usikkerhet i både 
internasjonal og norsk økonomi.

Ekstreme energipriser som følge av krigen i Ukraina, 
 uvanlig høy og trolig fortsatt stigende inflasjon, økende 
rente og foreløpig stramt arbeidsmarked, vil prege norsk 
og europeisk økonomi fremover. 

Prognosene for lønns og prisvekst fra Norges Bank, 
 Statistisk sentralbyrå (SSB) og regjeringen det siste året 
har endret seg mye. Om det vil bli en reallønnsvekst eller 
ikke i 2023 er per nå svært usikkert. 

Før forhandlingene i 2023 er en del av den økonomiske 
rammen bundet opp i avtalte tarifftillegg fra 1.1.2023, 
overheng og glidning. Hvor mye som faktisk er bundet 
opp, kan vi først beregne når Rikslønnsnemndas kjen
nelse foreligger.

Kommuneøkonomien utfordres
Usikkerheten i nasjonal og internasjonal økonomi skaper 
også usikkerhet i kommuneøkonomien. Sterk prisvekst 
og høyere rente i 2022 vil føre til at kommunesektorens 
samlede netto driftsresultat faller betydelig, til rundt null, 
ifølge kommunenes tertialtall. 

I budsjettet for 2023 anslår regjeringen selv innstram
mingen i kommunesektorens kjøpekraft til vel 7 milliarder 
kroner. Men både SSB og Norges Bank anslår en høyere 
prisvekst enn regjeringen har lagt til grunn i budsjettet. 
Hvis deres anslag slår til, vil innstrammingen bli mellom 
10 og 12 milliarder, viser KS’ beregninger. 

KS vurderer at det store flertallet av kommuner og fylkes
kommuner vil oppleve en klart strammere kommune
økonomi i 2023, men det vil være store variasjoner. 

Lønn er et av flere verktøy  
i arbeidsgiverpolitikken 
Den koordinerte lønnsdannelsen med ansvarlige hoved
organisasjoner som evner å balansere kortsiktige egne 
behov mot hva som gagner fellesskapet på kort og lang 
sikt, er ekstra viktig i usikre tider som nå. 

I tariffoppgjørene har KS alltid som mål å forhandle frem 
en samlet løsning med alle sammenslutningene, som 
aksepter es av alle organisasjonene. Vi strekker oss langt 
for å forene sprikende krav til samlende tilbud  som 

2022 2023

Regjeringen1 Lønnsvekst 3,9 4,2

KPI 4,8 2,8

KPIJAE 3,2 3,1

SSB2 Lønnsvekst 3,8 4,4

KPI 5,7 3,5

KPIJAE 3,9 3,3

Norges Bank3 Lønnsvekst 4,0 4,6

KPI 5,4 4,5

KPIJAE 3,7 4,8

Lønnsvekst, KPI og KPI-JAE 

KPI – Konsumprisindeks   
KPIJAE – Konsumprisindeks justert for avgiftsendringer og energivarer
1 Meld. St.1 (20222 – 2023) Nasjonalbudsjettet 2023   
2 Statistisk sentralbyrå  Økonomiske analyser 3/2022   
3 Norges Bank – Pengepolitisk rapport 3/22
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 ivaretar alle. Løsningene må samtidig hensynta vikti
ge prioriteringer for kommunene og fylkeskommunene 
innenfor en forsvarlig økonomi.  

Det økonomiske grunnlaget for forhandlingene er 
 bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk 
ramme i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare 
 tariffområder og den økonomiske situasjonen på for
handlingstidspunktet.

Lønn er naturlig nok ett av flere verktøy for å rekruttere 
og beholde arbeidstakere. Samtidig er kommuner og 
fylkeskommuner avhengig av hele laget av kompetente 
og motiverte medarbeidere på alle nivåer – uavhengig av 
rekrutteringssituasjonen – for å kunne tilby best mulige 
kommunale tjenester.

De arbeidstakergruppene som kommuner og fylkes
kommuner rapporterer størst utfordring med å rekruttere 
er sykepleiere, leger, psykologer, vernepleiere, ingeniører, 
helsefagarbeidere og barnehagelærere. Den demograf
iske utviklingen ventes å forsterke rekrutteringsutfordrin
gene innen helse og omsorgstjenesten. 

KS bruker tall og statistikk for landet som helhet. Det er 
store variasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner og 
mellom ulike deler av landet. Ved kommunens behan
dling av innspill til Mellomoppgjøret 2023, bør vurderin
gene bygge nettopp på egne analyser og vurderinger 
av utfordringer og behov innenfor de ulike tjenesteom
rådene.

Konstante spenninger 
KS har alltid sommål å komme till  
enighet med samtlige organisasjoner, 
samtidig som at kommunenes og fylkes
kommunenes viktigste prioriteringer blir 
ivaretatt, innenfor den totale  økonomiske 
rammen som frontfagsnormen og 
 hensynet til kommunenes og fylkes
kommunenes økonomi tillater. 

Som illustrasjonen indikerer, det finnes 
ikke alltid en løsning som ivaretar både 
organisa sjonenes krav, og kommunenes 
og fylkeskommunenes prioriteringer, 
innenfor den  økonomiske rammen som 
er til rådighet. 

MELLOMOPPGJØRET 2023

Frontfagsnormen 
og kommunenes og 
fylkeskommunenes 

økonomi

Organisasjonenes 
 krav

Kommunenes og 
fylkeskommunenes 

prioriteringer
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Fremskrevet endring i årsverk 2021 til 2031  
pr. sektor 
Illustrasjonen nedenfor viser behovet for årsverk 
per sektor frem mot 2031. Det er store forskjeller i 
fremtidig behov for årsverk mellom sektorene. Den 
klart største økningen i årsverksbehov forventes 
innenfor helse og omsorg med ca. 45.600 årsverk. 
Dette tilsvarer en økning på 28,9 prosent. I de andre 

 sektorene forventes endringen å ligge mellom  
4,7 og 8,1 prosent frem mot 2031. Framskrivninge
ne forutsetter at behovet for årsverk øker i tråd  
med befolknings utviklingen, og er basert på dagens 
årsverksinnsats i de ulike sektorene. Framskriv
ningene tar ikke  hensyn til eventuelle endringer i 
 organiseringen av, og  kvaliteten i, tjenestene. 

Fremskrevet årsverksbehov i kommunesektoren, etter tjenesteområde. Indeks. 2021 = 100.  
Kilde: KS’ rekrutteringsmodell.

MELLOMOPPGJØRET 2023
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Mulighet for lokal pott
Partene kan avtale å avsette lønnsmidler til lokale 
 forhandlinger. Tidligere var det slike lokale «pott» 
forhandlinger annet hvert år, men de siste årene er det 
kun avtalt to ganger, i 2017 og 2021. Selv om lokale 
lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, er slike 
forhandlinger viktig for at lokale parter skal kunne gjøre 
prioriteringer i tråd med lokal lønnspolitikk, og for å bidra 
til å løse lokale rekrutteringsutfordringer. Med dagens 
kommuneøkonomi har trolig få kommuner økonomi til 
å gi ekstra lokale lønnstillegg dersom de sentrale parter 
ikke har avsatt en lokal lønnspott. 

Mulige profiler for sentrale lønnstillegg
I tariffoppgjør kan sentrale lønnstillegg innrettes på ulike 
måter. For eksempel kan alle gis et likt kronetillegg. Da 
får arbeidstakere med lav lønn et høyere tillegg i  prosent, 
og motsatt for arbeidstakere med høy lønn. Et flatt 
 kronetillegg gir en «lavtlønnsprofil».

Det kan også gis ulike kronetillegg til ansatte i ulike  
stillingsgrupper og/eller ulike ansiennitetstrinn. 

Lønnstillegg kan også gis som et likt prosenttillegg til alle. 
En slik profil vil si at arbeidstakere med lav lønn får lavest 
tillegg i kroner. Jo høyere lønn en arbeidstaker har, jo 
høyere blir tillegget målt i kroner. Prosenttillegg kan også 
variere mellom stillingsgrupper og/eller ansiennitetstrinn.

Det er også mulig å gi lønnstillegg som en kombina
sjon av prosent og kronetillegg. Det vil si at alle får 
det  samme tillegget i prosent, men det settes en nedre 
 grense for hva tillegget i kroner kan være. 

I 2021 hadde de sentrale lønnstilleggene en tilnærmet 
prosentprofil, og i tillegg var det avsatt midler til lokale 
forhandlinger. I 2022 varierte de sentrale lønnstilleggene 
i prosent mellom stillingsgrupper og ansiennitetstrinn. 
Målt i kroner økte tilleggene med utdanningsnivå.

Vi avslutter med å gjenta at forhandlingene i 2023 er 
et mellomoppgjør der partene kun skal forhandle om 
lønnsreguleringer innenfor handlingsrommet i hovedta
riffavtalen. Sentrale lønnstillegg kan gis til alle, likt eller 
differensiert mellom stillingsgrupper. Ønsker partene mer 
målrettede lønnstiltak til enkelte yrkesgrupper, gjøres 
det ved at partene sentralt avsetter lønnsmidler til lokale 
forhandlinger. 

Svar på spørsmålene på neste side er med å legge 
 grunnlag for KS’ forhandlingsmandat ved mellom-
oppgjøret i 2023. 

Mellomoppgjør handler som sagt om lønnsreguleringer. Vi har tidligere beskrevet  
lønns systemet og forhandlingsordningen i KS-området. Her viser vi kort hvilke ulike  
måter de sentrale parter kan avtale å bruke disponible lønnsmidler på. 

MELLOMOPPGJØRET 2023
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HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022

KS SPØR

1 Bør den økonomiske rammen i mellomoppgjøret 2023 
forhandles sentralt, eller bør deler av den forhandles 
lokalt, ut fra lokale behov og prioriteringer?

 
Hvis det avsettes midler til lokale forhandlinger,  
hvor stor bør potten i så fall være?
 

Hvis rammen fordeles sentralt: 
• Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like  

store tillegg eller er det ønskelig med en tydeligere  
prioritering av enkelte grupper framfor andre? 

• Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillings
grupper og/eller ansiennitetstrinn bør i så fall få  
størst tillegg? 

2

3
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