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Bjørn Helge Gundersen og Wiggo Hustad 
reflekterer over kravene til økt samhandling, 
og lanserer en tilnærming som kan gi 
smartere løsninger. Forventningene og 

kravene til kommunale organisasjoner og medarbeidere 
er omfattende. Kommunene må utføre sine oppgaver 
i møte med et stadig økende sett av oppgaver, mål 
og regulatoriske rammer. ”Samhandling” er det nye 
mantraet. Mer samarbeid og samhandling har i økende 
grad blitt fokusert på som svaret på fundamentale 
utfordringer i opprettholdelse og videreutvikling av 
velferdssystemene i det norske samfunnet. Men vil det 
virke? Kan samhandlingen bli bedre?

Økt kompleksitet
Økt samhandling og samarbeid er tidens løsning på en 
rekke kapasitetsutfordringer i både privat og offentlig 
sektor. De fleste forbedrings- og moderniseringsforslag 
som lanseres i dag inneholder ulike ideer om ytterligere 
samarbeid, samordning eller sammenslåing på tvers 
av forvaltningsnivåer, tjenesteområder og/eller faglige 
spesialiteter. På overflaten ser disse løsningene logiske 
og enkle ut, men all erfaring tilsier at samhandling og 
ledelse på tvers av grenser øker organisatorisk komplek-
sitet og krever nye ferdigheter, kunnskaper og holdn-
inger i tillegg til nye prosesser, prosedyrer og strukturer.  

Flere mener at samhandlingsreformen har potensial 

til å ende opp som en fiasko. Allerede tidlig i arbeidet 
med realisering av reformen kan vi konkludere med at 
kommunene opplever en betydelig økning i kompleksitet 
i arbeidet med å realisere målene for reformen. Denne 
kompleksiteten handler om både oppgaveforståelse, 
plankompetanse og helsefaglig kompetanse. I tillegg 
skaper incentivstrukturen og lokale forutsetninger kamp 
om ressurser mellom aktørene på ulike nivåer. 

Det er et åpent spørsmål om man har vurdert de reelle 
kostnadene, kvalitetsutfordringene og risikoen ved å 
etablere store samarbeids- og samhandlingssystemer. 
Har vi god nok kompetanse i departementer, fagdirek-
torater og blant tjenesteleverandørene til å analysere og 
planlegge hva forslagene innebærer, til å gjennomføre 
endringsprosessene og til å lede og samarbeide i nye 
strukturer? Hva krever dette av ledere og medarbeidere i 
kommunene i arbeidet med å drifte og utvikle nye orga-
nisasjonsformer? Hvordan kan den enkelte kommune 
sikre at man får tilsiktede resultater?  

Hvorfor samhandle?
Det er mange gode grunner for å fokusere på potensi-
alet som ligger i effektivt samarbeid og gode samordn-
ingsstrukturer. Brukerperspektivet, prosessfokus og 
helhetstenkning er en viktig inngangsvinkel. Vi ser 
også at teknologi og IT skaper nye forutsetninger for 
samhandling. Samtidig er utviklingen i offentlig sektor 

Smartere 
samhandling
”Samhandling” er det nye svaret på alt, men er det 
et godt svar? Vil ledere og medarbeidere mestre økt 
kompleksitet? Hva kan vi eventuelt gjøre for at avkast-
ningen av investeringene i samarbeid og samordning 
ikke skal ende med redusert effektivitet og kvalitet? 
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Hensikt med samhandling
Det er et grunnleggende trekk ved alle organisasjoner 
at man forsøker å opptre rasjonelt. Det vil si at man 
søker å fatte beslutninger basert på best mulig tilgjen-
gelig kunnskap. At denne kunnskapstilgangen kan være 
begrenset og varierende, endrer ikke dette synet. Når 
oppgavene er komplekse, risikofylte eller for omfattende 
søkes løsninger i fellesskap. Samhandling er en forut-
setning for denne kunnskapstilgangen. Derfor baserer 
vi vårt rammeverk på at samhandlingens umiddelbare 
formål er å skape ny kunnskap i situasjoner der svarene 
er ukjente, eller i situasjoner der formålet er å dele gode 
løsninger og erfaringer eller bruke kunnskap en allerede 
har best mulig. Denne kunnskapen er så grunnlag for 
bedre beslutninger og handlinger.

preget av økende kostnader og demografiske forhold 
som krever nye måter å tenke på og nye løsninger. 
Fagkunnskapens plass i tjenesteproduksjon og behovet 
for å øke kommunikasjonen mellom ulike faggrupper 
skaper nye organisasjonsformer basert på fleksibilitet og 
gruppebaserte arbeidsformer. Samlet sett er samarbeid 
et naturlig svar på kompleksiteten vi ser her.
 
Samtidig ser vi at det etter hvert er lett å gå seg vill i 
mulighetsrommet som ligger i overforenklede forestil-
linger om nye samhandlingsmønstre og prosesser. Dette 
påfører i verste fall både tjenestemottakere, fagfolk 
og samfunnet unødige kostnader. Vi mener at det er 
svært viktig at både politikere, departement og ledere 
i kommunene stiller en rekke undersøkende spørsmål 
knyttet til de ulike planene og mulighetene: Hvorfor 
samhandle i denne situasjonen? Vil økt samhandling 
bidra til økt verdiskapning i den situasjonen vi står foran? 

Har vi en god nok oversikt over kostnadssiden? Hva vil 
det nye kreve av ny kompetanse?  

Vi vet at det finnes situasjoner hvor kostnaden med 
samhandling er større enn gevinsten. Det finnes 
oppgaver hvor samhandling som organisasjonsform er 
feil i forhold til oppgaven som skal løses, og det finnes 
ulike måter å organisere faktisk samhandling på, som 
påvirker utfallet. 

Samhandlingskuben – en modell for å sikre 
samhandlingssynet
Artikkelforfatterne har oppdrag for en rekke norske kom-
muner der vi også arbeider med ulike sider ved samhand-
lingsreformen. Vi ser at det er nødvendig med et godt 
rammeverk for å kunne identifisere et bredt spekter av 
utfordringer knyttet til samhandling, og har derfor etablert 
en modell som kan brukes for å identifisere faktorer knyttet 
til samhandling mer generelt. 

Kultur/språk/atferd

Struktur og ledelse

Teknologi og systemer

Fysisk struktur (bygg/rom)

Tilrettelegge 
for 
samhandling

Skape

Strategi

Dele

Velge 
løsning

Bruke

Teknikk

Hensikt med samhandling

Nivå på 
samhandling

Organisasjon
Kommuneadministrasjonen

Inter-organisasjon
Distriktsmedisinsk senter

Gruppe
FAU -  Prosjekt “ny skole”

1:1
Rådmann : Ordfører

Nivå på samhandling
Vi skiller for enkelhets skyld mellom fire nivåer av 
samhandling: en til en, gruppe, organisasjon og inter-
organisasjon. Organisasjonsblikket på samhandling 
ivaretar normalt gruppe- og organisasjonsnivået, de 
individuelle relasjonene blir ofte glemt, og samhandling 
på tvers av virksomheter likeså, selv om de blir stadig 
viktigere. 
 
Tilrettelegge for samhandling
Når to eller flere aktører, for eksempel et lokalsykehus 
og en kommune skal samhandle for å skape, dele eller 
bruke kunnskap er det noen sentrale faktorer som krever 
oppmerksomhet. Vi opplever ofte at disse faktorene har 
slik oppmerksomhet hver for seg. Vi påstår at det er en 
sentral oppgave å se disse i sammenheng hvis man skal 
øke sjansene for vellykket samhandling:

Det er nødvendig med et godt 
rammeverk for å kunne identifisere 
et bredt spekter av utfordringer 
knyttet til samhandling.
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•	Kultur,	språk	og	atferd	-	faktiske	normer	og	verdier		
har vesentlig betydning for kunnskapsdeling

•	Struktur	og	ledelse	–	mål	og	strukturelle	valg	må		
tydeliggjøre ønske om samhandling

•	Teknologi	og	systemer	–	må	tilrettelegges	for		
smart utnytting av informasjon

•	Fysisk	struktur	–	må	være	egnet	til	de	oppgaver	som	
skal løses

Samhandlingskuben kan brukes som grunnlag for å 
drøfte de grep som velges for å sikre god kunnskaps-
utvikling og – forvaltning i grenselandet mellom sam-
arbeidende parter. Modellen muliggjør en drøfting 
av hensikt, aktører og vilkår for samhandling på en 
systematisk måte, både knyttet til å lære av erfaringer, 
og å vurdere fremtidige behov. 

Grensesnittsledelse og ledelse i mellomrommene
Våre erfaringer med ledelseshverdagen i kommunale 
organisasjoner viser at samhandling, samarbeid, 
effektivitet og kvalitet er et sentralt fokus for medarbei-

Om artikkelforfatterne

Bjørn Helge Gundersen er director i Deloitte. 
Utdannet psykolog. Tidligere adm.dir og konsulent i 
AFF. Mye brukt foredragsholder, faglitterær forfatter – 
publiserer arbeider i bøker, tidsskrifter og aviser.

Wiggo Hustad er seniormanager i Deloitte. Utdannet 
Dr. Polit (organisasjonsteori). Forfatter av boken 
”Lærande organisasjonar”, og skrev doktoravhandling 
om samme tema. Bakgrunn som forsker og konsulent, 
og er mye brukt som foredragsholder og underviser.

Artikkelen på 15 sekunder:
Kommunene søker økt organisasjonsmessig effektivitet og tjenestekvalitet. Få 
virksomheter har så mange mål å rette seg mot som kommunene. Dette er mål 
som kan være motstridende, og som ikke alltid nås samtidig. I denne krevende og 
komplekse hverdagen skal kommunene nå samhandle mer. Er den tilnærmingen 
smart, eller bare øker det kompleksiteten? Hva kan vi eventuelt gjøre for at dette 
ikke skal ende med redusert effektivitet, lavere kvalitet og ineffektiv ressursbruk? 
Bjørn Helge Gundersen og Wiggo Hustad foreslår en smart tilnærming til 
samhandling i kommunene.

dere og ledere. Vi arbeider systematisk med å utvikle 
nye måter å videreutvikle og forbedre kommunal 
praksis gjennom å tilføre ledere og medarbeidere ny 
kunnskap, ny forståelse og ny kompetanse i forhold til 
samhandlingsutfordringene.

Vi erfarer at den kanskje mest krevende arenaen er 
samarbeidsrelasjoner som etableres på tvers av grenser 
der formell autoritet og makt ikke er effektive integra-
sjonsmekanismer. Vi ser at det dukker opp nye betin-
gelser for ledelse som krever bevisst rekruttering og 
utvikling av ledere med fokus på nye kompetanser. 
Ledelse består mer og mer av å bygge opp handlings-
rommet, normene og relasjonene gjennom effektiv 
dialog, forhandlinger og konflikthåndtering i relasjon 
til mennesker man ikke har styringsrett i forhold til. 
Lederskap må derfor skje i fravær av formell makt fordi 
tjenestesystemene og styringslinjene følger en annen 
logikk enn oppgaveløsningen. De sentrale arenaene som 
etableres i mellomrommene mellom de tradisjonelle 
kommunale hierarkiene, mellom f.eks. helseforetak 

og kommunene må bygges opp gjennom ny felles 
bevissthetsdannelse og kunnskapsproduksjon. Gjennom 
å forstå prosessene og flyten gjennom de organisa-
toriske grensesnittene kan man bygge ned grenser, øke 
koordineringen, effektivisere ressursbruken og høyne 
kvaliteten. Vi ser at tradisjonelle ledelsesstrategier og 
styringslogikk ikke fungerer godt i disse prosessene. 
”Makt til noe” er langt viktigere i grensesnittsledelse og 
ledelse i mellomrommene enn den hierarkiske modellens 
logikk med ”makt over noe”.       

Deloitte bygger nå opp lederutviklingsprogrammer 
og utviklingstiltak som hviler mer på denne innsikten 
enn tradisjonell hierarkisk orientert lederutvikling der 
personalledelsesfunksjonen og maktposisjonen i stor 
grad er styrende for innhold, læreplan og pedagogikk. 
Vi mener disse tilnærmingene vil være av stor betydning 
for måten kommunale ledere og medarbeidere møter og 
løser de fremtidige samhandlingsutfordringene.    

9
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Regnskapsnyheter 
for kommuner

Fra og med 01.01.2011 må 
kommuner og fylkeskommuner 
følge Lov om bokføring. Den 
største endringen i praksis er at 
alle balanseposter nå skal doku-
menteres, jfr. bokføringsloven § 
11. Det gis i bokføringsforskriften 
spesifikke krav til dokumentasjon 
av noen poster. Dette gjelder 
bankbeholdning, gjeld til 
kredittinstitusjoner og finansi-
elle instrumenter som alle skal 
dokumenteres med oppgave fra 
motpart. Varelager og kontanter 
skal dokumenteres med fysisk 
opptelling. Resterende balanse-
poster dokumenteres med 
hensiktsmessig dokumentasjon. 
I tillegg til dokumentasjon av 
balanseposter, stilles det krav til 
dokumentasjon av blant annet 
utgifter til reise og bevertning, 
samt salgs- og kjøpsdokumenta-
sjon. Dokumentasjon til reise og 
bevertning skal vise hvem som 
har deltatt, hvilket arrangement 
det gjelder og hva formålet er. 

Noen kommuner har allerede før 
bokføringsloven ble gjeldende for 
kommuner, praktisert dokumen-
tasjon av balanseposter i større 
eller mindre grad. Likevel har vi 
sett varierende kvalitet på doku-
mentasjonen for regnskapsåret 
2011. Gjennomgående er det 
god kvalitet på avstemming av 
bankbeholdning og langsiktige 
lån. Utfordringene synes hoved-
sakelig å være avstemming av 
anleggsmidler og andre poster 
av kortsiktig karakter. Her vises 
generelt en manglende forstå-
else for hva en avstemming skal 
inneholde. For anleggsmidler er 
det ikke nødvendigvis samsvar 
mellom registeret og bokførte 
beløp i regnskapet. For andre 
poster, har noen kommuner kun 
vist til kontoutskrifter fra regn-
skapet i stedet for å sammenligne 
bokført beløp med en ekstern 
bekreftelse eller bilag/beregning 
som ligger til grunn for beløpet. 

Et anleggsregister skal inneholde 
alle eiendommer og andre 
driftsmidler som kommunen 
besitter. Registeret skal vise både 
anskaffelseskost, informasjon om 
benyttet avskrivningsprinsipp, 
beløp for avskrivning og bokført 
verdi ved regnskapsårets slutt. I 
og med at kommunen ikke har 
plikt til å avskrive driftsmidler 
før året etter anskaffelse, legger 
noen kommuner ikke inn tilgan-
gene før avskrivningene starter. 
Det skal etter bokføringsloven 
§ 4, punkt 7 være sporbarhet 
mellom dokumentasjon, spesifi-
kasjon og regnskapsrapportering. 
For å få et fullstendig register 
som samsvarer med regnskapet 
ved årets slutt, anbefales det å 
innlemme alle årets tilganger selv 
om avskrivning ikke er igangsatt. 
Bokføringslovens bestemmelser 
medfører også at ikke avskrivbare 
driftsmidler, eksempelvis tomter, 
bør innlemmes i kommunens 
anleggsregister for å oppnå 
samsvar mellom registrert infor-
masjon i anleggsregisteret og 
regnskapet. 

Så langt det lar seg gjøre skal 
regnskapsposter dokumen-
teres med eksterne bekreftelser 
eller opptellinger. Det er flere 
poster der dette ikke mulig, og 
kommunen må da dokumen-
tere posten på annen måte. I 
hovedsak gjelder dette andre 
kortsiktige fordringer og annen 
kortsiktig gjeld. Et tips til doku-
mentasjon av slike poster, er å 
benytte grunnlaget for bokføring. 
Det vil si selve bokføringsbilaget 
inkludert fakturaer eller annen 
underliggende ekstern doku-
mentasjon. En kontoutskrift 
fra regnskapssystemet er ikke 
tilstrekkelig som dokumentasjon. 
Det er viktig at dokumentasjonen 
bekrefter bokført verdi av posten, 
at posten eksisterer og at den er 
nøyaktig registrert i balansen.

Kundefordringer skal dokumen-
teres med en reskontro som skal 
stemme overens med bokført 
verdi i regnskapet. Bokført verdi 
skal gjenspeile reell verdi av 
fordringene ved årets slutt, jfr. 
Bokføringsloven § 4, punkt 3. 
Dette medfører at kommunen 
må ha et aktivt forhold til reskon-
troen. Fordringer som ikke er 
reelle, skal ikke forekomme i 
reskontroen. Poster av eldre dato 
må vurderes med hensyn på om 
kommunen vil ha mulighet til å 
inndrive fordringen. Dersom eldre 
poster ikke vurderes å være reelle 
ved regnskapsårets slutt, skal 
postene tapsføres. Det anbefales 
at en slik vurdering gjøres per 
oktober eller november slik at 
vurderingen ved årsslutt ikke blir 
omfattende og tidkrevende. Selv 
om en post er tapsført tidligere 
år, kan posten inntektsføres 
dersom posten på et senere 
tidspunkt likevel viser seg å bli 
gjort opp.  

Bokføringsloven for 
kommuner

Erfaringer fra revisjonen 2011 Dokumentasjon av 
anleggsmidler

Tips til dokumentasjon av 
”andre poster”

Kundefordringer av eldre 
dato

Unni-Renate Moe er manager innen Audit & Advisory 
i Deloitte. Hun er bransjeansvarlig for regnskapsrevisjon 
av kommuner for Deloitte i Bergen, har oppdragsansvar 
for flere kommuner og er leder av kontorets bransje-
gruppe for kommunal sektor.

Grete S. Lorentzen er senior innen Audit & Advisory 
i Deloitte, og arbeider med lovpålagt revisjon og 
attestasjonsoppgaver.

Om artikkelforfatterne
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Eiendomsutvikling 
– muligheter for besparelse av 
merverdiavgift på infrastrukturtiltak?

Arealplanleggingen rundt om i kommune-
Norge har utviklet seg i retning av en 
praksis der de private utbyggere i stadig 
større grad står for detaljplanlegging og 

tilrettelegging av eiendomsprosjekter. Samtidig ønsker 
kommunene å påvirke utformingen av området, noe 
som har medført en økende bruk av utbyggingsavtaler. 
Blant de krav som kommunene regelmessig stiller i 
en slik avtale er at utbygger må opparbeide offentlig 
infrastruktur (veier, friområder, vann- og avløpsanlegg 
mv.)

Merverdiavgift
For kostnader til opparbeidelse av offentlig infrastruktur 
påløper det normalt 25 % merverdiavgift. Denne avgifts-
belastningen vil det være mulig å spare, men krever 
god planlegging og korrekte avtaler mellom utbygger 
og kommunen. Besparelsen kan enten skje ved at den 
såkalte anleggsbidragsmodellen blir benyttet, eller ved at 
det inngås avtale med kommunen knyttet til justerings-
reglene for fast eiendom.

Anleggsbidragsmodellen
En velprøvd og akseptert ordning er at kommunen 
ved utviklingen av et ikke-avgiftspliktig prosjekt står 
som byggherre for den offentlige infrastrukturen, mot 
at utbygger dekker kommunens kostnader i form av 
anleggsbidrag som ikke avgiftsberegnes. En slik ordning 
må i tilfelle reguleres gjennom utbyggingsavtalen. Ved 
bruk av denne modellen vil kommunen kunne kreve 

merverdiavgiften refundert av staten etter hvert som 
avgiften påløper i prosjektet, mens utbygger dekker 
kommunens netto utbyggingskostnad. På denne måten 
vil avgiftsbelastningen unngås.    

Utfordringer
Våre erfaringer med anleggsbidragsmodellen er at 
avtalestrukturen fungerer godt, og at dette også er 
kommunenes inntrykk der ordningen har vært praktisert.  
Bruk av modellen medfører likevel enkelte konsekvenser 
som tilsier at den først og fremst bør brukes ved bygge-
prosjekter av noen størrelse. For det første kommer 
kommunen inn som ny avtalepart ved opparbeidelsen 
av de offentlige anleggene. Dette innebærer økt admini-
strasjon, og videre må det utarbeides garantier mv. For 
det andre har det vært diskutert hvorvidt entreprise-
kontraktene ved bruk av anleggsbidragsmodellen 
omfattes av anskaffelsesreglene, siden modellen forut-
setter at kommunen formelt står som byggherre for 
infrastrukturarbeidene. Kommer anskaffelsesreglene til 
anvendelse, kan dette bidra til å sikre at byggearbeidene 
blir utført til laveste mulig pris. Det er heller ingen ting 
i veien å skille ut oppføring av infrastrukturtiltak i egen 
entreprise, et alternativ som kan være aktuelt i prosjekter 
hvor utbygger allerede har kontrahert med entreprenør 
som skal forestå den øvrige utbygging i prosjektet.  

Justeringsreglene
Dersom den offentlige infrastrukturen er opparbeidet i 
forbindelse med et avgiftspliktig prosjekt, f eks et 

Gjennom god planlegging og aktivt samspill mellom 
kommune og utbyggere er det mulig å redusere, eller 
endog helt ut eliminere, merverdiavgiftsbelagte 
kostnader ved opparbeidelse av offentlig infrastruktur 
knyttet til eiendomsprosjekter.  
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Om artikkelforfatteren
Bernt Ollestad er senioradvokat i Deloitte, og ekspert på 
merverdiavgift, toll og særavgifter. Han har tidligere ledet 
avgiftsavdelingen ved Sør-Trøndelag Fylkesskattekontor.

kjøpesenter, vil utbygger normalt ha fradragsført merver-
diavgiften på infrastrukturkostnadene. På det tidspunkt 
utbygger overdrar infrastrukturen til kommunen, kan 
utbygger imidlertid ha plikt til å tilbakebetale til staten 
den merverdiavgift som henføres til den offentlige infra-
strukturen. Hvorvidt det foreligger en slik plikt beror bl.a. 
på om infrastrukturtiltaket kan sies å være en justerings-
pliktig kapitalvare i utbyggers virksomhet. En eventuell 
plikt for utbygger til tilbakebetaling kan likevel unngås 
dersom det inngås avtale om at kommunen overtar 
utbyggers justeringsplikt sammen med infrastrukturen.  

Dersom infrastrukturen er anlagt i tilknytning til et ikke-
avgiftspliktig prosjekt, f eks utvikling av et boligfelt, vil 
utbygger normalt ikke ha fradragsført merverdiavgift 
på infrastrukturkostnadene overhodet. I slike tilfeller 
kan imidlertid kommunen på nærmere vilkår – etter å 
ha overtatt eiendomsretten til infrastrukturen – nyttig-
gjøre seg en justeringsrett, dvs. at kommunen kan kreve 
tilbake fra staten merverdiavgiften som utbyggeren 
har pådratt seg, men ikke fradragsført, ved anlegg av 
infrastrukturen.

Sammenlignet med anleggsbidragsmodellen, vil bruk av 
justeringsreglene være mindre gunstig for utbygger uten 

Om artikkelforfattern
Jonny Rabben er advokat og partner i Deloitte. 
Han har bred erfaring innen merverdiavgift, toll 
og særavgifter, selskapsrett samt fast eiendom og 
entreprise. 

For kommuner som leier ut boliger til innbyggere i 
kommunen er det nødvendig å skille mellom boliger 
med helseformål og sosiale formål og ordinære utleie-
boliger. Det er kun boliger med førstnevnte formål som 
gir rett til kompensasjon. Det er videre et spørsmål om 
boliger for ordinær utleie delvis kan omfattes av reglene 
om momskompensasjon dersom leievederlaget ligger 
under ordinær markedsleie.

Boliger med helseformål eller sosialt formål er ikke 
nærmere definert i loven. Av forskrift til lov om kompen-
sasjon for merverdiavgift § 7 første ledd fremgår det at 
som slike boliger anses boliger som er ”særskilt tilrette-
lagt for helseformål eller sosiale formål”.

Utleie av boliger til et helseformål eller sosialt formål er 
i seg selv ikke tilstrekkelig for å oppnå kompensasjon. 
Det kreves i tillegg at boligen er ”særskilt tilrettelagt”. 
Slik tilrettelegging kan bestå i fysiske forhold ved boligen 
(f eks brede dører, ingen terskler, spesialinnredet bad/
toalett), eller særskilt tilsyn og vakttjenester rettet 
mot beboerne. Videre kan avstandsmessig nærhet til 
lovpålagte pleie- eller servicetilbud medføre at kravet til 
”særskilt tilrettelagt” er oppfylt.

Subsidiert leie – selvstendig grunnlag for 
forholdsmessig momskompensasjon? 
Man kan tenke seg at utleien har et helseformål eller 
sosialt formål, men at vilkåret om ”særskilt tilrettelagt” 
ikke er oppfylt. I slike tilfeller vil det ikke foreligge rett til 
kompensasjon. Dersom kommunen opererer med en leie 
som ligger under markedsleie, kan det reises spørsmål 

Kommunale boliger
– utleie og forholdet til reglene om 
momskompensasjon

Kommuner har rett til kompensasjon for merverdiavgift som pådras ved 
anskaffelser til bruk i kommunens virksomhet. Det foreligger imidlertid 
ikke rett til momskompensasjon på anskaffelser som gjelder kommunale 
eiendommer for salg eller utleie. Det ytes likevel kompensasjon for 
anskaffelser til bolig med helseformål eller sosiale formål. Dette reiser 
enkelte problemstillinger i tilknytning til kommunale boliger.

om dette er et selvstendig grunnlag for å kunne kreve 
forholdsmessig kompensasjon. Bakgrunnen for spørs-
målet er at Skattedirektoratet har uttalt at ved delvis leie 
ytes det kompensasjon forholdsmessig for den delen av 
kostnadene som ikke er dekket gjennom leievederlaget. 
Uttalelsen gjelder i utgangspunkt idrettshaller hvor det 
kreves delvis leie, men bør i prinsippet også gjelde annen 
utleie.

Ved vurdering av forholdet mellom kommunal leie 
og markedsleie, må det også gjøres en vurdering av 
om kommunal bostøtte, når slik støtte ytes, kan side-
stilles med redusert husleie i forhold til omfanget av 
momskompensasjon.
Det er imidlertid noe usikkert hvor langt direktoratets 
uttalelse kan trekkes, og dette bør vurderes konkret i det 
aktuelle tilfelle.

fradragsrett. Dette skyldes at bruk av anleggsbidrags-
modellen vil medføre at merverdiavgiften avløftes etter 
hvert som den pådras i oppføringsfasen, mens avgiften 
ved bruk av justeringsreglene vil avløftes med 1/10 pr 
år over en periode på 10 år, regnet fra fullføringstids-
punktet for infrastrukturtiltaket. 

Justeringsretten – hvem har krav på besparelsen?  
Dersom det ikke på forhånd er inngått avtale om 
behandlingen av justeringsretten, kan det bli spørsmål 
om det er kommunen eller utbygger som skal få glede 
av avgiftsbeløpene som kommunen får utbetalt fra 
staten. Det vi opplever, er at kommunene har vidt 
forskjellig tilnærming til dette spørsmålet.  På den 
ene siden har vi sett kommuner som bare aksepterer 
en anmodning fra utbygger om hjelp til å avløfte 
merverdiavgiften, dersom kommunen selv får beholde 
en betydelig andel av besparelsen. I den andre enden 
har vi sett kommuner som gjerne bistår utbygger med 
å avløfte merverdiavgiften på infrastrukturen, noe som 
typisk begrunnes med at dette vil kunne føre til bedre 
økonomi i prosjektet og at utbygger lager et bedre 
prosjekt.
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Offentlige oppdragsgiveres forpliktelser i 
kampen mot sosial dumping er mer enn 
et moralsk ansvar – det er lovregulert. 
Med god kjennskap til regelverket kan 

oppdragsgivere i kommunal sektor med enkle midler 
minimere risikoen, både for reaksjoner fra myndighetene 
og uheldig mediaomtale. Stikkord er gode rutiner.

Begrepet sosial dumping
Det finnes ingen juridisk definisjon av begrepet 
”sosial dumping”. Regjeringen knytter sosial dumping 
i hovedsak til bruk av utenlandsk arbeidskraft, og har 
definert det slik: 

”Det foreligger sosial dumping av utenlandske 
arbeidstakere både når de utsettes for brudd på 
helse- miljø og sikkerhetsregler, herunder regler om 
arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de 
tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt 
lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere 
normalt tjener eller som ikke er i tråd med 
allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder.”

Hva er minstekravene, og hvor finner man dem?
Arbeidsmiljøloven gjelder hovedsakelig for alle arbeids-
takere som utfører arbeid i Norge, også utenlandske 

arbeidstakere som arbeider midlertidig i landet. Loven 
stiller imidlertid ingen krav til minstelønn og utgangs-
punktet er at det er opp til den enkelte arbeidsgiver og 
arbeidstaker å å bli enige om lønnsnivået. 

Dette er imidlertid ikke hele historien. Arbeidstakere i 
Norge er i stor utstrekning beskyttet av minstelønns-
bestemmelser i tariffavtaler de er part i. Utenlandske 
arbeidstakere som ikke er tilknyttet noen tariffavtale i 
Norge har ingen tilsvarende beskyttelse, med mindre 
tariffavtalen er allmenngjort. En allmenngjort tariff-
avtale er en tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår som 
gjennom forskrift er gjort gjeldende for alle arbeids-
takere innenfor en et bestemt område. Dette betyr at 
arbeidstakere som ikke er part i en tariffavtale gis beskyt-
telse som om de var part i tariffavtalen. De allmenngjorte 
tariffavtalene stiller alle krav til minimumslønn. 

Per i dag er følgende områder allmenngjort:
•	Byggeplasser	(for	de	som	utfører	bygningsarbeid)	
•	Skips-	og	verftsindustrien
•	Jordbruks-	og	gartnerinæringene
•	Renholdsbedrifter	

For arbeidstakere utenfor EU/EØS området, der det stilles 
krav til arbeidstillatelse for å kunne jobbe i Norge, starter 

Sosial dumping i 
kommunal sektor

kontroll av lønnsnivå allerede før arbeidstillatelsen gis. 
Utlendingsmyndighetene vil i sin saksbehandling påse at 
tilbudt lønn overstiger et visst nivå.  

Kommunens forpliktelser som oppdragsgiver
Det klare utgangspunktet er at det er arbeidsgiver som 
har ansvaret for egne arbeidstakere, herunder ansvaret 
for at arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar 
med norsk regelverk. Men også oppdragsgivere har i noen 
tilfeller et ansvar for å sikre at arbeidstakerne har de lønns- 
og arbeidsvilkår de har krav på. 

Oppdragsgivere på allmenngjorte områder omfattes blant 
annet av forskrift om informasjons- og påseplikt og innsyns-
rett. Forskriften pålegger oppdragsgiver å kontrollere at 
både lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrift 
følges.

Hos kommuner og andre offentlige oppdragsgivere er 
denne påseplikten regulert i forskrift om lønns- og arbeids-
vilkår i offentlige kontrakter. 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter
Forskriften har hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 
og gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale 
myndigheter og offentligrettslige organer. Den omfatter 
tjenester, og bygge- og anleggsarbeider for offentlige 
oppdragsgivere. For kommunale myndigheter er 
terskelverdien for hvilke kontrakter som omfattes over 
1, 6 millioner kroner eksl mva.
Merk at mens det for en privat oppdragsgiver er av 
betydning hvorvidt virksomheten opererer på et allmenn-
gjort område, gjelder forskriften som regulerer offentlige 
kontrakter også på områder som ikke er allmenngjort. 

Kommunens forpliktelser som oppdragsgiver etter 
forskriften kan oppsummeres i 3 deler. En av de mest 
sentrale bestemmelsene å merke seg er kravet til kontrakts-
klausul om ansattes lønns- og arbeidsvilkår. 

Kan en kommune holdes ansvarlig for 
sosial dumping uten at lederne ante at 
det var risiko for det?
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Artikkelen på 15 sekunder:
En kommune kan raskt komme i søkelyset der en leverandør eller underleverandør 
driver sosial dumping og din kommune som oppdragsgiver kan bli ansvarlig for 
manglende kontroll og oppfølging. Regelverket rundt temaet er komplisert og til 
dels uoversiktlig, men det er likevel ganske enkelt å sikre seg mot en slik situasjon 
dersom man har gode rutiner knyttet til bruk av eksterne oppdragstakere.

Regelbrudd – myndighet og media 
En arbeidsgruppe, nedsatt av Arbeidslivs- og pensjons-
politisk råd, konkluderte i en rapport fremlagt 
13.12.2011 med at oppmerksomheten rundt, kunn-
skapen om og dermed håndhevingen av forskrift om 
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er utilfreds-
stillende i offentlig sektor.

Arbeidstilsynet fører per i dag ikke tilsyn med at det 
offentlige etterlever forpliktelsene etter forskrift om 
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, men 
Arbeidsdepartementet har fremmet lovforslag om at 
Arbeidstilsynet i fremtiden også kan føre tilsyn med 
denne forskriften. På bakgrunn av rapportens konklusjon 
og lovendringsforslaget er det ikke vanskelig å tenke seg 
at kommunene vil få hyppigere besøk fra tilsynsmyndig-
hetene i fremtiden. 

Arbeidstilsynet kan gi nødvendige pålegg, fastsette 
tvangsmulkt eller stanse virksomhetens aktiviteter i 
arbeidet med å sikre at bestemte forpliktelser etterleves.  
I lovforslaget som er fremmet, skal dette også omfatte 
offentlige oppdragsgiveres oppfyllelse av forskrift om 
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Videre foreslår Arbeidsdepartementet at Arbeidstilsynet 
kan fastsette et overtredelsesgebyr som reaksjon 
for brudd på blant annet forpliktelsene etter denne 
forskriften. I forslaget begrenses gebyret oppad til 15 
ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Sosial dumping er et yndet tema i media, og stadige 
oppslag i norsk presse viser at underbetaling av ansatte, 
brudd på lovregulerte arbeidstidsbestemmelser og 
dårlige boforhold avdekkes ikke bare i bygge- og 
renholdsbransjen, men også i offentlige kontrakter. 
Kommunenes omdømme vil svekkes hvis media får 
kjennskap til at den som offentlig oppdragsgiver ikke 
gjør sin del av jobben i kampen mot sosial dumping.

Bente Frøyland er senioradvokat i Deloitte 
Advokatfirma AS og har lang erfaring med bistand 
knyttet til arbeidsrett og bruk av utenlandsk 
arbeidskraft. Hun har holdt flere interne og eksterne 
seminarer om sosial dumping. 

Bestemmelsen innebærer at kommunen i sine kontrakter 
skal stille krav til underleverandøren om at lønns- og 
arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende allmenngjørings-
forskrift. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale skal kontrakten kreve lønns- og 
arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende 
tariffavtale i den aktuelle bransje. Oppdragstaker 
pålegges altså å rette seg etter minimumsbetingelser 
gitt i allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale, selv 
om selskapet ikke er part i avtalen.
Kommunen skal i kontrakten også kreve at leveran-
døren, og dennes eventuelle underleverandører, på 
oppfordring legger frem dokumentasjon på lønns- og 
arbeidsvilkår til ansatte som benyttes på oppdraget. 
Kommunen skal også forbeholde seg retten til å gjen-
nomføre nødvendige sanksjoner dersom kontrakts-
klausulen om lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves. En 
sanksjon kan for eksempel være å holde tilbake hele 
eller deler av kontraktsummen inntil lønns- og arbeids-
vilkår er i samsvar med gjeldende regelverk.

Videre stiller forskriften krav om at kommunen som 
oppdragsgiver allerede i kunngjøringen eller konkur-
ransegrunnlaget skal informere om kontraktsklausulen. 
Dette innebærer at kommunen må starte etterlevelse 
av forskriften allerede i planleggingsfasen, og det bør 
tidlig tas rede på hvilke minstevilkår som gjelder på det 
aktuelle oppdraget.
Sist, men ikke minst skal kommunen gjennomføre 
nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeids-
vilkår overholdes av leverandøren. Selv om det offentlige 
har en sterkere ”aktivitetsplikt” enn den påseplikten 
som følger av allmenngjøringsloven, kan det være 
hensiktsmessig for kommunen å se hen til forskriften 
som regulerer påseplikten på allmenngjorte områder, 
der fremgangsmåten for gjennomføring av kontroll i noe 
større grad er presisert.

Gode rutiner den beste medisin
I de senere år har vi sett at tiltakene mot sosial dumping 
er i stadig utvikling.

Bemanningsforetak skal være registrert hos Arbeids-
tilsynet, virksomheter som tilbyr renholdstjenester må 
søke om godkjenning hos Arbeidstilsynet, arbeidstakere 
på bygge- og anleggsplasser skal utstyres med ID kort, 
arbeidsgivere som ikke påser at de ansatte har lovlig 
arbeidstillatelse gis forelegg og det mye omtalte vikar-
byrådirektivet ventes implementert i norsk lovgivning 
med det første. 

Myndighetenes kontroller økes i 2012 og pressen følger 
fortsatt med. 

En investering i kunnskap om regelverket og gode, 
skriftlige rutiner og rapporter for hvordan kommunen 
oppfyller sine forpliktelser vil vise seg å være verdifull 
den dagen Arbeidstilsynet eller media retter søkelyset 
mot din kommunale virksomhet.

Bjørn Ofstad er senioradvokat i Deloitte Advokatfirma 
AS og arbeider med en rekke temaer knyttet til 
arbeidsrett og Global Employer Services. Jevnlig bistår 
han offentlige aktører og utenlandske arbeidsgivere med 
kartlegging lønns- og arbeidsvilkår . Ofstad har tidligere 
bakgrunn som juridisk rådgiver i Datatilsynet.  

Om artikkelforfatterne



20 21

Det uløselige 
problemet?

Økt behov for arbeidskraft i helsesektoren i fremtiden 
fremstår nesten som uløselig. Enkle beregninger viser 
at hver tredje ungdom må ta utdannelse innen helsefag 
i 2025 for å dekke behovet. Samhandlingsreformen 
overfører deler av dette problemet til kommunene. 
Finnes det nye løsninger?

(St.meld 13, kap 4.1):
Krav og forventninger til utdanningssektoren i 
forhold til samhandlingsreformen

Bakgrunnen for Samhandlingsreformen er at 
helse- og omsorgstjenestene oppleves som 
fragmenterte og preges av for liten innsats for å 
begrense og forebygge sykdom. 

Dagens høyere utdanninger, og spesielt 
medisinutdanning, er i stor grad orientert mot 
spesialisthelsetjenesten både i undervisning 
og praksis. Samhandlingsreformen gjør det 
nødvendig med en sterkere orientering mot de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene både i 
grunnutdanningen og spesialistutdanningene – 
ikke minst bør mer av den praktiske opplæringen 
skje i kommunen. Samhandling, tverrfaglighet, 
folkehelse, forebygging, tidlig innsats, 
brukermedvirkning og pasientforløpstenkning er 
sentrale begreper i reformen som vil gjenspeiles 
i de nye helse- og omsorgstjenestene, og som 
derfor også må gjenspeiles i utdanningene. 
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Fra befolkningspyramide til 
befolkningskloss! – utviklingen 
i befolkningssammensetningen 
over 150 år. Kilde: SSB

Befolkningsfremskrivninger fra SSB viser 
at Norge fra år 2020 og utover vil stå 
overfor en stor utfordring innen helse- og 
omsorgssektoren. Det vil være en høyere 

andel eldre i befolkning enn personer i yrkesaktiv alder. 
Det er allerede i dag en høy andel ufaglært personell 
innen den kommunale helse- og omsorgssektoren, og 
en betydelig utfordring for helse- og omsorgstjenestene 
i kommunene å rekruttere kompetent personell til sine 
tjenester, spesielt til sykehjem. 

Problemstillingen har opptatt politiske myndigheter 
sterkt. Utfordringen knyttet til å sikre nok hender i helse- 
og sosialtjenestene for å sørge for god og trygg omsorg 
for alle som har behov for det, var bakgrunnen for 
Stortingsmelding 13 “Utdanning for velferd – samspill 
i praksis“. Meldingen omfatter helse- og sosialsektoren 
totalt. Denne artikkelen omhandler kun helsesektoren. 
Meldingen peker på ulike tiltak for å sikre at det vil være 
nok ressurser i helsesektoren i fremtiden.

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen skal gi et bedre tilbud lokalt til 
pasienter, og sørge for sømløse helsetjenester mellom 
ulike omsorgsnivå. I større grad skal det være slik at 
helsetjenesten skal komme til pasienten, fremfor at 
pasienten må reise til helsetjenesten.

I 2009 ble det utført 126 000 årsverk i den kommunale 

omsorgssektoren. Av disse årsverkene var om lag 38 % 
av årsverkene ufaglærte. 

Samhandlingsreformen innebærer en overføring av 
oppgaver fra sykehus til kommunene. Skal dette lykkes, 
må den kommunale helse- og omsorgssektoren ikke 
bare øke antallet ansatte, men det må også gjøres noe 
med fagnivået, både kompetanseheving og økt vekt på 
tverrfaglighet. Stortingsmelding 13 peker da også på 
muligheten for både å styrke utdanningsgrunnlaget for 
helsefagarbeidere, men også å sørge for mulighet for 
etterutdanning ,og godkjenning av arbeidserfaring for 
personell som i dag er ufaglærte. 

Men kan det finnes andre tiltak og nye løsninger? 

Økonomiske insentiver
“Man skal være forsiktig med økonomiske insentiver 
– de virker!“ Ola Kindseth, tidligere direktør Norsk 
pasientregister.

Ofte er det slik at gode intensjoner og uttalte mål ikke 
er like virkningsfulle som økonomiske insentiver. De 
økonomiske insentivene som er innført i forbindelse med 
samhandlingsreformen er knyttet til følgende punkter:
•	Utskrivningsklare	pasienter
•	Kommunal	medfinansiering	
•	Opprettelse	av	heldøgnstilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	i	

kommunene

Fra og med 1. januar 2012 har kommunerne fått overført 
midler for utskrivningsklare pasienter. Utskrivningsklare 
pasienter er definert som pasienter som er ferdigbehandlet 
ved sykehus, og som venter på et tilbud i kommunal regi. 

Kommunene må i dag betale 4000 kroner hvert døgn 
pasienten blir liggende på sykehus etter at pasienten er 
meldt ferdigbehandlet ved sykehuset. Kommunene har 
derfor et økonomisk incentiv  til å gi ferdigbehanlede 
pasienter et kommunalt tilbud så lenge dette tilbudet 
koster mindre enn 4000 kroner pr døgn. 
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Klarer kommunene å forhindre liggedøgn knyttet til 
utskrivningsklare pasienter, tilsvarer dette ca 380 frigjorte 
senger ved sykehusene. Men hva vil skje ved sykehusene 
dersom kommunene klarer å hente tilbake alle utskriv-
ningsklare pasienter – skal kapasiteten reduseres, 
eller skal man utnytte kapasiteten til å behandle flere 
pasienter? 

Når det gjelder insentiver knyttet til kommunal med-
finansiering er det vanskelig å forutsi effekten av dette. 
Det er imidlertid sannsynlig at det også vil skje en 
reduksjon i aktiviteten ved sykehus som følge av denne 
ordningen, men det er ikke beregnet noen direkte effekt 
av dette i denne artikkelen. Det er imidlertid sannsynlig 
at vi over tid vil se effekter knyttet til kommunal med-
finansiering når kommunene har etablert et døgntilbud 
for øyeblikkelig hjelp og økt fokus på forebygging. 

Kommunene skal innen 2016 etablere tilbud om 
døgnopphold for personer med behov for øyeblik-
kelig hjelp. Driftskostnadene til disse tilbudene full-
finansieres ved at midler overføres gradvis fra RHF-ene 
til kommunene. Bevilgningene til RHF-ene reduseres 

tilsvarende. De resterende 50 % tilføres konkrete pro-
sjekter gjennom krav om direkte bidrag fra de RHF til 
kommunene. Det er lagt til grunn et måltall i 2016 på 
om lag 240.000 liggedøgn og en liggedøgnkostnad på 
4.330 kroner inkludert kapitalkostnader. Kommunene 
kan søke om investeringstilskudd til heldøgns plasser 
basert på kriteriene som gjelder denne ordningen. Dette 
betyr at det i gjennomsnitt skal opprettes 1,2 plasser pr 
10.000 innbygger. For sykehusene vil denne reduksjonen 
i rammen tilsvare en reduksjon på ca 660 senger.

Innføringen av samhandlingsreformen vil føre til en 
reduksjon i de økonomiske rammene for sykehusene. 
Denne reduksjonen skal i stor grad overføres til kom-
munene. Til sammen kan vi regne oss frem til at de 
økonomiske insentivene i Samhandlingsreformen vil føre 
til en redusert aktivitet ved (somatiske) sykehus på noe 
over1 000 senger, eller om lag 10 % av antall senger ved 
somatiske sykehus i dag. Ved en gjennomsnittsberegning 
basert på personellsammensetningen ved norske sykehus 
i 2010 (kilde: SSB, statistikkbanken), vil dette frigjøre 697 
legeårsverk og 1.794 sykepleierårsverk. Det vil være 
usikkerhet knyttet til disse beregningene. Det er ikke 

sikkert sykehusene vil redusere sin aktivitet, og det er 
heller ikke sikkert at sykehusene vil redusere personellet i 
forhold til de andelstallene som er benyttet i grunnlaget 
her. Det har ved sykehusene vært en utvikling mot stadig 
høyere utdannet personell over tid. Dette kan føre til at 
dersom det blir en reduksjon i aktiviteten, vil sykehusene 
ønske å beholde leger og sykepleiere, og heller redusere 
andelen med andre typer utdanninger eller ufaglærte. 

Konklusjonen er at selv om de økonomiske insentivene 
vil påvirke situasjonen ved sykehusene, vil det selv med 
maks uttelling bare gi ca. 2 % mulig personelløkning for 
kommunene. Mest sannsynlig blir den endelige effekten 
bli langt mindre enn dette.
 
Økt rekruttering til helse og omsorgstjenester
Mange kommuner sliter i dag med å rekruttere helse-
personell, og da spesielt sykepleiere og leger. Noen av 
årsakene til dette kan ligge i at kvaliteten på tjenestene 
ikke oppfattes som god nok, og at muligheten for 
faglig utvikling ikke ses på som god nok. I tillegg vil det 
være en utfordring ved drift av relativt små enheter å få 
turnuser til å gå opp. Dette vil i mange tilfeller føre til at 
man kun kan tilby deltidsstillinger. I tillegg til dette igjen 
kommer den vanlige “lekkasjen“ av helsepersonell ut av 
helsesektoren over til andre sektorer.

I kommunene gjøres det for tiden mange interessante 
og mer eller mindre kreative rekrutteringsfremstøt. Det 
viktigste er sannsynligvis å øke den kommunale helse-
sektorens attraktivitet, også gjennom å øke kvaliteten i 
tjenestene. 

I St.Meld. 13 viser man til et sammenfallende behov, 
som skal gå igjen i styringen av utdanningen innen 
helse- og sosialfaget. Dette skal spesielt være knyttet til 
områdene:

•	Evne	til	tverrprofesjonelt	samarbeid.	Dette	punktet	
skal dekkes gjennom større vekt på utvikling av 

kommunikasjons- og samarbeidskompetanse på tvers 
av tjenester og forvaltningsnivåer, samt utvikling av 
mellommenneskelig kompetanse og evne til etisk 
refleksjon og profesjonell skjønnsutøvelse. Også 
forbedring av veiledningskompetanse med utvikling av 
veilederrollen som en integrert del av det å utøve eget 
fag og rolle blir fremhevet i denne sammenheng.

•	Kunnskap	om	velferdssystemet	og	helhetlig	forståelse	
av rammene for tjenesteutøvelsen.

•	Kompetanse	i	å	arbeide	med	personer	med	sammen-
satte behov.

Å øke bemanningen gjennom å øke attraktiviteten, 
sammen med individuelle økonomiske insentiver, kan 
være en løsning for enkelte kommuner. Hvis tiltakene 
også fører til forbedret anseelse, kan dette være et tiltak 
som er med på å øke antallet hender på lang sikt.

Økt kapasitet ved utdanningsinstitusjonene
Det er lite sannsynlig at en tredjedel av all norsk ungdom 
søker seg til de helsefaglige utdanningsretningene. Det 
er imidlertid et håp om å øke kapasiteten noe. Men hvor 
mye er sannsynlig?

Fremskrivninger fra SSB (HELSEMOD) viser at det vil 
bli store utfordringer med å skaffe nok helsepersonell 
fremover mot 2035. SSB påpeker imidlertid at disse 
tallene er beheftet med stor usikkerhet. På videregående 
nivå vil den den reduserte oppslutning om utdanningen 
innen helsefag medføre at det etter hvert blir en 
betydelig underdekning av helsefagarbeidere. På 
høgskolenivå vil det etter hvert være nødvendig å øke 
utdanningskapasiteten for å unngå økende underdek-
ning for blant annet sykepleiere. I 2035 antas det derfor 
å mangle 57 000 årsverk helsefagarbeidere og 28 000 
årsverk sykepleiere.

I fremskrivningene foretatt av SSB vil også andelen 
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Om artikkelforfatteren
Trude Fagerli er manager i Deloitte. Hun har tidligere 
blant annet vært leder av analyse og aktivitetsavdelingen 
ved Oslo Universitetssykehus og analysesjef ved Aker 
Universitetssykehus, rådgiver ved Sintef Helse og 
prosjektleder i Statistisk Sentralbyrå. Hun arbeider blant 
annet med å bistå kommuner i å utvikle helse- og 
sosialtilbud.

Artikkelen på 15 sekunder
Befolkningsutviklingen i Norge tilsier at vi står foran et voksende kapasitetsproblem 
i helsesektoren, ikke minst i kommunene. Regjeringen har lansert høye ambisjoner 
for nye hender, spesielt varme hender. Er dette sannsynlig? I denne artikkelen går 
vi gjennom mulige tiltak, og konkluderer med at det er mulig, gitt riktig satsing 
på forebygging, omstrukturering av tjenestene og at vi tar i bruk teknologiske 
nyvinninger.

deltid påvirke beregningene. I modellen benytter man 
samme deltidsprofil som fra 2010. Dersom det blir en 
lavere andel deltid i fremtiden, vil det bli lavere under-
skudd av sykepleier, og motsatt dersom det blir en 
høyere andel deltid i fremtiden. Det er et uttalt ønske 
fra myndighetene at forekomsten av ufrivillig deltids-
arbeid skal reduseres. Det er et åpent spørsmål om 
dette vil bli mulig i fremtiden, dersom man skal 
bemanne opp til dels små enheter i forhold til for 
eksempel øyeblikkelig-hjelp døgntilbud i kommunene.  

I meld.st 13 står det også at “Norge skal avstå fra 
aktiv og systematisk rekruttering fra fattige land som 
selv har mangel på helsepersonell“. Dette fører i all 
hovedsak at man ikke kan forvente å rekruttere 
utenlands personell for å unngå den forventede 
underdekningen i helsepersonell i fremtiden.

Konklusjonen er at selv om ambisjonene er store, 
og måltallene høye, er det lite i utviklingen per i dag 
som tilsier at økt utdanningsfrekvens er en sannsynlig 
løsning på lang sikt. En så betydelig økning i antall 
utdannede fagpersoner virker ikke veldig realistisk. 

Teknologiske fremskritt – eneste mulige vei ut 
av problemet?
Avdelingsdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet 
viser i et foredrag på Helsekonferansen 2012 til at 
det ikke vil være mulig å dekke fremtidens behov for 
helsetjenester uten å ta i bruk tekniske hjelpemidler. 
I fremtiden vil flere kunne få enkel behandling og 
oppfølgning hjemme. Eksempler på dette i dag er bruk 
av KOLS-koffert, der pasienter får god opplæring i 
bruk av utstyr, og måler og sender over måleverdier til 
sykehus. Dette fører til at pasienter med KOLS kan få 
trygge helsetjenester fra hjemmet og igjen forhindre 
unødvendige sykehusinnleggelser.

Det antas at morgendagens eldre i større grad vil 
kunne bo hjemme med tilpassede omsorgstjenester. 
For brukere kan teknologien legge til rette for aktiv 
omsorg og hverdagsrehabilitering. På den måten kan 
den fremme egenstyring og uavhengighet og bidra til 
at mennesker kan klare seg selv også med sykdom og 

nedsatt funksjonsevne. For helse- og velferdstjenestene 
er særlig bruken av informasjons- og kommunikasjons-
teknologi et middel til effektivisering og kvalitetsfor-
bedring. Potensialet som ligger i bruk av utnytelse 
av IKT er i dag i mange tilfeller mangelfull, spesielt i 
kommunikasjon mellom ulike omsorgsnivå. Detarbeides 
nå med å lage en felles kjernejournal for å sørge for 
en mer effektiv utveksling av pasientinformasjon. Et 
prosjekt med elektroniske reseptordninger er også godt 
underveis, og er innført i en rekke kommuner. 

I et “hjemmesykehus“ kan et bredt spekter av fysiolo-
giske målinger fortelle hjelpeapparatet hvor pasienten er 
og hvordan vedkommende har det. Det vil være mulig 
ved hjelp av sensorer og målinger å vurdere temperatur 
identifisere fall,sjekke blodtrykk, oksygenopptak osv. 
Helsepersonell kan tilkalles når pasienten ønsker det, 
eller har behov for assistanse.

Vi har ikke full oversikt over effekten av teknologiske 
fremskritt på personellbehovet slik det fremstår i dag. 
Det vi kan si, er at det vil virke positivt. Dette kan være 
den beste bidragsyteren til å løse personellutfordringen.

Oppsummering
Beregninger viser at hver tredje ungdom må satse på en 
utdanning innen helsefag for å dekke opp behovene i 
2025.

Hvordan sikre gode og tilstrekkelige helsetjenester i 
fremtiden? I st.mld 13 foreslås det økt fokus på utnytting 
av fagprofesjonene i samarbeid om pasienten og 
tjenesten. De fleste fremtidsvyer baserer seg på at frem-
tidens pasient får tilrettelagte tjenester i hjemmet i langt 
større grad enn i dag. Det må satses på forebygging, og 
å gjøre arbeidsplasser attraktive for å sikre at helsefag-
arbeidere ønsker å bli i jobben etter endt utdanning.

Med den forventede mangelen på personell, er det 
viktig å satse på tiltak som kan redusere behovet for 
tjenester (forebygging), og bedre utnyttelsen av de 
tjenestene som allerede finnes (omstrukturering) og 
å sikre at man tar i bruk teknologiske nyvinninger 
(effektivisering).
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Bestiller-utfører-modellen:

Effektiv ressursbruk, eller…

Stadig flere kommuner i Norge har innført et formelt 
skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon. Men 
gir det mer effektiv ressursbruk? Deloitte har evaluert 
bestiller-utfører-modellen i kommuner som har tatt 
modellen i bruk innenfor helse- og omsorgstjenestene. 
Her gjengis noen av funnene i undersøkelsen.

Bestiller-utfører-modellen innebærer at 
styringsprinsippene for kommunale tjenester 
endres. Der en kommune tidligere styrte 
leveransene gjennom myndighet og ledelse 

gjennom mange ledd, blir det nå styrt gjennom forhand-
linger og kontrakter mellom bestillere og utførere. 
Bestillerfunksjonen har ansvaret for behovsvurderinger 
i forhold til befolkningen og skal balansere ulike behov 
mot tjenester som tildeles. Utføreren på sin side skal 
utføre tjenestene som bestiller har tildelt den enkelte 
bruker. 

Et eksempel: Fru Olsen får tildelt 3 timer hjemmehjelp i 
uken. Dette tildeles (bestilles) av bestillerkontoret, mens 

det er utførerleddet som utfører tjenesten for Fru Olsen. 
Modellen innebærer således en ”formell arbeidsdeling 
mellom forvaltningsoppgaver og driftsoppgaver innenfor 
helse – og omsorgstjenestene” .

Deloitte har gjennomført et prosjekt på oppdrag fra 
Storbyforskning hvor vi har evaluert bestiller-utfører-
modellen innenfor helse – og omsorgstjenester i de 
største kommunene i Norge.  Sentralt i datagrunnlaget 
står intervju med toppledelse, bestillere, utførere og 
tillitsvalgte. Totalt ble det gjennomført intervju med ca. 
250 personer (både telefonintervju og gruppeintervju). 
I utredningen er styrker og svakheter, kostnader og 
gevinster ved bestiller-utfører-modellen identifisert. 

Styrker ved bestiller-utfører-modellen
Analysen viser at bestiller-utfører-modellen kan gi 
kommunene betydelige gevinster. De viktigste styrkene 
rapporten peker på, er:

•	Økt	profesjonalitet	i	saksbehandlingen;	ved	å	separere	
forvaltningen og utførelsen av tjenestene. Gir riktigere 
tjenester til tjenestemottakere. I tillegg bidrar dette 
skillet til at man unngår habilitetsproblematikk i 
forholdet mellom aktørene, noe som også er positivt 
når det gjelder en eventuell klagebehandling.

•	Bedre	rettsikkerhet	for	brukerne	og	en	mer	rettferdig	
tjenestetildeling. Dette skjer ved at det blir gjennom-

ført en mer nøytral vurdering av brukerens behov, noe 
som igjen fører til større likhet i tildelingen av tjenester. 

•	Modellen	gir	bedre	økonomistyring	og	bedre	oversikt	
over hvor kostnadene utløses og hvorfor. Dette gir 
bedre muligheter for å styre tjenestene, og gjør det i 
større grad mulig å identifisere om merforbruk skyldes 
økning i volum eller produksjonsutfordringer. 

•	Modellen	fører	også	til	større	åpenhet	rundt	hvilke	
tjenester som tildeles og hva som faktisk utføres, noe 
som fører til en bedre kvalitetssikring av at vedtaket er 
riktig og at brukeren faktisk får den tjenesten han eller 
hun har krav på. 
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Om artikkelforfatteren
Julie Landmark er seniorkonsulent i Deloitte, og var 
sentral i evalueringen av bestiller-utfører-modellen. 
Hun har bred erfaring fra en rekke prosjekter innen 
kommunal virksomhet, samt helsesektoren.

Artikkelen på 15 sekunder:
En evaluering av bestiller-utfører-modellen har avdekket betydelige styrker, men 
også viktige svakheter. For å lykkes med innføringen av en bestiller-utførermodell 
i pleie- og omsorgssektoren i en kommune, er det viktig at det er en klar kobling 
mellom politiske prioriteringer og tildeling av tjenester, og at det er samsvar 
mellom formell organisatorisk struktur, finansieringsmodell og ansvarsdelingen 
mellom bestiller og utfører i den daglige virksomheten. 

Bestillerfunksjonen har ansvaret 
for behovsvurderinger i forhold til 
befolkningen og skal balansere 
ulike behov mot tjenester som 
tildeles. Utføreren på sin side skal 
utføre tjenestene som bestiller har 
tildelt den enkelte bruker. 
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Svakheter ved bestiller-utfører-modellen
Rapporten peker imidlertid også på noen viktige svakheter.

•	Større	avstand	mellom	bruker	og	bestiller	i	vurderingen	
av behov. Bestiller kjenner brukeren for dårlig til å gjøre 
en korrekt vurdering av behovet.

•	Utførerne	opplever	å	miste	myndighet	og	faglig	påvirk-
ning på tjenestetildelingen, selv om det er de som er 
tettest på brukeren. 

•	Det	er	også	mange	som	nevner	at	modellen	oppleves	
som rigid og lite fleksibel, for eksempel når det 
kommer til behovsendringer hos tjenestemottakere. 
Tidligere var det i større grad mulig å tilpasse omfang 
av tjenesten til brukerens behov dag for dag, mens det 
nå kreves mer dokumentasjon for å endre på et vedtak. 
Dette bidrar til økt byråkratisering og dobbeltarbeid. 

•	Fokus	på	økonomi	kan	overstyre	den	helsefaglige	
vurderingen av brukerens behov og hensynet til kvali-
teten på tjenesten

•	Bestiller	er	avhengig	av	utførers	observasjoner	og	
vurderinger for å gjøre jobben sin – dette får utførerne 
i liten grad ”betalt for”

Hvordan få til en mest mulig effektiv bestiller-
utfører-modell?
Ut fra de funn vi har gjort, er det noen grep som synes å 
bidra sterkere til effektiv ressursutnyttelse ved innføring 
av bestiller-utfører-modellen: 

•	Klar	kobling	mellom	politiske	prioriteringer	på	over-
ordnet nivå 

•	Samsvar	mellom	økonomiske	rammer,	kriterier	for	
tildeling og kvaliteten på tjenestene

•	Plassering	av	økonomisk	ansvar	hos	bestillerenheten	

•	Utforming	av	bestiller-utfører-modell	og	tilhørende	
finansieringsmodell tilpasset kompleksiteten innenfor 
den enkelte deltjeneste 

•	Samsvar	mellom	valgte	finansieringsmodell	og	de	
styringsprinsipper utførende enheter er underlagt 
(mulighet til å måle ressursinnsats og styre på resultat)

•	Bruk	av	bestillerenhetens	kompetanse	i	dialogen	med	
spesialisthelsetjenesten om utskrivningsklare pasienter

•		(Videre)utvikling	av	teknologi	(fagprogram),	styrings-
systemer og rutiner som legger til rette for effektiv 
ressursbruk

Konsistens i modellen viktigere enn type modell
Det er variasjon i graden av rendyrking av bestiller-
utfører-modellen i de kommunene som var med i 
undersøkelsen. Vi har ikke gjort funn som tyder på at 
om man innfører modellen fullt ut, eller bare elementer 
av den har noe å si for effektiviteten i ressursutnyttelsen. 
Konsistensen i modellen synes å ha selvstendig påvirk-
ning på om de effektivitetsfremmende elementene får 
effekt eller ikke. Med konsistensen i modellen menes 
samsvar mellom formell organisatorisk struktur, finansi-
eringsmodell og ansvarsdelingen mellom bestiller og 
utfører i den daglige virksomheten. Kommuner som 
har etablert en effektivitetsfremmende praksis innenfor 
rammene av bestiller-utfører-modellen er kommuner 
hvor det er samsvar mellom de nevnte størrelsene, hvor 
rolle- og ansvarsfordelingen mellom bestiller og utfører 
er avklart, og hvor det er ikke er tvil om hvor det økono-
miske ansvaret for volum og produksjon ligger. 



30 31

Det nye sanksjonssystemet skal ”..forbedre 
effektiviteten av håndhevelsen av 
anskaffelsesregelverket, bl.a. ved å sikre 
leverandører bedre inngrepsmuligheter 

før kontrakt inngås”, (NOU 2010: 2 og Prop. 12 L, 
2011–2012). De nye sanksjonsreglene har særlig fokus 
på håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser, og 
det innføres derfor nye sanksjoner for denne typen 
overtredelser. 

Det nye sanksjonssystemet innebærer regler som kan 
oppheve kontrakter om leveranser til det offentlige. Det 
innføres også regler for å avkorte kontraktens løpetid. 
Reglene for overtredelsesgebyr videreføres, men det er 
slutt for KOFA sin adgang til å ilegge gebyr. Fra 1. juli er 
det kun domstolene som kan ilegge sanksjoner etter lov 
om offentlige anskaffelser. 

Som offentlig oppdragsgiver må man legge reglene 
til grunn for alle anskaffelser som foretas i andre 
halvår av 2012 og fremover. Det gjelder også for de 
oppdragsgiverne som er underlagt regelverket gjennom 
forsyningsforskriften.

I forbindelse med innføringen av nytt sanksjonssystem 
innføres det også en rekke andre regler. Det innføres regler 
om obligatorisk ventetid og karensperiode før kontrakt kan 
inngås. Det kommer også endrede regler for begrunnelser 
om kontraktstildeling og om vedståelsesfrister for tilbud. 
På grunn av de nye og svært inngripende sanksjonsalterna-
tivene innføres det også regler for dekningskjøp.

Ingen endringer i mulige rettsmidler før kontrakt 
inngås
De nye sanksjonsreglene endrer ikke dagens klage-
muligheter eller de muligheter man har for å få domstols-
prøving. Også etter 1. juli 2012 kan man påklage 
kontraktstildelinger eller feil i anbudskonkurranser for 
øvrig. 

Det vil også etter 1. juli være adgang til å begjære 
anbudskonkurranser stanset gjennom såkalt midlertidige 
forføyninger. Reglene om midlertidig forføyning er 
stort sett uendret, men det innføres regler som gir en 
begjæring om midlertidig forføyning oppsettende virkning. 
At begjæringen har oppsettende virkning medfører at 
oppdragsgivers adgang til å fortsette den aktuelle konkur-
ransen suspenderes inntil domstolen har tatt stilling til 
begjæringen. Begjæringen medfører således en automatisk 
”stopporde” for oppdragsgiver.

Offentlige anskaffelser 
– Nytt sanksjonssystem

Med virkning fra 1. juli 
2012 innføres det et nytt 
sanksjonssystem knyttet 
til anskaffelsesreglene. 
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Artikkelen på 15 sekunder
Fra 1. juli innføres det et nytt sanksjonssystem tilknyttet offentlige anskaffelser. Det 
nye systemet innfører et nytt sett av sanksjoner i tilfeller der det er gjennomført 
ulovlige innkjøp, og er viktige å ha kjennskap til for alle som driver med offentlige 
innkjøp eller salg av tjenester og produkter til offentlige kjøpere.

Kontrakt uten virkning
Overtredelse av lov om offentlige anskaffelser kan altså 
etter 1. juli 2012 møtes med sanksjonene ”uten virkning” 
eller ”alternative sanksjoner”. 

”Uten virkning” er hittil et ukjent virkemiddel i norsk 
rett. ”Uten virkning” medfører at kontrakten ikke lengre 
kan påberopes verken av oppdragsgiver eller leverandør. 
Tradisjonen hos oss har vært at en inngått kontrakt er 
gyldig selv om den har vært inngått i strid med regel-
verket for offentlige anskaffelser. 

Den nye ordningen med at kontrakter kan kjennes uten 
virkning etablerer en særregulering på området for 
offentlige anskaffelser.
Kun domstolene kan kjenne en kontrakt uten virkning. 
Misfornøyde potensielle leverandører må således gå til 
rettsak for å få kjent en kontrakt en mener er inngått i 
strid med anskaffelsesreglene uten virkning. 
Domstolenes adgang til å kjenne en kontrakt uten 
virkning er begrenset til kontrakter som gjelder anskaf-
felser av varer, prioriterte tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider over EØS-terskelverdiene. Sanksjonen 
uten virkning er altså begrenset til kontrakter knyttet til 
anskaffelser omfattet av anskaffelsesforskriftens del III. 

Sanksjonen uten virkning er videre begrenset til de mer 
alvorlige tilfellene av brudd på anskaffelsesreglene. En 
kontrakt kan kjennes uten virkning dersom en oppdrags-
giver enten har:

•	foretatt	en	ulovlig	direkte	anskaffelse,	eller
•	tildelt	en	kontrakt	innenfor	en	rammeavtale	eller	

en dynamisk innkjøpsordning i strid med forskrift til 
anskaffelsesloven, eller 

•	begått	andre	brudd	på	anskaffelsesreglene	som	har	
påvirket leverandørens mulighet til å få kontrakten, 
og samtidig har brutt bestemmelser om karenspe-
riode eller suspensjon, og dette har fratatt leveran-
døren mulighet til å iverksette rettslige skritt forut for 
kontraktsinngåelse

Dersom ett av de ovennevnte vilkår er oppfylt skal 
domstolen kjenne kontrakten uten virkning. Domstolen 
har således i utgangspunktet ingen valgrett i forhold 
til sanksjonsalternativene i disse tilfellene. Det finnes 
enkelte unntak, som vi ikke går videre inn på her.

Alternative sanksjoner
Ved overtredelser på anskaffelsesreglene, men hvor det 
ikke kan dømmes en kontrakt ”uten virkning” kan de 
såkalte alternative sanksjonene komme til anvendelse. 
De alternative sanksjonene er ”avkorting av kontrakt” og 
”overtredelsesgebyr”. Disse sanksjonene kan anvendes 
hver for seg eller i kombinasjon. 

Vilkårene for når de alternative sanksjonene kommer til 
anvendelse varierer etter hvorvidt den aktuelle anskaf-
felsen er regulert av anskaffelsesforskriftens del II eller III, 
altså om konkurransen er/skulle vært utlyst nasjonalt eller 
i EØS området. 

”Overtredelsesgebyret” kjenner vi fra før. Det som er 

nytt ift. overtredelsesgebyret er at det fra og med 1. juli 
2012 kun kan ilegges av en domstol – KOFA mister altså 
dagens adgang til å ilegge gebyr for ulovlige direkte-
anskaffelser. KOFA vil fremover gå tilbake som rent 
rådgivende organ, slik som før 2007. 

Overtredelsesgebyret skal også fremover utmåles etter 
”overtredelsens grovhet, størrelsen på den ulovlige 
anskaffelsen, om oppdragsgiveren har foretatt gjentatte 
ulovlige direkte anskaffelser og overtredelsesgebyrets 
preventive virkning”. Maksgrensen for gebyr på 15 % av 
kontraktsverdien er beholdt.

Sanksjonen ”avkorting av kontrakt” er derimot ny, slik 
som sanksjonen ”uten virkning”. Sanksjonen ”avkorting 
av kontrakt” medfører at kontraktens løpetid avkortes. 
Skillet mellom ”uten virkning” og ”avkorting” blir således 
at ”uten virkning” medfører at kontrakten ikke lengre er 
gyldig enten fra og med inngåelse eller fra og med retts-
kraftig dom. ”Avkorting” derimot medfører at kontrakten 
ikke lengre er gyldig fra og med et bestemt tidspunkt 
etter rettskraftig dom. 

De alternative sanksjonene avkorting og gebyr skal 
idømmes når det foretas en ulovlig direkteanskaffelse, 
men hvor det likevel ikke idømmes ”uten virkning”. 
De alternative sanksjonene kan idømmes når (i) ulovlig 
tildelt kontrakt under en rammeavtale/dynamisk 
innkjøpsordning eller (ii) det er gjort andre brudd på 
regelverket som har påvirket den aktuelle anbudskon-
kurransen eller potensielle leverandørers muligheter til 
rettslige skritt for å forhindre brudd på regelverket.

Suspensjon av retten til å inngå kontrakt og 
karensperiode 
Det innføres også regler om suspensjon av retten til 
å inngå kontrakt og karensperiode. Suspensjon og 
karensperiode innføres slik at forbigåtte leverandører 
skal ha rimelig tid til å vurdere om det kan lønne seg 
å klage. Karensperioden er en obligatorisk ventetid fra 
oppdragsgiver har meddelt hvilken leverandør som skal 
tildeles kontrakt, til kontrakten faktisk kan inngås. Når 
karensperioden utløper, og det ikke i denne perioden 
er inngitt begjæring om midlertidig forføyning som 
medfører suspensjon, kan oppdragsgiver trygt signere 
kontrakten. 

Andre endringer som følge av de nye 
sanksjonsreglene  
Det blir en rekke endringer i regelverket for offentlige 
anskaffelser som følge av de nye sanksjonsreglene. 

Det innføres særskilte søksmålsfrister for krav om ”uten 
virkning” eller de alternative sanksjonene. De særskilte 
søksmålsfristene er kortere enn normalt. Det gjelder 
likevel de alminnelige søksmålsfrister for andre sank-
sjoner, typisk erstatning. 
Det innføres nye regler for begrunnelsesplikten. 
Oppdragsgiver skal etter 1. juli 2012 kun måtte gi en 
begrunnelse for kontraktstildelingen. Begrunnelse må for 
øvrig etter de nye reglene gis samtidig med meddelelse 
om tildelingsbeslutningen. 
Også reglene om vedståelsesfrister endres. Adgangen til 

å endre vedståelsesfristen før fristens utløp nedfelles i 
forskriften, men blir for øvrig uendret også etter 1. juli. 
Det innføres ny regel som gir adgang til å forespørre 
tilbyderne om de fortsatt ønsker å fastholde tilbudene 
etter vedståelsesfristens utløp. Forutsetningen for denne 
adgangen er at ny vedståelsesfrist ikke ”vesentlig endrer 
grunnlaget for konkurransen eller tilbudene”.

På grunn av sanksjonen ”uten virkning” innføres det 
parallelt regler som gir oppdragsgiver en viss mulighet til 
å foreta midlertidige dekningskjøp. Dekningskjøp er en 
lovlig direkteanskaffelse som kan foretas uten forutgå-
ende kunngjøring når (i) kontrakt er dømt ”uten virkning 
og (ii) det ikke er mulig å overholde hasteprosedyrene 
i regelverket. Dekningskjøpet må være begrenset til de 
behov som må dekkes frem til ny korrekt anskaffelse kan 
gjennomføres. 

Endringene utenfor anskaffelsesreglene som følge av 
de nye sanksjonsreglene er begrenset til endring av 
kommuneloven§ 59. Fra og med 1. juli er ikke saker 
som gjelder offentlige anskaffelser lengre omfattet av 
lovlighetskontrollen i henhold til kommuneloven § 59. 
Habilitet og andre generelle forhold i en anbudskonkur-
ranse vil imidlertid fortsatt kunne være gjenstand for 
lovlighetskontroll. 
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Din kommune er den viktigste 
leverandøren av velferdstjenester 
i Norge. Ikke noen annen 
organisasjon har et så bredt 
ansvarsfelt, og så mange ulike 
forventninger rettet mot seg. 
I tillegg har kommunen som 
politisk arena en vesentlig 
oppdragende effekt. 

Kommunen – velferdsstatens viktigste tjeneste-
leverandør
Kommunen er vårt nærmeste forvaltningsnivå. Vi 
møter kommunen fra helsesøster i barselkontroll, via 
barnehage og skole, byggesak, renovasjon, kultur-
tilbud, til den siste legekonsultasjonen. Vi møter 
kommunen som enkeltindivider og som grupper med 
ulike interesser. Våre interesser varierer fra å være svært 
individuelle til de kollektive. Vi forventer både indivi-
duelt tilpassede løsninger, samtidig som at vi sjelden 
aksepterer ulik behandling. For å møte dette spekteret 
av interesser har vi en tilsynelatende lik organisering av 
tjenesteproduksjon i kommuner med svært ulik størrelse, 
beliggende med svært ulik geografi og med varierende 
forutsetninger for å møte krav fra oss eller fra statlig 
hold. 

1

Kommunen 
– tjenesteyter og politisk arena

Oppgavespekteret og forventningene til leveranser er 
av en slik art at stadig flere løsninger ikke kan løses 
innenfor kommunegrensene. Samhandlingen på tvers 
av disse grensene kan være med nabokommuner, med 
private aktører eller med annen offentlig instans. Norske 
kommuner har en lang tradisjon for å sette ut tjenester 
til private, særlig på områder innen tekniske tjenester. 
Etter hvert har også kjøp av tjenester rettet mot individu-
elle behov blitt konkurranseutsatt. 

I disse dager er det særlig samhandling med helsefore-
takene som er i fokus. Hvordan skal man organisere 
flyten av pasienter med ulike behov knyttet til egen 
helse? Helsereformen bærer sågar ”Samhandling” 
i navnet. I kjølvannet av dette er det etablert et 
lovgrunnlag, forskrifter og avtaleverk mellom parter, 
og igangsatt en lang rekke prosjekter for å komme 
disse forventningene om samhandling i møte. Det kan 
synes som at mange av disse utløser kamp heller enn 
samhandling på kommunalt nivå, eller mellom helse-
foretak og kommuner. Endret praksis for utskriving 
av pasienter i helseforetakene er et eksempel på at 
ikke alle avtaler er fulgt opp med praktiske løsninger 
på kommunalt nivå. I mange deler av landet vil slike 
praktiske løsninger måtte innebære interkommunalt 
samarbeid om bygging og drift av intermediære 
tjenester. Kommunen som tilbyder av nære og trygge 
velferdstjenester opphører ikke, men måten å organisere 
og finansiere disse på er under press.

Kommunen – et lærested for sivilisert interesse-
hevding og samarbeid
Kommunen som tjenesteprodusent fungerer fordi den 
har et mandat fra befolkningen til et folkevalgt organ. 
Vi har lagt mekanismen for å prioritere oppgaver 
innenfor gitte rammer til kommunestyret eller bystyret. 
Utskiftingstakten i norske kommunestyrer vil noen hevde 
er et demokratisk problem, siden det muliggjør et lokalt 
ekspertvelde i kommuneadministrasjonen. Like sann-
synlig er det, som professor Audun Offerdal påpeker, at 

dette nettopp muliggjør en bredere innsikt i vanskene 
med å prioritere mellom gode formål innen gitte 
rammer, og dermed er en skole i demokrati som sikrer 
større forståelse for beslutningsutfall som ikke alltid går i 
ens egen vei. 

Vi ser nå at det i samhandlingens navn etableres flere 
tjenester som er interkommunale. Gitt et rasjonelt, 
instrumentelt syn, er dette både ønskelig og nødvendig. 
Men vi ser samtidig at det er kamp om både plasser-
ingen, styringen og finansieringen av slike. Denne 
kampen kan oppfattes som å handle om materielle 
ting som penger og arbeidsplasser, men den handler 
også om brudd med en tradisjon for direkte folkevalgt 
kontroll. Interkommunalt samarbeid om intermediære 
løsninger i helsereformen er et klart eksempel på dette. 
Det oppleves ikke å være samsvar mellom løsningens 
organisering og styringens organisering. Hvis demokra-
tiets grunn-norm er politisk likhet, oppleves det som et 
brudd med denne hvis et flertall fatter en beslutning 
som på tjenestenivå krenker den samme normen. Altså 
at iverksetting av tiltak oppleves å skjevfordele ikke 
bare tjenester, men også muligheten til å styre disse. 
Utfordringen vil være å etablere vesentlige styrings-
mekanismer med legitimitet i befolkningen. Dette kan 
være alt fra rekruttering til prosjekter, styresammen-
setning for interkommunale tjenesteleverandører, 
samkommuneforsøk til kommunesammenslåinger.

1

Deloitte er verdens ledende leverandør av innsikt, og produserer hvert år mer enn 10.000 ulike offisielle rapporter, analyser, 
etc. I tillegg har vi mer enn 180.000 kompetente medarbeidere, med dyp innsikt og kunnskap på en rekke områder.
Mange av disse har en unik spisskompetanse innen sitt område. Noen av dem – som Wiggo Hustad – har unik 
spisskompetanse på mange områder. Utdannet Dr. Polit innen organisasjonsteori, forsker og foredragsholder om 
samhandling og den lærende organisasjonen, ekspertrolle for alt fra multinasjonale oljeselskaper til små utkantkommuner: 
Wiggo kan hjelpe.

Kompetanse er aller best når den deles, sier Wiggo. I Kommunalt Innblikk byr vi på et innblikk i Wiggos verden.

Fra Glasshuset
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IKT er sentralt i de fleste prosesser i dagens 
samfunn. Det gir økt effektivitet og velferd, men 
det har også gjort oss mer sårbare ved eventu-
elle brudd i IKT-infrastrukturen. World Economic 

forum har gjennom flere år vurdert sannsynligheten for 
at ulike typer hendelsesscenarioer skal slå til. I rapporten 
”Global Risks 2012” finner vi ”cyber angrep” på listen 
over de fem globale hendelsesscenarioene som anses 
som mest sannsynlig de neste ti årene. 

I en nylig global sikkerhetsundersøkelse i regi av 
Deloitte, (http://www.deloitte.com/tmtsecuritystudy) sier 
1/3 av de spurte virksomhetene at deres organisasjon 
ikke gjør noe for å sikre seg mot denne trusselen. 2/3 
av disse igjen mener at noe bør gjøres, men at de ikke 
har kommet i gang. Samtidig sier 2/3 av virksomhetene i 
undersøkelsen at de gjør noe for å kartlegge truslene de 
står ovenfor, enten ved bruk av egne ansatte, eller ved 
å benytte dedikerte selskaper. Denne konklusjonen ser 

Kommunens 
tjenestetilbud 
i fare

Store deler av kommunens 
tjenestetilbud er helt av-
hengig av strøm, vann, 
IKT og samferdsel. 
Vinterens stormer viste 
oss at vi er sårbare når 
infrastrukturen rammes. 
Nå er nye stormer på vei 
– Cyberstormer. Er du 
forberedt?

også ut til å være gjeldende i Norge. Nasjonal Sikker-
hetsmyndighet (NSM) rapporterer om en økende 
sikkerhetsrisiko, og et økende gap mellom trusselbildet 
og tiltak som er etablert. God informasjonssikkerhet blir 
viktigere.

Vi har i Norge sett flere eksempler på sårbarheter knyttet 
til IKT-systemer i offentlig sektor. Flere av disse har vært 
knyttet til styring av viktige samfunnsfunksjoner som 
eksempelvis tilgang på rent vann, strøm, kommunika-
sjon og krisehåndtering. Det har også vært hendelser av 
mer isolert karakter som virusutbrudd, feilsituasjoner og 
informasjonslekkasjer. Hendelsene har til nå som oftest 
skyldes uhell eller naturgitte forhold. Nå er dette i ferd 
med å endres. Hendelser er i større grad målrettede og 
sammensatte. 

Cyber-angrep utført av hackere og organiserte kriminelle 
er sentrale utfordringer og økende trusler. Uten tilstrek-
kelig fokus på risikoen dette representerer og tiltak for å 
minske risikoen kan hendelser gjøre betydelig skade på 
kritiske samfunnsfunksjoner, økonomi og omdømme. 
For å sikre kritiske funksjoner og informasjon fra 
uønskede hendelser er det viktig å sørge for hensikts-
messig styring og kontroll av sikkerhetsnivå og -status. 

Gjensidige avhengigheter
Den digitale infrastrukturen i Norge er sentral for å 
kunne levere de fleste tjenester i dagens samfunn. 
Maskinvare, programvare, nettbrett, mobiltelefoner 
og PC-er er blitt en del av vår hverdag. Kommunenes 
helsetjenester, strømnett, trafikkstyring samt vann- og 
avløp er bare noen eksempler hvor IKT er sentralt for 
å få prosesser og produksjon til å fungere, og hvor feil 
og IKT-relaterte hendelser kan ha svært uheldige konse-
kvenser. Det er lett å være enig i at informasjon tilknyttet 
viktige og sentrale prosesser bør sikres mot uautorisert 
tilgang og lekkasje, men vi ser likevel store svakheter i 

informasjonssikkerheten til flere av landets virksomheter 
og kommuner. Ettersom drift og produksjon ofte har 
størst prioritet, kommer fort fokus på sikkerhet i annen 
rekke. Derfor er det viktig at en ikke tenker på sikkerhet 
som noe som står på siden av normal drift, men heller 
sørger for å integrere sikkerhetsarbeid som en del av det 
daglige arbeidet. 

En ny trussel
Bruken av IKT har åpnet for en ny type forbrytere 
– Cyberkriminelle. Hackere og organiserte kriminelle har 
fått en ny plattform for økonomisk vinning, sabotasje 

Om Deloitte
Deloitte er vurdert som globalt ledende innen-
for informasjonssikkerhet og risikorådgivnings-
tjenester av eksterne ratingbyråer. Vi er totalt 
15.000 rådgivere som utelukkende jobber 
innen for disse områdene. Deloitte er World 
Economic Forums hovedsamarbeidspartner på 
informasjonssikkerhet.

eller ødeleggelse, og store verdier har gått tapt. Den 
største utfordringen med å håndtere informasjonssik-
kerhet ligger i stadig nye sikkerhetsrisikoer. Angriperne 
blir mer sofistikerte og organiserte. Den tradisjonelle 
tilnærmingen til informasjonssikkerhet har vært å 
fokusere på de viktigste komponentene i systemene, 
samt å isolere og beskytte disse. Dette er ikke tilstrek-
kelig i dagens miljø. Ondsinnede inntrengere som 
ønsker tilgang til systemene og informasjonen som 
ligger der, utnytter ofte de sårbare punktene i virk-
somhetens IKT-system, og det er derfor viktig å ikke 
etterlate enkelte systemkomponenter forsvarsløse.  
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Artikkelen på 15 sekunder:
Viktige samfunnsfunksjoner er avhengige av IKT. Nye trusler i form av målrettede 
angrep på kritisk IKT-infrastruktur eller -tjenester øker sannsynligheten for alvorlige 
konsekvenser i kommunens tjenestetilbud. Denne nye trusselen bør gis tilstrekkelig 
oppmerksomhet og fokus slik at kommunens innbyggere og virksomheter ikke 
påføres uakseptabel risiko.

Angrep fra internett kommer i mange former, og nye 
ord og uttrykk blir en del av vårt vokabular. Virus, 
spionprogrammer og ormer kan ramme både store og 
små, offentlige og private virksomheter, og det er i dag 
ingen grunn til at kommuner skulle mene at dette ikke 
også gjelder dem. Angrep er som tidligere nevnt ofte 
rettet mot det svakeste ledd, og det er i dagens samfunn 
risikofylt å gå ubevisst i møte med disse nye truslene. 

Innbruddene	starter	ofte	med	relativt	banale	feil;	en	
ansatt som går inn på en infisert nettside eller åpner et 
vedlegg, en besøkende som får sette en minnepinne inn 
i en PC i nettverket. Et av de aller viktigste beskyttelses-
tiltakene er derfor å øke kunnskapen og bevisstheten 
hos de ansatte.

Risiko
De aller fleste kommuner gjennomfører i dag risiko-
vurderinger og beredskapsplanlegging, men hva disse 
omfatter er i mindre grad samstemt. Forståelse og hånd-
tering av risiko er viktig for å kunne unngå eller håndtere 
en krisesituasjon på en best mulig måte. 

Det er ikke forsvarlig å fjerne all risiko, men å redusere 
denne til et kostnadseffektivt og akseptabelt nivå. God 
informasjonssikkerhet handler om å forstå og håndtere 
risikoen for bevisste og ubevisste hendelser som kan 
påvirke konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til 
informasjon og IKT-relaterte tjenester. 

Svak informasjonssikkerhet kan medføre stans i 
strømnett eller vannforsyning, redusert vannkvalitet, 
lekkasje av sensitiv informasjon eller manglende evne 
til å utføre kriseledelse i uvær eller andre ekstrem-
situasjoner. Manglende sikring av IKT-løsninger kan 
sette flere samfunnskritiske prosesser ut av spill og 
påvirke kommunens innbyggere negativt. Forstyrrelser 
i kraftforsyning, vanntilførsel og tap av sensitive data 
som personopplysninger er i tillegg regulert av lov. 

Manglende håndtering av risikoen vil kunne føre til bøter 
og erstatningsplikt. 

Hva bør man gjøre?
Det er viktig å ta tak i informasjonssikkerhet på en 
strukturert måte. Risiko bør gjennomgås og vurderes, 
og det bør iverksettes tiltak og planer for å håndtere 
risikoen. Media har vist konkrete eksempler på at 
trusselen forbundet med avhengighet av IKT er virkelig 
og at proaktive tiltak for å sikre seg mot de nye truslene 
er kritisk. Også interne trusler og ubevisste handlinger 
bør være en del av informasjonssikkerhetsarbeidet. 
Kommuner som ikke har et bevisst forhold til informas-
jonssikkerhet, eller ikke jobber kontinuerlig med sikker-
hetsarbeidet vil kunne stå forsvarsløse i møte med de 
nye truslene. Dette vil kunne medføre alvorlige konse-
kvenser som stans i viktige samfunnsfunksjoner eller tap 
av omdømme og økonomi. 

Støtte og forankring fra ledelsen i kommunen er sentralt 
for å lykkes i arbeidet med informasjonssikkerhet. 
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