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”Forandring er livets lov” sa John F. Kennedy. Forandringer er noe som i høyeste grad er
relevant for norske kommuner, og kan komme i ulike former. Endringer styrt fra nasjonalt
nivå kan komme trinnvis gjennom endringer av regelverk. eller være strukturelle innført
ved hjelp av reformer.
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I denne utgaven av Kommunalt Innblikk ser vi nærmere på hva som er lagt frem i planene
for en ny kommunereform. Det er varslet mulige strukturelle endringer av kommunekartet. På bakgrunn av dette kan oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene bli
endret i årene som kommer. Det er 50 år siden Norge har hatt en tilsvarende kommunereform. Den gang ble grensene i Kommune-Norge tegnet opp på nytt av Schei-komiteen,
som vurderte grensene for samtlige kommuner i Norge. I 1967 var antallet kommuner
redusert fra 744 til 454.
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Det nedsatte ekspertutvalget fra 2014 har ikke tegnet kommunegrensene på nytt, og
regjeringen har foreløpig ikke valgt å fastsette en minimumsgrense for antall innbyggere.
Vi vil gjennom flere artikler se på hva vi foreløpig vet om de planlagte endringene. Etter
et kort historisk tilbakeblikk vil vi blant annet se på hvilke kriterier utvalget har lagt frem,
hvilke økonomiske insentiver regjeringen har tilbudt for kommuner som frivillig vil slå
seg sammen og hva som er den foreløpige tidsplanen for kommunereformen i årene
fremover. Vi vil også se sørover mot Danmark, som siden 2002 har planlagt og gjennomført en større kommunereform. Vi har intervjuet en Deloitte-ansatt, som har arbeidet tett
med den danske reformen, både som statsansatt og senere via Deloitte. Vi får i dette
intervjuet høre hvilke erfaringer man har gjort seg i Danmark når det gjelder gjennomføring av kommunereformen.
Vi har også inkludert artikler om konsekvensene av nye lover og regler, slik som nye
regler for deltidsansatte i kommuner fra 1. januar 2014, og nytt regelverket for pensjon.
Vi ser også på kommuners tilpasning til samhandlingsreformens krav om øyeblikkelig
hjelp-tilbud. I tillegg ser vi på i hvilke tilfeller næringsvirksomheter er unntatt fra offentlighetsloven og hvordan kommuner kan sikre god forvaltning og kontroll av kommunalt
eide selskaper.
Endring trenger ikke være nasjonalt styrt, men kan skje etter initiativ på kommunenivå,
både inkrementelt (via forbedringsarbeid) eller mer radikalt (via innovasjon). Parallelt med
at kommuner er forpliktet til å etterleve regelverk og ha god internkontroll, blir det fra
politisk hold signalisert en forventning om økt innovasjon i det offentlige i årene som
kommer. Dette er prosesser som må utvikles parallelt og på ulike måter. Flere kommuner
ønsker å bruke innovasjon som strategi for å lete etter nye løsninger på konkrete utfordringer, med mål om bedre tjenestetilbud, og å få mer ut av hver krone. Men hva ligger
egentlig i begrepet innovasjon og hvordan skal man organisere innovasjonsarbeid?
I én av artiklene i denne utgaven viser vi til utfordringer og muligheter med innovasjonsarbeid i kommunene, og hvordan kommuner kan samle inn gode idéer ved å ”åpne opp”
innovasjonsprosessene. Vi har også inkludert en artikkel fra Deloitte USA med eksempler
på hvordan ulike offentlige instanser i USA har arbeidet med innovasjon.
Vennlig hilsen

Stein Ove Songstad
ssongstad@deloitte.no
Leder for Kommunal sektor i Deloitte
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Bakgrunn og
målsetninger for
kommunereformen
Deloitte setter i første del av dette nummeret av Kommunalt Innblikk fokus på
kommunereformen. Vi vil se nærmere på kommunereformens bakgrunn og
formål og ta et historisk tilbakeblikk på endringer i kommuneinndelingen i Norge.
Deretter vil vi se på reformens innhold, herunder ekspertutvalgets konklusjoner,
planlagt fremdriftsplan og økonomiske virkemidler som skal tas i bruk. Vi vil
videre se på kommunereformens krav til endringsledelse. Til slutt vil vi i delen om
kommunereform ta turen sørover til Danmark og se på hvordan de har gjennomført sin kommunereform.

Regjeringen la i Sundvolden-erklæringen frem en plan om
å gjennomføre ne kommunereform i Norge. Kommuneproposisjonen 2015 viser de første rammene for en slik reform.
Hvilke argumenter legges frem? Hvilke målsettinger er
presentert?
Bakgrunn for kommunereformen
I regjeringens politiske plattform av 7. oktober 2013
står det at ”Det gjennomføres en kommunereform,
hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i
perioden. […] Regjeringen vil foreta en gjennomgang
av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og
staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer
robuste kommuner.”
Regjeringen viser til at det er 50 år siden forrige
kommunereform i Norge, og det fremgår av
Kommuneproposisjonen 2015 at norske kommuners
ansvar for velferdsoppgaver har økt betydelig siden
den tid. Regjeringen argumenterer med at de med
kommunereformen ønsker å sikre kommuner som
er bedre rustet til å håndtere dagens oppgaver og at
kommunene også skal gjøres robuste for fremtidige
oppgaveendringer og reformer. Det blir vist til at det
er utfordrende for kommunene at den statlige detaljstyringen av kommunene har økt. Det fremgår også at
flere kommuner de senere år har flyttet oppgaver inn i
interkommunale samarbeid, og at dette er gjort blant
annet for å ivareta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet.
Mål med kommunereformen
Regjeringen lanserte i Kommuneproposisjonen 2015
fire mål for kommunereformen:
1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Det vises i proposisjonen til at det er et mål at større
kommuner med bedre kapasitet og kompetanse skal
legge til rette for gode og likeverdige tjenester over
hele landet. Det vises videre til at større fagmiljø vil gi
mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en
bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte
tjenester, som psykiske helsetjenester og barnevern.
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2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Et annet reformmål er at kommunesektoren skal bli
bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Planen er
at reformen skal bedre forutsetningene for en styrket
og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler
av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og
klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen.
Det blir videre vist til at det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og
arbeidsmarkedsregioner.
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Det vises her til at større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og også kan ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning, noe som kan gjøre kommunene
mer robuste overfor uforutsette hendelser og endringer
i befolkningssammensetningen. Det blir videre pekt på
at bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil
legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor
begrensede økonomiske rammer.
4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner
flere oppgaver
Større og mer robuste kommuner skal kunne få flere
oppgaver. Det blir vist til at økte oppgaver vil gi økt makt
og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt
selvstyre. Videre fremgår det at større kommuner også
vil redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre
og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, skal også redusere
behovet for statlig detaljstyring. Det blir vist til at som en
konsekvens av dette vil kommunene få større frihet til
å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes
behov.
Kilde: Kommuneproposisjonen 2015
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Kommunalt tilbakeblikk
Antallet norske kommuner har variert helt siden norske
kommuner fikk lokalt selvstyre i 1837. Selvstyret
kom gjennom vedtaket av formannskapslovene for
henholdsvis byene og landdistriktene. I 1837 hadde
Norge 37 byer og 355 herreder, i alt 392 kommuner. På
1800-tallet og de tre første tiårene av 1900-tallet økte
antallet kommuner kraftig og i 1930 hadde Norge hele
747 kommuner. Folketallet i Norge var da på 2 815 164
personer.
Ifølge Store norske leksikon var det før andre verdenskrig
en generell oppfatning av at kommuneinndelingen var
gått for langt. Det var likevel først i 1946 det ble satt i
gang et arbeid med mål om en revisjon av kommunestrukturen i Norge. Dette skjedde ved opprettelsen av
Schei-komitéen med navn etter lederen, fylkesmann
Nikolai Schei. Arbeidet med revisjonen av kommuneinndelingen fortsatte utover på 1950-tallet, og i perioden
1946–62 ble det avgitt tre store innstillinger i til sammen
18 bind. I perioden fra 1930 til 1957 hadde det bare
vært noen få sammenslåinger og antallet kommuner
var redusert til 744. Gjennomføringen av kommuneinndelingen etter Schei-komiteens arbeid ble gjort
i perioden 1960-66, og antall kommuner ble etter
kommunereformen i 1966 redusert fra 744 til 454.
Siden 1967 og frem til i dag er det blitt 26 færre
kommuner i Norge. I første rekke skjedde denne
reduksjonen ved utvidelse av 11 byer som ikke hadde
fått slik utvidelse i kjølvannet av Schei-komitéens arbeid.
I 1974-1977 ble det skilt ut 11 enheter, slik at antallet
norske kommuner økte til 454. I perioden 1978-1994
ble flere inneklemte bykommuner slått sammen med
omegnskommunene og antallet kommuner ble redusert
med 19 til 435 kommuner
I 1995 vedtok Stortinget at endringer i kommunestrukturen skulle være basert på frivillige sammenslutninger
og i denne perioden har det funnet sted syv sammenslutninger som involverte 14 kommuner. Disse sammenslåingene fremgår av figuren på neste side.
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De siste kommunesammenslåingene
1. Nye Harstad kommune – 2013
Harstad og Bjarkøy kommune i Troms slo seg sammen
til nye Harstad kommune fra 1. 1. 2013. Etter sammenslåingen har den nye kommunen i overkant av 24 000
innbyggere.
2. Nye Inderøy kommune – 2012
Mosvik og Inderøy kommune i Nord-Trøndelag slo seg
sammen til nye Inderøy kommune fra 1. 1. 2012. Etter
sammenslåingen har den nye kommunen om lag 6 700
innbyggere.
3. Nye Kristiansund kommune – 2008
Kristiansund og Frei kommune i Møre og Romsdal
slo seg sammen til nye Kristiansund kommune fra
1. 1. 2008. Etter sammenslåingen har den nye
kommunen i overkant av 22 000 innbyggere.
4. Nye Aure kommune – 2006
Aure og Tustna kommune i Møre og Romsdal slo
seg sammen til nye Aure kommune fra 1. 1. 2006.
Den nye kommunen har om lag 3 600 innbyggere
etter sammenslåingen.
5. Nye Vindafjord kommune – 2006
Ølen og Vindafjord kommune i Rogaland slo seg
sammen til nye Vindafjord kommune fra 1. 1. 2006.
Etter sammenslåingen har den nye kommunen i
overkant av 8 000 innbyggere.
6. Nye Bodø kommune – 2005
Bodø og Skjerstad kommune i Nordland slo seg
sammen til nye Bodø kommune fra 1. 1. 2005.
Nye Bodø kommune fikk etter sammenslåingen et
folketall på om lag 44 000.
7. Re kommune – 2002
Ramnes og Våle kommune i Vestfold slo seg sammen
til Re kommune fra 1. 1. 2002. Nye Re kommune fikk
etter sammenslåingen et folketall på om lag 8 000.
Sammenslåingen i Ramnes og Våle kommuner var den
første sammenslåingen siden 1994.

1
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Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Historikk
Utviklingen i kommunestrukturen fra 1838 kan grovt sett deles
inn i syv perioder

Herredskommunene fra 1838
ble oppdelt, og en rekke nye
byer opprettet. Antallet
kommuner økte fra 392 til 747

1838

1930

1958-1967 domineres av
sammenslutninger i forbindelse
med Scheikomiteens arbeid.
Antallet kommuner ble redusert
med 290 til 454 kommuner

1958

1930-1957 preges av stor stabilitet.
Det var bare små byutvidelser, og
noen få sammenslåinger. Antallet
kommuner ble redusert med 4 til
744

1968

1974-1977 preges av kommunedelinger. Det ble skilt ut 11
enheter av kommuner som
var berørt av sammenslutninger
10-15 år tidligere. Antall
kommuner økte til 454.

1974

1978

1968-1974 kjennetegnes av
Scheikomiteens etterdønninger, ved
at det finner sted en del byutvidelser
som ikke ble avklart i forrige periode.
Antallet kommuner ble redusert med
11 til 443

1995

I 1995 vedtok Stortinget at
endringer i kommunestrukturen
skal være basert på frivillige
sammenslutninger. I perioden
har det funnet sted syv sammenslutninger. Dermed har vi 428
kommuner i Norge per 1.1.2014

Dette er utdrag fra Scheikomiteens arbeid fra
1960. Bildet viser side
1 i Endeleg tilråding frå
Kommuneinndelingskomiteen om kommuneinndelinga i Sogn og
Fjordane (1960-1960)
Kilde: Sogn og Fjordane
Fylkesarkiv, www.sffarkiv.no

2014

1978-1994 er karakterisert av
stabilitet i kommunestrukturen.
Unntaket er et at flere inneklemte
bykommuner blir slått sammen med
omegnskommunene. Antallet ble
redusert med 19 til 435 kommuner

Kilde: Kommunal- og
regionaldepartementet
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Kommune-Norge i dag

Utvalgets anbefalinger
om kommunestruktur
I januar 2014 satte Kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner ned et hurtigarbeidende utvalg, som skulle
foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling.
I utvalgets første delrapport fremgår kriterier og prinsipper
vurdert i forhold til dagens oppgaveportefølje.

Norges 428 kommuner er svært ulike når det gjelder
folketall, folketallsutvikling, avstander og sentralisering.
Alle norske kommuner er i dag generalistkommuner, og
dette betyr at alle kommuner har det samme oppgaveansvaret og ivaretar de samme funksjonene som tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og
demokratisk arena. ”Generalistkommune”-prinsippet
lå til grunn også ved utredning av kriterier for en ny
kommunestruktur, jf. ekspertutvalgets mandat for
utredning av kommunereform.
Kommunestørrelser 2014
• Oslo er den største kommunen med 634 463 		
innbyggere per 1. 1. 2014, og Utsira kommune 		
i Rogaland er den minste med 211 innbyggere 		
per 1. 1. 2014.
• I gjennomsnitt har en norsk kommune 			
11 937 innbyggere.

• Over halvparten av kommunene 			
har færre enn 5000 innbyggere, 		
mediankommunen har 4661 innbyggere.
• De 100 største norske kommunene utgjør 		
75 % av befolkningen.
• Kautokeino kommune i Finnmark er den største
kommunen i areal med hele 9 708 km2, og Kvitsøy
kommune i Rogaland er den minste med sine 6 km2.

I delrapporten, som ble fremlagt 31. mars 2014, ble
det anbefalt ti kriterier rettet mot kommunene, og
to kriterier rettet mot staten. Forslaget til kriterier og
prinsipper for en god kommuneinndeling skulle være
basert på de oppgavene kommunene har i dag. Formålet
skulle være at kriteriene som utvalget kom frem til
skulle benyttes for å vurdere kommunesammenslåing
og ny kommunestruktur. Kriteriene skulle også ivareta
kommunens fire roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.
Kriterier for kommunene:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet
Kriterier for staten:
11. Bred oppgaveportefølje
12. Statlig rammestyring
Vektleggingen av de fem øverste kommunekriteriene
var bakgrunnen for at utvalget i sin rapport anbefalte
en kommunestruktur med en minstestørrelse på
15 000–20 000 innbyggere. Videre vektla utvalget
at kommunestrukturen bør nærme seg funksjonelle

samfunnsutviklingsområder, særlig i byområder. Til sist
anbefalte utvalget at staten bør redusere detaljstyringen
av sektoren, og at ordninger for politisk deltakelse bør
videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer. Regjeringen har i kommuneproposisjonen
2015 ikke lagt frem en tilsvarende minstestørrelse for
norske kommuner.

Fakta om utvalget
• Nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. januar 2014
• Ledes av professor Signy Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og
består av flere andre forskere og to rådmenn.
• Mandat: ”på fritt faglig grunnlag gjennomgå og foreslå prinsipper og
kriterier for en ny kommuneinndeling. (…) kriteriene skal benyttes på
lokalt, regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing og en ny kommunestruktur”.
• Leverer to rapporter: Delrapporten 31.mars 2014 tar utgangspunkt
i kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.
Sluttrapporten, som skal leveres 1.desember 2014, skal vurdere kriterier
kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver.
• Referansegruppen for utvalget består av ordførere fra alle partier representert fra alle deler av landet, i tillegg til representanter fra Fagforbundet og
Akademikerne og representanter fra noen sektordepartement og lederen
for arbeidsutvalget for fylkesmennene.

Kilder: Regjeringen.no , KS.no , SSB
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Vår 2014

Regjeringen har lagt opp til at alle landets kommuner
fra høsten 2014 skal inviteres til å delta i prosesser der
de skal vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen
med nabokommuner. Det er Fylkesmannen som vil få
ansvar for å lede og igangsette de regionale prosessene,
som skal avsluttes ved utgangen av 2016. Parallelt med
dette vil sluttrapporten fra ekspertutvalget bli lagt frem i
desember 2014, og utvalget vil der legge frem kriteriene
de mener kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige
nye oppgaver. Våren 2015 skal regjeringen legge frem
en stortingsmelding om hvilke nye oppgaver man
eventuelt ønsker å overføre til kommunene.
Det kan være verdt å nevne at selv om Norge ikke har
hatt en kommunereform siden 1960-tallet, har det
de siste årene blitt gjennomført en rekke reformer
som til dels har endret oppgavefordelingen mellom
de ulike forvaltningsnivåene i Norge. Dette inkluderer
sykehusreformen (2002), barnevernreformen (2004),
NAV-reformen (2006), forvaltningsreformen (2010)
og samhandlingsreformen (2012).
Etter framleggelsen av stortingsmeldingen om nye
oppgaver våren 2015, legger Departementet opp til
to ulike løp i reformperioden:
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Løp 1: Kongelig resolusjon
Vår 2016
For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet
av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at
sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet
av våren 2016.
Innen sommeren 2016
Kommunale vedtak om sammenslåing for kommuner
som har vedtatt sammenslåing høsten 2015.

Høst 2014 vår 2016

Regionale prosesser

Vår 2015

Høst 2015 vår 2016
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I kommuneproposisjonen som ble lagt frem i mai 2014,
presenteres rammene for den planlagte kommunereformen.
Proposisjonen er et av de første stegene i prosessen mot
kommunereform i Norge. Prosessen vil skje i flere steg, både
i kommunene og sentralt. Hva er fremdriftsplanen og hvilke
prosesser skal finne sted i årene fremover?
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Reform – framdrift og
milepæler

Vår 2016

Føringer for oppgavefordeling

Vår 2017

2019 - 2020

Inndelingsreform – to parallelle løp

Forutgående reformer: Sykehusreformen (2002), Barnevernreformen (2004), NAV-reformen (2006),
Forvaltningsreformen (2010), Samhandlingsreformen (2012)
Overblikk – den planlagte reformprosessen i Norge.
2-3 årige tilløp til kommunalreform, understøttet av
flere forutgående reformer og lokale prosesser.
Full iverksetting av reformen fra 2019.

1. januar 2018
Sammenslåinger vedtatt i Kgl. res. kan tre i kraft.
Løp 2: Proposisjon om en helhetlig
kommunestruktur til Stortinget våren 2017
Våren 2017
Planlagt tidspunkt for fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Kommunale
vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges
opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli
inkludert i proposisjonen.
Innen utgangen av 2017
Nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være
fattet.
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Nye økonomiske
virkemidler
Kommuner som har slått seg sammen har frem til i dag fått kompensert
kostnader til sammenslåing via inndelingsinnskudd, dekking av engangskostnader og støtte til relevante infrastrukturprosjekt. Det er nå gjort
endringer i de økonomiske virkemidlene for å fremme frivillige kommunesammenslåinger. Hva innebærer endringene?

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen 2015
en modell for økonomiske virkemidler. Det fremgår
at de økonomiske virkemidlene skal gjøres gjeldende
for kommuner som velger å slå seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet
nasjonale vedtak innen 1. januar 2018. Vi vil i det
følgende se nærmere på disse økonomiske virkemidlene.

Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner).
Antall innbyggere
i sammenslåingen
10 - 14 999 innbyggere

Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner).

Antall kommuner
og innbyggere
i sammenslåingen

0 - 19 999
innbyggere

20 - 49 999
innbyggere

50 - 99 999
innbyggere

Over
100 000
innbyggere

2 kommuner

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

3 kommuner

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

4 kommuner

40 000 000

45 000 000

50 000 000

55 000 000

5 eller flere kommuner 50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

Om artikkelforfatterne av reformartiklene

Rachel Myhr Williksen rwilliksen@deloitte.no er
Senior Manager i Deloitte consulting. Hun har arbeidet
som konsulent innenfor kommunal sektor i 10 år, og har
barnevern, helse og omsorg som sine spesialområder.
Rachel har bistått en rekke enkeltkommuner med å løse
utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, organisering og
styring.

Reformstøtte

0 - 10 000 innbyggere

Engangskostnader
Det er lagt opp til at alle kommuner som slår seg
sammen i reformperioden skal få dekket engangskostnader etter en standardisert modell, og ikke lenger etter
vurdering av søknad. 20 millioner kroner er satt som et
grunnbeløp per kommunesammenslåing, men støtten
til dekning av engangskostnadene differensieres etter
antall kommuner som slås sammen og antall innbyggere
i sammenslåingen.
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Reformstøtte
Det legges ikke lenger opp til en modell med støtte til
infrastrukturtiltak knyttet opp til kommunesammenslåing. I stedet vil kommuner som slår seg sammen
i reformperioden kunne få reformstøtte som kan
benyttes der kommunen mener det er mest hensiktsmessig. Utbetalingen av reformstøtte vil bli gitt uten
ytterligere søknad fra kommunene, men det må være
fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing innen
reformperioden. Reformstøtten vil gå til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer
enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 5 mill.
kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter
innbyggertall.

0
5 000 000

15 000 - 29 999 innbyggere

20 000 000

30 000 - 49 999 innbyggere

25 000 000

Over 50 000 innbyggere

30 000 000

Inndelingstilskudd
Dagens ordning med inndelingstilskudd er planlagt
videreført. Med dagens inndelingstilskudd får den nye
sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om
den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter
sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned
over 5 år. Dagens ordning med inndelingstilskudd
videreføres bare for kommuner som slår seg sammen
i reformperioden. Etter reformperioden vil ordningen
bli strammet inn.

Ruth Rørvik rrorvik@deloitte.no er seniorkonsulent i
Deloitte og arbeider med offentlig sektor, i hovedsak
med evalueringer og forvaltningsrevisjoner i kommuner
og fylkeskommuner.

Kilde: Meldingsdel i kommuneproposisjon 2015
(Prop. 95 S)
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Vurder behovet for økt kompetanse om endringsledelse
Det kan være en god idé for kommunale ledere å se nærmere på hvilken kapasitet
og kompetanse de trenger for å kunne spille en aktiv rolle i å lede sine kommuner
gjennom de endringene som måtte komme. Kommunereformen, og eventuelle
kommunesammenslåinger, fordrer nemlig vesentlig endrings- og utviklingsarbeid.
Kommunesammenslåing vil reise en rekke spørsmål knyttet til omorganisering,
arbeidsrettslige forhold, kulturelle ulikheter, økonomi, styring og demokrati, for
å nevne noe. Erfaring viser at større utviklingsarbeid er noe kommunale ledere i
liten grad får prioritert i hverdagen, ettersom tiden i hovedsak går med til å sikre
at kommunens store oppgavespekter blir forsvarlig ivaretatt i daglig drift. Ved
en reform vil én av oppgavene for kommunale ledere bli planlegging av større
endringsprosesser. Dette krever kompetanse i endringsledelse og forståelse for
hvordan prosessene skal planlegges. Kommunale ledere vil som arbeidsgivere
ha et ansvar for å forankre aktuelle endringer i kommunestruktur hos sine medarbeidere, men kommunen bør også sikre at endringer er forankret blant innbyggerne i kommunen og hos ulike samarbeidspartnere.

Kommunereform
og endringsledelse
Detaljene i kommunereformen er ennå ikke fastlagt, men
mye tyder på at en rekke kommuner må ta stilling til
endrede kommunestrukturer og eventuelle kommunesammenslåinger. Dette innebærer en rekke større endringer.
Men hvordan kan ledere planlegge og lede gode endringsprosesser og hvordan opparbeides slik kompetanse?
Regjeringen har varslet i sin politiske plattform at de
skal gjennomføre en kommunereform, og ”foreta en
gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene,
fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og
myndighet til mer robuste kommuner”. I rapporten fra
det nedsatte ekspertutvalget argumenteres det for at
kommunenes store oppgaveportefølje stiller økte krav til
kompetanse og kapasitet, og det anbefales at for å sikre
en god oppgaveløsning bør kommuner være av en viss
størrelse, minst 15 000-20 000 innbyggere.

Et sentralt spørsmål for disse kommunene vil være
hvilken ledelseskompetanse og -kapasitet som kreves
for å sikre at slike store endringsprosesser er vellykkede.
En vellykket endring kan i denne sammenheng både
bety gode integrasjonsprosesser i møtet mellom ulike
kommuneorganisasjoner og evnen til å hente ut de
gevinster som forventes å være resultat av en sammenslåing. Vi vil i det følgende komme med noen innspill til
hva ledere i kommunal sektor kan gjøre for å forberede
seg på endringsprosessene en kommunereform vil kunne
medføre.

Detaljene i den videre prosess er ennå ikke ferdig
spikret, men for noen kommuner kan situasjonen bli
en sammenslåing med én eller flere nabokommuner.

Kjenn til andres erfaringer ved kommunesammenslåinger
En del kommuner og ledere har allerede gjort seg sine erfaringer fra kommunesammenslåinger, og det vil kunne være nyttig å se på hvordan politisk og administrativ ledelse i disse kommunene har utøvd sine roller som ledere og arbeidsgivere.
Det gjøres også en rekke analyser, utredninger og forskning som viser hvilke erfaringer kommunene har gjort seg i slike prosesser. Ett tips kan for eksempel hentes
fra en forskningsrapport der seks kommunesammenslåinger i Finland er analysert.
Rapporten understreker blant annet viktigheten av lederes tilstedeværelse, spesielt
at ledere er til stede hos de medarbeiderne som berøres særlig av en kommunesammenslåing. Behovet for oppfølging og tilstedeværelse kan ses i sammenheng
med at en integrasjon av ulike kommuneorganisasjoner vil kunne innebære en
risiko for ulik grad av usikkerhet, frykt og stress blant både ledere og ansatte.
Det er derfor viktig å sikre at kommuneledelsen har tilstrekkelig fokus på å ivareta
de (mellom-)menneskelige sidene ved en sammenslåing, og at ledere har en forståelse av at integrasjon er en kontinuerlig prosess som krever oppmerksomhet og
kapasitet over tid. Viktigheten av å sikre gode prosesser og god organisering ved
gjennomføring av endringsprosesser er ikke unikt for offentlig sektor. Man kan her
trekke linjer til fusjoner og integrasjonsprosesser i privat sektor, der det har vist seg
at organisatoriske utfordringer er en av de viktigste årsakene til at man ikke alltid
får hentet ut de synergiene man ønsker fra en fusjonsprosess.

Om artikkelforfattern
Artikkelen på 15 sekunder
Regjeringen har varslet at det skal gjennomføres en kommunereform, og mye
tyder på at mange norske kommuner vil måtte ta stilling til mulige endringer
i kommunestruktur. Kommunale ledere vil dermed ha et ansvar for å lede
kommunene som organisasjoner gjennom aktuelle drøftinger og eventuelle
endringsprosesser. I denne artikkelen kommer vi med noen innspill om hvordan
kommunale ledere bør forberede seg til dette.
Kristian Dyrkorn kdyrkorn@deloitte.no er Manager i
Deloitte Consulting, og arbeider med prosjektledelse,
utredning og analyse i kommunal sektor. For tiden
leder han blant annet et prosjekt for KS som
skal belyse arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved
kommunesammenslåinger.
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Vurder konsekvensene av en kommunereform så tidlig som mulig
Det er viktig at kommunale ledere allerede i dag forbereder seg på hvordan en
kommunereform vil kunne påvirke deres kommuneorganisasjon. Noen aktuelle
spørsmål vil kunne være: Hva kan være mulige gevinster av en sammenslåing?
Hvilke utfordringer kan en sammenslåing bidra til å løse? Hva vil være forutsetninger for at man klarer å hente ut de gevinstene man ønsker? Hva krever dette av
kommunens ledere, ansatte og samarbeidspartnere? Og ikke minst – hvordan kan
man som leder sørge for at de ansatte blir ivaretatt i prosessen?
Som nevnt tidligere, er det viktig å erkjenne at en kommunesammenslåing er en
stor og kompleks oppgave, som setter tilsvarende krav til kompetanse og kapasitet.
Det kan være nyttig å gjøre en vurdering av hvilken kompetanse og kapasitet
kommunen har til å drive store endringsprosesser i dag, og se på hva kommunen
eventuelt bør gjøre for å utvikle eller tilegne seg denne. Dette er noen av spørsmålene det kan være nyttig for kommunale ledere å stille seg for å få kunnskap om
hvordan de kan ruste seg best mulig for de endringer som måtte komme.
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Intervju Deloitte Danmark

Kommunalreform i
Danmark – erfaringer og
refleksjoner
Danmark gjennomførte en omfattende kommunereform
i 2006. I den norske debatten henvises det ofte til denne
reformen, og enkelte bruker den som dokumentasjon på at
en kommunereform ikke gir ønskede effekter. Er dette riktig,
og hvilke erfaringer gjør danskene seg i dag? I dette intervjuet
gir Deloittes Ulrik Bro Müller sine vurderinger om erfaringene
fra den danske kommunereformen.

Fakta om dansk
kommunereform
Første fase av kommunereformen i Danmark skjedde
da den danske regjeringen oktober 2002 satte ned
Strukturkommissionen, som skulle vurdere fordeler
og ulemper ved alternative modeller for innretningen
av den offentlige sektor. Dette inkluderte å vurdere
geografiske og befolkningsmessige kriterier for
kommune- og amtstørrelser, fordeler og ulemper ved
endret oppgavefordeling og fordeler og ulemper med
å redusere fra tre til to folkevalgte forvaltningsnivåer.
Strukturkommisionen la frem sin utredning i 2004 der
det ble konkludert med at amter og kommuner ikke var
store nok til oppgavene og at det var flere uhensiktsmessige oppgavefordelinger mellom stat og kommune.

Kommunereformen ble videre vedtatt i 2005 og
reformen trådde i kraft i 2007. Kommunereformen
innebar en endret oppgavefordeling mellom de ulike
forvaltningsnivåene, og en sammenslåing av kommuner.
Før reformen var det i Danmark 271 kommuner med en
gjennomsnittlig befolkningsstørrelse på 19 900 personer.
Kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere skulle
enten slås sammen med andre kommuner, eller inngå
forpliktende samarbeid.
Det ble i forbindelse med kommunereformen gjennomført en rekke kommunesammenslåinger og også noen
oppdelinger av kommuner. Etter reformen var det
i Danmark 98 kommuner med en gjennomsnittlig
kommunestørrelse på 55 000 innbyggere. I tillegg ble
de 14 amtene lagt ned, og det ble etablert 5 regioner
som skulle ha fokus på sykehusdrift
Danmark hadde forøvrig også i 1970 gjennomført
en kommunereform, der man gikk fra 25 amter til
14 amter og fra 1.300 sognekommuner til 275
kommuner.
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Hva var hovedtrekkene i den
danske kommunereformen?
En strukturkommisjon nedsatt i
2002 konkluderte blant annet
med at ikke alle danske amter og
kommuner var store nok til å kunne
ivareta oppgavene de skulle løse på
en god nok måte. Den konkluderte
også med at det på flere områder
var en uhensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, og at det var flere gråsoner.
Kommunereformen ble vedtatt i
2005 og reformen trådde i kraft i
2007.
Den danske kommunereformen
handlet både om å profesjonalisere
kommunene, lage nye finansieringsordninger og å etablere en ny
oppgavefordeling mellom stat, amt
og kommune. Kommunereformen
i Danmark var en sentralisering
og desentralisering på samme
tid. Oppgavefordelingen ble
endret i retning av økte oppgaver

i kommunene, samtidig som
Danmark gikk fra 13 amt (tilsv. våre
fylker red anm.) til fem regioner, og
fra 270 kommuner til 98 kommuner.
For at kommunene skulle være
robuste nok til å ivareta de nye
oppgavene på en god måte, ble det
bestemt at kommunene skulle slås
sammen. Det hadde vært for sårbart
for det offentlige tjenesteapparatet å
beholde den eksisterende kommunestrukturen, spesielt med tanke på en
økt oppgavebelastning for de minste
kommunene. For eksempel kunne
de små kommunene bli sårbare for
de økte kostnadene som kunne
oppstå ved tilflytting av familier
med store behov for (og krav på)
kommunale tjenester.
Ble det i forkant av reformen
gjort en avklaring av hvilke
oppgaver som var åpenbart
statlige, regionale og
kommunale?
Danmark har hatt noen klare

ideer og prinsipper som har vært
retningsgivende for gjennomføringen av kommunalreformen. Vi
hadde en tanke om hvilke oppgaver
kommunene skulle ha ansvar for
og vi var også enige om at vi ville
bevare noen regionale strukturer,
selv om amtene ble lagt ned.
I Danmark har det vært viktig å
avklare hvilke konkrete oppgaver
det offentlige skal løse – og deretter
avklare hvilke av disse oppgavene
som skal løses sentralt og hvilke som
skal løses lokalt.
Det ble altså foretatt en
del formelle avklaringer av
ansvarsområder. Hva var
eksempler på oppgaver som
kommunene har overtatt på
frivillig basis?
Ja, ett eksempel er oppgavene
innenfor psykisk helse. Tidligere
hadde ikke kommunene ansvaret for
de psykiatriske institusjonene, men
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Delen av reformen som dreide seg
om målrettet kompetanseutvikling i
kommunene ville blitt gjennomført
uansett om det var reform eller ikke.
Selv om kommunereformen i
Danmark var utgiftsnøytral, hadde
politikerne en forventning om at
man kunne spare inn penger på
administrasjonen, og at dette
skulle finansiere implementeringsomkostningene. Dette viste seg å
ikke holde i praksis.

Inndelingsreform

Andre reformer: Barnets reform, Beskeftigelsesreform, mv.

Overblikk – den samlede reformprosessen: 4-5 årige tilløp
til kommunalreformen, som ble implementert fra 1. januar
2007 og ble understøttet av en rekke underliggende
reformer og større tiltak.

kunne gi en generell henvisning,
og så var det opp til institusjonen å
definere hvilket behov du hadde og
hvilke tjenester du skulle få tildelt.
Kommunene har i forbindelse med
kommunereformen valgt å overta
driften og økonomien for en stor del
av disse psykiatriske institusjonene.
Sentralt i Danmark var man overrasket over at kommuner ønsket
å ta på seg så stor del av disse
oppgavene.
Hvilke holdninger har det
vært til kommunereformen
i Danmark?
Det har etter min mening vært
relativt stor enighet i Danmark om
at det kunne være behov for en
kommunereform, blant annet var
det en generell enighet om at finansieringssystemet for dansk offentlig
sektor ikke var ideelt. Denne
enigheten har vært et godt grunnlag
for å gjennomføre en målrettet
reform for kommunal sektor.
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Det var ingen uenighet om at
danske kommuner skulle være
generalistkommuner. Noen
oppgaver var tydelig statlige og
forble statlige, og noen oppgaver
forble regionale (slik som sykehus).
Et mål med kommunereformen
var at man i kommunen skulle ha
en “en-dør-inn” til det offentliges
tjenester.

sering av administrative oppgaver
og tjenestetilbud til innbyggerne.
Et annet arbeid som er gjort på
administrasjonsområdet har vært
å implementere nye økonomi- og
lønnssystemer – dette har krevd mye
administrative krefter. Kommunene
opplevde generelt en vesentlig
utgiftsøkning de første årene etter
reformen trådde i kraft.

I Deloittes evaluering av
kommunalreformen i Danmark
to år etter (i 2008) ble det
avdekket at de administrative
kostnadene hadde økt,
samtidig med at kvaliteten på
administrasjonen sitt arbeid
hadde økt. Hvordan kan dette
forklares?
Reformen medførte i første
omgang negative administrative
stordriftsfordeler, høyere kvaIitet i
administrasjonen og et økt fokus på
administrative besparelser. Det ble
likevel i liten grad gjort en samlokali-

I Danmark valgte man å profesjonalisere administrasjonen ved å
investere målrettet i arbeidskraft
med spisskompetanse, for eksempel
i innkjøpsavdelingene. Man visste
at en slik investering ville bety
at utgiftene stiger et sted, men
målet var besparelser andre steder
i kommunen ved hjelp av en mer
effektiv og profesjonell administrasjon. Det har vist seg å ta lang tid
å oppnå gevinster her. Samtidig er
det viktig å huske på at reformen
skulle være utgiftsnøytral og
formålet var ikke å spare penger.

Du har nevnt at oppgaver har
blitt desentralisert i sammenheng med kommunereformen,
har desentraliseringen gått for
langt etter din mening?
Hvor mye man skal desentralisere
er et politisk spørsmål som fortsatt
diskuteres. Men det man har sett
er at man internt i kommunene har
hatt en tendens til å desentralisere
oppgavene for mye. Kommunene
desentraliserte budsjettansvaret
og de tilhørende administrative
oppgavene ut på tjenestenivå.
Det resulterte i manglende helhetlig
kommunal styring de første årene
etter reformen, som var preget av
vesentlige budsjettoverskridelser
på en rekke områder, herunder
særlig innen sosiale og psykiatriske
tjenester.
En kan også se at kommunene har
blitt større og silooppdelte, og det
har derfor oppstått nye grenseområder innenfor den kommunale
strukturen.
På hvilken måte har den faglige
kvaliteten blitt endret etter

kommunereformen?
Noen av kommunene har hatt
utfordringer med å finne spesialistkompetanse til komplekse oppgaver
der arbeidsstedet er lokalisert
utenfor de store byområdene.
Den faglige kvaliteten i administrasjonen har økt, men ikke nødvendigvis som en konsekvens av
reformen. Det er usikkert om den
faglige kvaliteten i oppgavene som
ytes til innbyggerne (undervisning,
pleie- og omsorgstjenester)
har økt som en konsekvens av
kommunalreformen.
Oppgaveutførelsen i kommunene
er blitt mer transparent etter
kommunereformen, i den forstand
at det er tydeligere for innbyggere
hvilket tjenestenivå og hvilke
tjenester man kan forvente av
kommunen. I tillegg rapporteres
det på måloppnåelsen til de ulike
kommunale tjenestene, noe som
gjør det mulig å sammenligne
resultatene til ulike kommuner.
I forbindelse med kommunereformen har man også fått luftet
en stor diskusjon om prioriteringer
mellom ulike områder og oppgaver
i kommunene. Dette har vært
nyttige diskusjoner. Det har samtidig
vist seg å være vanskelig for lokalpolitikerne å gjøre prioriteringer nå
som kommunene har en større og
mer kompleks oppgaveportefølje.
Når man ser på kommunenes
ressursbruk er det viktig å huske på
at effektivitet ikke er et enkelt regne-

stykke, og det kan måles ved hjelp
av mange ulike parametere. Når det
gjelder administrasjonens effektivitet
er det også viktig å snakke om servicenivå og kvaliteten på tjenestene
som ytes. Hvis ikke man gjør det,
blir diskusjonen om effektivisering
meningsløs. Man bør altså se mer på
hva som kommer ut av administrasjonens arbeid, og ikke bare på hvor
mye som brukes på den.
Har man fått økt bevissthet hos
borgerne og tjenesteutøverne
om hva som skal være
tjenestenes innhold og nivå?
Ja, og Deloitte har hatt noen store
prosjekter i Danmark som har gått
nettopp på dette som omhandler
servicenivået kommunene som
tjenestetilbydere skal legge seg på.
Spørsmålene man stiller seg er: ut
fra oppgavene kommunen skal løse:
hvilke tjenester skal tilbys? Generelt
sett har kommunene i Danmark
relativt stort handlingsrom til å
utforme sine tjenestetilbud. Etter
kommunereformen er det satt flere
minstekravene til tjenestetilbudene,
selv om det fortsatt er rom for lokale
tilpasninger. Det har vært en tendens
til at fagfolk har vært nervøse for å
redusere tjenestetilbudet. Dette kan
henge sammen med at danske lover
er rettighetsbaserte, og at tjenesteytere i kommunene har ønsket å
unngå klager fra tjenestemottakere.
Nettopp derfor er tydelige beskrivelser og krav til de kommunale
tjenestenes innhold viktig for
publikums forventninger. På noen
områder finnes sentralt satte
minstekrav, f.eks. hvor ofte eldre på
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at kommunereformen skal
fungere? Hvilke erfaringer kan
dere i Danmark bidra med i
forbindelse med planleggingen
av norske kommunereformer?
Først og fremst er det viktig å
huske på at den danske kommunalreformen ikke bare handlet om
struktur. Den danske reformen
handlet like mye om finansieringsmodeller og oppgavefordeling
mellom de ulike nivåene.

Ulrik Bro Müller umuller@deloitte.dk arbeider som senior manager i Deloitte
Danmark og leder Deloitte Danmark sin kommunale rådgivningsavdeling. Han
har gjennomført prosjekter i cirka 55 kommuner, med fokus på organisering,
styring og effektivisering. Han har også gjennomført tverrkommunale analyser for
bl.a. Finansministeriet, Socialminesteriet, Økonomi- og Indenrigsminestseriet mv.
Han arbeidet i 2005 i det Danske Socialministeries økonomiske sekretariat med
forberedelser av kommunalreformen på området som omhandler utsatte barn og
unge. Han har fra 2006 arbeidet med kommunal rådgivning i Deloitte.

institusjon skal få dusje. Dette er
en balansegang, og Kommunenes
landsforening ønsker ikke detaljstyring av krav til kommunene.
Danmark har i forbindelse med
kommunereformen utpekt fem
“tilsynskommuner”, som skal ha
tilsynsplikt med andre kommuner
i Danmark på enkelte områder.
Blant annet vurderes kvaliteten på
kommunenes sosiale tjenester.
Hvilke effekter har kommunereformen hatt når det gjelder
lokaldemokratiet?
Det er vanskelig å si noe sikkert om
reformens effekter på lokaldemokratiet. På den ene siden var man nok
nervøse for at kommunereformen,
og den påfølgende kommunestruk-
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turen med store kommuner, ville
skape mindre demokratisk deltakelse
lokalt. På den andre siden hadde
kommunereformen flere aspekter
som kunne virke positivt på folks
demokratiske bevissthet. Samtidig
som kommunestørrelsen økte,
overtok kommunene flere oppgaver
og mer ansvar, og det kan virke
som om dette til dels kan ha gjort
lokalpolitikken mer interessant og
relevant for folk. Det vi i hvert fall
kan se er at det har vært en økning
i valgdeltakelsen i de siste lokalvalgene i Danmark. Hvorvidt dette
kan tilskrives kommunereformen er
likevel usikkert.
Hva er de generelle oppfatningene av reformen nå
i Danmark?

Det er nok flere meninger om
reformen, og det har vært flere
utfordringer underveis, men
inntrykket mitt er at det er
bred konsensus i Danmark om
at kommunereform har vært en
riktig vei å gå. Ved planlegging av
kommunereformen kunne man
ikke forutse alle fremtidige scenarioer, så man har måttet jobbe
kontinuerlig med utformingen
av reformen. Justeringer må nok
også gjøres i tiden fremover, og
dette krever ressurser. Det er også
flere nye løsninger man kan se
for seg å innføre i det offentlige i
Danmark, men det er viktig å unngå
“reformtretthet”.
Hvilke forhold må legges
til rette fra statens side for

I første fase av innføringen av
kommunalreformen hadde ikke
kommunene kontroll på utgiftssiden. Erfaringen i Danmark var
at det tok fire år før man fikk
kontroll på utgiftene, noe som kan
sies å være relativt lang tid. Det
interessante er at en slik midlertidig
kostnadsøkning overhodet ikke var
forutsett eller tatt høyde for når
reformen startet, og det har vært
et kjempeproblem.
En konsekvens av budsjettoverskridelsene har vært at man i
Danmark vedtok en lov som sa
at kommunene som ikke holder
budsjettene må tilbakebetale
merforbruket. Dette kravet er
også fulgt opp i ettertid. Nå har
kommunene fått bedre styring på
økonomien, og utgiftene er under
kontroll. I 2012 gikk kommunene
med overskudd. Det er samtidig
viktig å huske på at overskudd ikke
trenger å være positivt – det vil være
et problem hvis en kommune går
med overskudd fordi innbyggerne i
kommunen ikke får de tjenestene de
etter loven har krav på.

Hvilke andre faktorer har påvirket strukturene i Danmark,
som man ikke kunne forutse
når reformen ble planlagt?
En kommunereform er bare en av
mange krefter som virker samtidig.
Det vi har sett i Danmark er at
mange av endringene i kommunene
kom på grunn av finanskrisen og
teknologiske endringer, ikke nødvendigvis som et resultat av strukturendringene og reformen i seg selv.
Den teknologiske utviklingen har
gått svært raskt siden 2004-2005 da
man designet kommunereformen.
På det tidspunktet var man ikke i
stand til å kikke i krystallkulen og se
de store endringene som kom til å
skje. I Danmark hadde man også i
mindre grad mulighet for å lære av
erfaringer fra kommunereformer i
andre land.

men jeg ville understreke på generelt
grunnlag at det er viktig å finne et
fokus for reformen. Hva er det man
vil oppnå med reformen? Det ville
ikke vært en god idé å drive en
reform igjennom ”bare for å gjøre det”.
For å gjennomføre en kommunereform på en god måte, må man
være tydelig på hva som er formålet,
ha en tydelig idé og en grunntanke.
Hvis ikke dette er tydelig på plass,
får man ikke gjort noe hverken
politisk eller operasjonelt.

Den digitale utviklingen innebærer
en rekke muligheter og får flere
konsekvenser for kommunene i
Danmark. Kommunene kan for
eksempel tilby digitale tjenester og
gi kommunens ansatte opplæring
via e-kurs. Det er i økende grad
digital kontakt mellom innbyggere
og kommunene, for eksempel er
saksgangen i kommunene nå blitt
digital.

I forbindelse med forarbeidet til en
kommunereform kan man også
sikre god kompetanseutvikling når
det gjelder hvordan man best kan
organisere kommunale områder
der det er spesielt stor risiko for
svikt i tjenestetilbudet. Kommunalreformen har i Danmark ført til
en generell kompetansedeling og
bevisstgjøring av ulike utfordringsområder, og arbeidet med reformen
har gitt sentrale beslutningstakere en
god forståelse for tjenesteapparatets
virkemåte.

Hvis Norges kommunalminister
spurte deg hva som er ditt
beste råd for å iverksette
en reform som ivaretar
finansierings-, oppgave-, og
strukturbehovet - hva ville ditt
svar vært?
Det er vanskelig å finne et kort svar,

Det er også viktig å tenke helhetlig.
Hvordan skal man ivareta hensynene
til for eksempel faglig kvalitet,
økonomi og demokrati? For å finne
gode løsninger bør man vurdere
samspillet mellom ulike oppgaver
og se på hvordan strukturene passer
med oppgavene.
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Nye regler for
deltidsansatte
Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven åpner for
at deltidsansatte kan ha krav på økt stillingsprosent, men det finnes unntak.

Artikkelen på 15 sekunder
Mange kommuner benytter seg av deltidsansatte for å dekke behovet for arbeidskraft, særlig innenfor
pleie- og omsorgstjenester. Fra 1. januar 2014 kan deltidsansatte få rett på høyere stillingsprosent
dersom de jevnlig over en 12 måneders periode arbeider overtid eller tar ekstravakter. I denne artikkelen
vil vi gå nærmere inn på innholdet i de nye reglene og utfordringene for kommunene.

H

ar din kommune deltidsansatte? Da er det
viktig å være klar over at det har kommet
nye regler i arbeidsmiljøloven som kan gi
deltidsansatte rett til økt stillingsprosent.
Reglene gjelder fra 1. januar 2014.
Flere kommuner har mange deltidsansatte, særlig innen
pleie og omsorg. Ofte har deltidsansatte en avtalt
stillingsbrøk som er lavere enn det de faktisk arbeider.
Kommunen har gjerne behov for at deltidsansatte tar
ekstravakter og arbeider overtid, enten det er på grunn
av økt arbeidsmengde, sykefravær eller permisjoner.
Merarbeidet foregår jevnlig over en lengre periode, og
medfører at den ansatte i realiteten arbeider mer enn
sin avtalte stillingsbrøk. Tidligere har en slik ordning vært
praktisert uten at det medførte rett til økt stillingsbrøk
for den deltidsansatte. Dette vil endre seg til neste år.
Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har
jobbet utover avtalt arbeidstid, har rett på en stilling
tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Har din
kommune deltidsansatte i eksempelvis 50 % stilling,
men som det siste året jevnlig har tatt ekstravakter eller
jobbet overtid slik at faktisk arbeidstid har vært 100 %
over en 12 måneders periode, har den deltidsansatte i
utgangspunktet rett på 100 % stilling. Regelen gjelder
uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær
eller andre forhold som begrunner kommunens behov
for merarbeid. Tolvmånedersperioden beregnes bakover
i tid med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker
fremmer krav om økt stilling.
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Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen. Kommunen kan motsette seg krav om økt stillingsprosent
dersom de kan dokumentere at behovet for merarbeid
ikke lenger er tilstede. For eksempel kan det være tilfellet
dersom kommunen har foretatt nedbemanning på
arbeidsplassen, eller planlegger nedbemanning i nær
fremtid.
Hvordan kan arbeidsgiver innrette seg?
Lovgiver ønsker å sikre forutsigbarheten for deltidsansatte, redusere antall undersysselsatte og få opp
stillingsprosenten blant deltidsansatte. Det er ønskelig
at arbeidsgivere har et mer bevisst forhold til bruk av
merarbeid. Kommunene bør tilpasse stillingsprosenten
etter hvilket arbeidskraftbehov som jevnlig eksisterer
også for å få kontroll på egne kostnader. I noen tilfeller
kan kommunen gjennom egne rutiner redusere risikoen
for økt stillingsprosent.
Et praktisk eksempel: En av kommunens ansatte skal
ut i foreldrepermisjon og kommunen har behov å fylle
stillingen i mellomtiden. I stedet for å dekke det midlertidige behovet ved å planlegge overtid og ekstraarbeid
for en deltidsansatt i 50 % stilling, kan kommunen
og den deltidsansatte inngå avtale om midlertidig
ansettelse/ vikariat i 50 %. Selv om stillingen for den
deltidsansatte til sammen blir 100 %, vil ikke det avtalte
vikariatet innebære arbeid utover avtalt arbeidstid.
Den deltidsansatte kan derfor ikke kreve økt stillingsprosent etter hovedregelen selv om behovet skulle være
tilstede.
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Kommer kollegaen tilbake fra permisjon vil antakelig
arbeidsgiver komme utenom krav om økt stillingsprosent
ved å dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger
er tilstede. Dersom kollegaen derimot velger å skifter
jobb etter endt permisjonstid, eller kommunen har fått
økt arbeidsmengde i perioden, kan det være praktisk
å ha inngått avtale om midlertidig stilling med den
deltidsansatte. Kommunen står da fritt til å lyse ut den
ledige stillingen, og er ikke pliktig å tilby stillingen til den
deltidsansatte gjennom økt stillingsprosent.
Det er viktig å være klar over at det ikke er tillatt å
konstruere ekstravakter som enkeltstående midlertidige
ansettelser for å omgå regelverket. Det er begrensede
muligheter for å avtale midlertidige ansettelser både
i privat og kommunal sektor. For å avtale midlertidig
ansettelse må arbeidsgiver i utgangspunktet ha et
midlertidig behov. Arbeidsgivere bør søke råd før det
inngås avtaler om midlertidig ansettelse.
Hvilken stillingsprosent og hvilket stillingsinnhold har den deltidsansatte rett på?
Gitt at en deltidsansatt i 50 % stilling har krav på økt
stillingsprosent tilsvarende 100 %, men ønsker likevel
å gå inn i 80 % stilling. Kan den deltidsansatte velge
stillingsprosent? En deltidsansatt som fremmer krav om
økt stillingsprosent må i utgangspunktet akseptere å ta
ut hele den stillingsutvidelsen som tilsvarer det reelle
merarbeidet. Den ansatte har ikke rett til å velge den
stillingsprosent som passer han/ henne best innenfor
den brøken som er ”opptjent”. Kommunen kan imidlertid velge å inngå avtale med den ansatte om en lavere
stillingsbrøk dersom vedkommende ønsker det.
Det nærmere innholdet i stillingen, herunder arbeidstid
og arbeidssted, skal tilsvare innholdet i det merarbeid
den ansatte har utført i 12-månedersperioden. Den
ansatte kan ikke velge hvilken avdeling han eller hun
vil arbeide på, men må akseptere at kommunen velger
å bruke han/ henne på den avdelingen merarbeidet
tidligere har vært utført på. Dette gjelder selv om
merarbeidet ble utført på andre steder/ avdelinger enn
den ansattes hovedarbeidssted. Den ansatte må også
akseptere samme omfang av ubekvemme vakter som i
merarbeidet, dersom kommunen ønsker dette.

ekstraarbeidet som vedkommende har utført, men har
endt opp med å gjøre arbeidet likevel fordi kommunen
ikke klarer å dekke behovet på annen måte? Kan
kommunen nekte å gi økt stillingsbrøk under henvisning til et kompetansekrav de mener gjelder, men som
vedkommende ikke oppfyller? Svaret på det er: Antakelig
ikke. Dersom den deltidsansatte har utført arbeidet i over
12 måneder har lovgiver bestemt at dette skal utløse
visse rettigheter. Annerledes er det dersom den deltidsansatte utførte oppgaver som ikke lovlig kunne utføres
uten særlig kompetanse. I de tilfeller vil kommunen
kunne henvise til et kompetansekrav, men må antakelig
tilby vedkommende økt stillingsprosent med annet
passende innhold.
Om artikkelforfatterne

Erik Øxnevad Larsen erlarsen@deloitte.no er advokat
og partner i Deloitte Advokatfirma AS. Han har bred
erfaring innen arbeidsrett, skatt, trygd og pensjon.

Ann Mari Risvoll Kolstad akolstad@deloitte.no
er advokat i Deloitte Advokatfirma AS. Hun arbeider
innenfor flere forretningsområder, hovedsakelig
arbeidsrett, kontraktsrett, arv og skifte.

I noen tilfeller kan det være lite ønskelig å gi den deltidsansatte samme oppgaver som ble utført som merarbeid.
Hva om den ansatte egentlig ikke er faglig kvalifisert til
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Alle offentlige virksomheter, også kommunalt eide selskaper
må rette seg etter offentlighetsloven. Konkurransehensyn kan
imidlertid gi unntak der virksomheten opptrer i direkte
konkurranse med private aktører. Det kan være greit å få
dette avklart og ha det formelle på plass, dersom et privat
selskap som er i konkurranse med et kommunalt eid selskap
plutselig ber om innsyn.

Unntatt
offentlighet
O
Offentlighetsloven er lov
av 19. mai 2006 nr. 16 om
rett til innsyn i dokument i
offentlig virksomhet.
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ffentlighetsloven gir allmennheten rett
til innsyn i saksdokumenter, journaler
og lignende register hos organer som
er omfattet av loven, med mindre noe
annet er fastsatt i lov eller forskrift. Formålet med loven
er å tilrettelegge for at offentlig virksomhet er åpen og
gjennomsiktig, styrke informasjons- og ytringsfriheten,
den demokratiske deltagelse, rettssikkerheten, tilliten til
det offentlige, allmennhetens kontroll samt å fremme
viderebruk av offentlig informasjon.
Offentlighetsloven har et bredt nedslagsfelt og gjelder
staten, fylkeskommuner, og kommuner samt andre

rettssubjekter som utøver offentlig myndighet. Loven
gjelder også for rettssubjekt (for eks. AS eller IKS) der
stat, fylkeskommune eller kommune alene eller sammen
har kontrollerende innflytelse. Dette innebærer at svært
mange virksomheter er omfattet av offentlighetsloven,
også næringsvirksomheter med over 50 % offentlig
eierskap som opptrer i det private markedet. Dette
skaper spesielle utfordringer og behov for unntak fra
loven. Derfor er det i Offentlighetslovens § 2 gjort
unntak fra loven for næringsvirksomheter som driver i
direkte konkurranse med private aktører. Begrunnelsen
for at konkurranse kan føre til at en virksomhet er fritatt

Artikkelen på 15 sekunder
Offentlighetsloven gir allmennheten rett til innsyn i saksdokumenter, journaler
m.m. hos offentlige organer og virksomheter, også næringsvirksomheter hvor det
offentlige har kontrollerende eierandel. Næringsvirksomheter som driver i direkte
konkurranse med private aktører er imidlertid unntatt fra loven. Dette av hensyn til
at virksomheten skal ha de samme rammevilkår som konkurrentene. I denne artikkelen fremgår det når et slikt unntak er aktuelt.

fra loven er hensynet til at virksomheten skal ha de
samme rammevilkår som konkurrentene. Vi skal i
denne artikkelen se nærmere på dette unntaket.
Unntaket for næringsvirksomhet som driver i
direkte konkurranse med private
Etter offentlighetsloven § 2 gjelder loven ikke ”rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private”. Det fremgår
av lovens forarbeider at vilkåret skal tolkes strengt.
Virksomheten må altså (i) hovedsakelig drive næring i
direkte konkurranse med private, og (ii) virksomheten
må utøves på like vilkår som de private aktørene. Det
siste er egentlig bare en presisering av konkurransevilkåret.
Hva som skal til for at en virksomhet kan sies å drive
”næring” beror på en konkret vurdering av bl.a. virksomhetens formål, karakter, om virksomheten er egnet til å
gå med overskudd etc. Som oftest, men ikke alltid, vil
svaret gi seg selv.
Virksomheten skal vurderes under ett, og det avgjørende
er om virksomheten samlet sett kan sies ”hovudsakleg”
å drive næringsvirksomhet i direkte konkurranse med
private. Over halvparten av virksomheten må i alle fall
drive slik næringsvirksomhet, men det kreves ikke at
alle eller nesten alle delene av virksomheten er utsatt
for konkurranse. Det avgjørende er om virksomheten er

utsatt for konkurranse innenfor sitt hovedmarked. Dette
beror på en helhetsvurdering der det bl.a. tas hensyn til
hvor stor del av den samlede omsetningen, fortjenesten,
antall ansatte, verdien av driftsmidlene og markedsverdien som knytter seg til de delene av virksomheten
som er utsatt for konkurranse. Et eksempel på en slik
vurdering finner en i Sivilombudsmannens uttalelse:
SOM 2009-1203 (Karmsund Havnevesen IKS).
Videre må det dreie seg om noenlunde tilsvarende
produkter eller tjenester som tilbys av de private, og
de må tilbys på noenlunde samme måte. Det er f.eks.
antatt at A/S Vinmonopolets virksomhet er omfattet av
offentlighetsloven.
Det må også eksistere et etablert marked hvor virksomheten faktisk møter konkurranse i sitt geografiske
nedslagsområde. Som eksempel er det i lovens
forarbeider vist til at det i forhold til Oslo Lufthavn
Gardermoen AS ikke har vært regnet som avgjørende at
lufthavnen er utsatt for en viss konkurranse fra privateide
Sandefjord lufthavn Torp. Dette skyldes delvis at de to
lufthavnene p.g.a. ulik lokalisering ikke vil ha sammenfallende passasjergrunnlag for en stor del av markedet,
og delvis at antallet destinasjoner ut fra Torp er langt
lavere enn ut fra Gardermoen. I følge forarbeidene vil
det heller ikke være avgjørende at Gardermoen er utsatt
for konkurranse fra lufthavner i utlandet om å fungere
som transittlufthavn for interkontinentale flygninger,
fordi dette ikke er et hovedmarked for Oslo Lufthamn
Gardermoen.
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Til sist er det et vilkår at virksomheten må drives på
samme vilkår som for konkurrentene. Dersom selskapet
har fordeler de private aktørene ikke har – f.eks. i form
av offentlige subsidier, driftsbidrag e.l. vil selskapet
ikke være unntatt fra loven. Hvis virksomheten mottar
offentlig støtte som de private aktørene ikke har lik
adgang til å søke om, er synspunktet at det ikke foreligger noen virkelig konkurranse.
Betydningen av om virksomheten faller innenfor
eller utenfor loven
Konsekvensen av at en virksomhet omfattes av unntaksbestemmelsen vil være at hele virksomheten faller
utenom loven, selv om mindre deler av virksomheten
ikke er utsatt for konkurranse.
På den annen side vil loven gjelde for hele virksomheten dersom selskapet ikke er unntatt fra loven.
Virksomhetens næringsøkonomiske virksomhet beskyttes
imidlertid av blant annet reglene om taushetsplikt for
næringsopplysninger av konkurransemessig betydning
i § 13 og reglene i § 23 om hensynet til beskyttelse av
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forhandlingsposisjon. Etter lovens § 14 vil også interne
saksdokumenter være unntatt fra innsyn på nærmere
bestemte vilkår. Offentligheten vil ha innsynsrett i
styreprotokoller, så langt disse ikke inneholder taushetsbelagte næringsopplysninger eller personopplysninger.
Slike opplysninger må i tilfelle sladdes før protokollen
gjøres tilgjengelig ved en eventuell innsynsbegjæring.
Selskapet vil for øvrig måtte føre postjournal for
utgående og inngående post etter arkivlovens regler.

Om artikkelforfattern

Bjørn Martin Øvrebø Svendsen bjsvendsen@deloitte.no
er advokat og manager i Deloitte Advokatfirma. Til
daglig bistår han offentlige og private virksomheter
innen bl.a. offentlig rett, offentlige anskaffelser,
selskapsrett, fast eiendom og kommersielle kontrakter.
Han har også betydelig erfaring med prosedyre i sivile
saker for domstolene.
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Kommunal

eigarskapsforvaltning

Artikkelen på 15 sekunder
Ein stadig større del av den kommunale verksemda blir organisert utanfor den
ordinære kommunale forvaltninga. 2.369 kommunalt eigde selskap omsette for
om lag 129 milliardar kroner i 2012. God forvaltning og kontroll av eigarskapa
er avgjerande for å sikre kvalitet på offentlege tenester og god forvaltning av
offentlege midlar.

KS sine tilrådingar for god eigarstyring

T

il saman finst det 2.369 kommunalt eigde
selskap i Norge. Desse omsette for om lag
129 milliardar kroner i 20121. Ein stadig
større del av den kommunale verksemda
blir organisert utanfor den ordinære kommunale
forvaltninga. Dette kan vere i form av aksjeselskap,
interkommunale selskap eller andre sjølvstendige
rettssubjekt2.

1
Kommunal Rapport
04.11.2013 KommuneNorges 100 største. http://
kommunal-rapport.no/
2
Kommunal og
regionaldepartmentet
(2011): Kontrollutvalsboka.
Om rolla og oppgåvene
til kontrollutvalet. http://
www.regjeringen.no/
upload/KRD/Vedlegg/
KOMM/Rapporter/2011/
KRD_rettleiar_nynorsk_
elektronisk_mbokmerker.
pdf
3
Anbefaling om eierskap,
selskapsledelse og
kontroll av kommunalt/
fylkeskommunalt eide
selskaper og foretak
(februar 2011)
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Auka bruk av fristilte organisasjonsformer og overføring av oppgåver og mynde til slike verksemder,
aukar også behovet for gode kontrollrutinar som
sikrar at kommunen sine interesser og verdiar blir
tilstrekkeleg ivaretatt. Bruk av fristilte verksemder
kan vere ei utfordring for demokratisk styring, innsyn
og kontroll, ettersom dei ligg utanfor kommunestyret si direkte styring og administrasjonssjefen sitt
internkontrollansvar.
God forvaltning av eigarskap er avgjerande for å sikre
kvalitet på tenester og god forvaltning av felles verdiar,
og er i tillegg viktig for omdømmet til kommunen.
Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt eigarforum
har utarbeidd eit sett med tilrådingar for korleis
kommunale/fylkeskommunale eigarskap bør forvaltast
og kva system og rutinar kommunar og fylkeskommunar bør etablere. I den sist oppdaterte versjonen
(2011) omtalar KS 19 tema med tilhøyrande tilrådingar3.

• Obligatorisk opplæring av og informasjon til
folkevalde,
• Utarbeiding av eigarskapsmeldingar,
• Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og
selskapsavtale/vedtekter,
• Vurdering og val av selskapsform,
• Fysisk skilje mellom monopol og
konkurranseverksemd,
• Tilsyn og kontroll med kommunale føretak og med
forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap,
• Samansetting og funksjon av eigarorgan,
• Gjennomføring av eigarmøte,
• Eigar sine krav til profesjonelle styre i kommunal
sektor,
• Valkomité for styreutnemning i aksjeselskap og
interkommunale selskap,
• Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra,
• Styresamansetting i konsernmodell,
• Oppnemning av vararepresentantar,
• Habilitetsvurderingar og politisk representasjon i
styra,
• Kjønnsrepresentasjon i styra,
• Godtgjøring og registrering av styreverv,
• Arbeidsgjevartilknyting i sjølvstendige rettssubjekt,
• Utarbeiding av etiske retningslinjer,
• Administrasjonssjefen si rolle i kommunale og
fylkeskommunale føretak.

Deloitte si erfaring er at KS sine tilrådingar gjev gode
innspel til kommunane om korleis dei kan etablere ei
ansvarleg og profesjonell eigarskapsforvaltning.
Den første tilrådinga til KS er at kommunar som ein del
av folkevaldopplæringa bør gjennomføre obligatoriske
kurs og/eller eigarskapsseminar for alle folkevalde i ulike
aspekt knytt til eigarstyring av utskilt verksemd. KS peiker
på at det er viktig at folkevalde får innsikt i ulike roller
ein innehar som både folkevald og som styremedlem/
representantskapsmedlem, og at dei folkevalde er
medvitne om roller, styringslinjer og ansvarsdeling. For
å styrke kompetansen og sikre informasjon til kommunestyrepolitikarane, tilrår KS at kommunane årleg gjev
informasjon om status for selskapa, drift og nøkkeltal til
kommunestyret.
Ei svært viktig tilråding er den andre tilrådinga som dreier
seg om at kommunar bør utarbeide ei eigarskapsmelding.
Ei eigarskapsmelding bør som minimum innehalde tre
hovudpunkt:
• Oversikt over kommunen sine verksemder som 		
er lagt til selskap og samarbeid
• Politisk (prinsipp for eigarstyring) og juridiske
styringsgrunnlag knytt til dei ulike selskaps- og
samarbeidsformane
• Føremålsdiskusjon og selskapsstrategi knytt til 		
dei ulike selskapa, herunder vedtektsrevisjon

Ei eigarskapsmelding vil sikre naudsynte styringssignal
til selskapa og tydeleggjere lokalpolitikarane sitt ansvar.
Ei eigarskapsmelding vil også gje ei samla oversikt
over kommunen sine eigarskap. KS tilrår at eigarskapsmeldinga blir gjennomgått og eventuelt revidert kvart
år i kommunestyret.
KS tilrår vidare at kommunar utarbeider og jamleg
reviderer selskapsstrategi og vedtekter. KS peiker på at
selskapa innafor ramma av vedtektene/selskapsavtalen
bør ha klare mål og strategiar for si verksemd. Vidare
bør føremålet i selskapsavtale/vedtekter bli vurdert
med jamne mellomrom for å sjå om det er behov for
endringar.
KS peiker på at ein grunnleggjande føresetnad for ei
strategisk drift av selskap er ein klar og presis eigarstrategi for selskapet, der eigar sine forventningar
er formulerte. Dette vil også vere ein føresetnad for
gjennomføring av selskapskontroll. Selskapsstrategiane
bør som del av eigarmeldinga bli revidert jamleg. Ein
viktig del av eigarstrategien er ei tydeleg avklaring av
kva forventningar eigar har til eventuell avkastning.
Samtundes peiker KS på at langsiktigheit og samfunnsansvar bør leggjast til grunn for kommunale eigarskap.
Aktiv vurdering og val av selskapsform er også ei viktig
tilråding, og det er eigar sitt ansvar å sikre at selskapa
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har ei selskapsform som er tilpassa verksemda sitt
føremål, eigarstyringsbehov, marknadsmessige forhold
og konkurranseregelverk. Dersom kommunen har
eigarskap i selskap som opererer i konkurranseverksemd i tillegg til monopolverksemd, tilrår KS at det
som hovudregel må etablerast eit fysisk skilje mellom
monopol og konkurranseverksemd, for å unngå
mistanke om rolleblanding og kryss-subsidiering.
Organiseringa av konkurranseutsett verksemd bør så
langt som mogleg ha åtskilt leiing og bemanning, i
tillegg til å vere fysisk åtskilt frå monopolverksemda.
KS peiker på at dette bør vere utgangspunktet, og at
dersom ein ikkje oppfyller dette må det vere ei bevisstheit omkring kva som er årsaka til det.
KS peiker på at kommunestyret har eit tilsyns- og
kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at
regelverket blir etterlevd og at etiske omsyn blir tryggja.
Kontrollutvalet skal på vegner av kommunestyret sjå til at
det blir ført kontroll med kommunen sine eigarinteresser
i selskap. KS tilrår at kommunestyret innanfor kommunelova sine føresegner fastsett reglar for selskapskontroll.
Dette bør omfatte kva dokument som uoppfordra skal
sendast til kontrollutvalet og kven denne plikta gjeld for,
og kontrollutvala sin rett til å delta på generalforsamlingsmøte/ representantskapsmøte.
Når det gjeld samansetting og funksjon av eigarorgan
tilrår KS at kommunestyret vel politisk leiing som eigarrepresentant i aksjeselskapa sine eigarorgan. KS peiker
på at eigarutøvinga skal spegle kommunestyret si
fleirtalsavgjersle. KS meiner vidare at det er sentralt at
det blir oppretta ein føreseieleg og klar kommunikasjon
mellom eigarorgan og kommunestyre i forkant av
generalforsamlingar. Etablerte kommunikasjonsformer
bør forankrast i eigarskapsmeldinga.
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Det er eigar sitt ansvar å setje
saman styret og gje styret dei
naudsynte styringsrammene for
å utøve si verksemd som eit
profesjonelt organ.
KS tilrår også at det blir gjennomført eigarmøte.
Generalforsamling er det formelle eigarmøtet, men
det kan også bli kalla inn til eigarmøte utover generalforsamlingar, til dømes for å drøfte ei sak utan at det
blir gjort formelle vedtak. Det er opp til eigarane sjølve
å vurdere behovet for, og korleis slike eigarmøte skal bli
gjennomført. KS tilrår at styret legg til rette for at flest
mogleg av eigarorganet sine medlemmer kan ta del i
generalforsamlinga og at dette blir ein effektiv møteplass
for aksjeeigarane og styret. Styreleiar og dagleg leiar
har plikt til å delta på generalforsamlinga i aksjeselskap.
Revisor har rett til å vere til stades, og nokre gonger har
revisor plikt til å møte når det er saker på dagsorden som
gjer dette naudsynt. Det blir presisert at tilrådinga retter
seg mot at eigarstyringa skal skje gjennom eigarorganet
for selskapa og ikkje i selskapsstyra.
KS er opptatt av at det blir sett saman profesjonelle
styre for kommunalt eigde selskap, og peiker på at
det er eigar sitt ansvar å setje saman styret og gje styret
dei naudsynte styringsrammene for å utøve si verksemd
som eit profesjonelt organ. Det er eigar sitt ansvar å gje
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KS tilrår at kommunar stiller krav
til selskapsstyre om følgjande type
kompetanse:
• Kunnskap om aksjelova, IKS-lova, kommunelova, andre relevante lover, forskrifter og avtalar
som har betyding for selskapet si drift,
• Kunnskap om selskapet sitt føremål, vedtekter,
organisasjon og historie,
• Kompetanse om private og kommunale rekneskapsprinsipp, og evne til å analysere økonomiske utviklingstrekk
• Kompetanse på offentleg forvaltning og dei
politiske og samfunnsmessige utfordringane
• Spesialistkompetanse og erfaring på eit
eller fleire område som t.d. juss, økonomi,
marknadsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMT, leiing eller organisasjon,
• Ha kunnskap om trendar og utviklingstrekk
innafor bransjen,
• Ha kunnskap om konkurrerande verksemder.

informasjon om rammene for og innhaldet i det å sitte
i eit styre. Eit styre skal ha generalist- og fagspesifikk
kompetanse. Føremålet for dei kommunale selskapa
er ulike, og kompetanse bør sjåast i lys av selskapa
sine føremål. KS viser til at dersom naudsynt kompetanse ikkje er til stades i utangspunktet, skal eigar sitt
ansvar likevel presiserast og det skal bli gjeve tilbod om
opplæring der det er naudsynt.
Ved val av styre til selskap organisert etter aksjelova
og lov om interkommunale selskap tilrår KS at det bør
vedtektsfestast bruk av valkomité. Føremålet er å sikre
samansetting av styre med komplementær kompetanse i samsvar med eigar sitt føremål med selskapet.
Representantskapet/generalforsamlinga sin leiar vel
leiaren av valkomiteen. I selskap med fleire eigarkommunar bør samansetninga av valkomiteen
spegle eigardel. Fleirtalet av valkomiteen bør vere
uavhengige av styret og tilsette. Valkomiteen si innstilling bør grunngjevast.
KS peiker på att eigar har ansvar for å sikre at styret
innehar den naudsynte kompetansen til å leie selskapet
i samsvar med eigar sitt føremål. I dette ligg det også
at eigar står fritt til å skifte ut styremedlemmer innafor
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valperioden. Styret har eit sjølvstendig ansvar for å gjere
jamlege kompetansevurderingar av eiget styre i forhold til
eigarane sitt føremål med selskapet. For å sikre utvikling av
naudsynt kompetanse i styret tilrår KS at det blir etablert
følgjande rutinar som ein del av styret sine rammer. Styret
skal:
• Fastsette instruksar for styret og den daglege
leiinga med særleg vekt på klar intern ansvars- og
oppgåvefordeling,
• Gjennomføre ein eigenevaluering kvart år både når det
gjeld kompetanse og arbeid,
• Bli gjeve jamleg moglegheit til ekstern styreopplæring,
• Gjennomføre eigne styreseminar der fokus går på roller,
ansvar og oppgåver,
• Fastsette ein årleg plan for sitt arbeid med vekt på mål,
strategi og gjennomføring,
• Gje ein samla utgreiing for selskapet si styring og leiing
i ein årsrapport.
Når det gjeld styresamansetting i konsernmodell tilrår
KS at styremedlemmer i morselskap ikkje bør sitje i styret
til dotterselskap. Konserndirektøren kan vere representert
i dotterselskapa sine styre. Dersom dotterselskap yt
tenester til morselskap i konkurranse med andre bør det
vere leiingsmessig og funksjonelt skilje mellom selskapa
for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbodsprosessar. Dersom det i konsernet er eit dotterselskap
som yt monopoltenester til sine eigarar eller innbyggjarane
i eigarane sine kommunar bør eksterne kandidatar ha
fleirtal i dotterstyret.
KS tilrår at når det blir utpeikt vara til styret bør ordninga
med numerisk vara bli nytta for å sikre kontinuitet og
kompetanse i styret. KS tilrår også at 1. vara blir invitert
til styremøta for på den måten å sikre kompetanse og
kontinuitet.
Når det gjeld habilitetsvurderingar og politisk representasjon i styra viser KS til at det er opp til kvart einskilde
eigarorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjere
kva type kompetanse eit styre skal ha. I utgangspunktet
tilrår KS å unngå situasjonar der styret sine medlemmer
jamleg blir vurdert i forhold til forvaltningslova sine reglar
om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av leiande
politikarar i selskapsstyra. KS tilrår at styra etablerer faste
rutinar for å handtere moglege habilitetskonfliktar, og at
kommunestyret opprettar ein valkomité som innstiller til
det organ som skal velje styrerepresentantar.

KS tilrår at reglane i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskap skal
gjelde tilsvarande for aksjeselskap der kommunar og
fylkeskommunar til saman eig minst to tredeler av
aksjane i selskapet. For statsaksjeselskap med fem styremedlemmer er det krav om 40 % kjønnsrepresentasjon.
KS føreslår at eigarorgan uavhengig av organisasjonsform søker å få til ein balansert kjønnsrepresentasjon i
styret for å betre utnytte eksisterande kompetanse.
Ei av tilrådingane til KS gjeld godtgjøring og registrering
av styreverv og KS tilrår at kommunen i samband med
utarbeiding og eventuell revidering av eigarmelding,
gjennomfører ein prinsipiell diskusjon om honorar som
grunnlag for eigarorganet si fastsetting av styrehonorar,
uavhengig av organisasjonsform. Vidare peiker KS på at
styremedlemmar generelt ikkje bør påta seg særskilte
oppgåver for det aktuelle selskapet i tillegg til styrevervet. Vidare tilrår KS at alle som tar på seg styreverv for
kommunale selskap bør registrere verva i KS sitt styrevervregister på www.styrevervregister.no.
KS tilrår vidare at selskapa ved utskilling av verksemd
til sjølvstendige rettssubjekt søker medlemskap i ein
arbeidsgjevarorganisasjon.

Vår erfaring er at mange selskap og kommunale eigarar
ikkje kjenner til at selskapa i mange tilfelle er underlagt
dei same krava som kommunane, noko som kan føre til
at desse selskapa ikkje offentleggjer opplysningar eller
gjennomfører anskaffingar i samsvar med regelverket.
Kommunestyret må, ved hjelp av kontrollutvalet, sikre at
det blir gjennomført tilstrekkeleg kontroll av kommunen
si overordna eigarskapsforvaltning og av selskap som
kommunen meiner det er knytt særskilt risiko til. Desse
forholda skal omtalast i kommunen sin plan for selskapskontroll som kontrollutvalet er pålagt å få utarbeidd.
God eigarskapsforvaltning og tilfredsstillande kontroll av
eigarskapa er ein føresetnad for å nytte fristilte verksemder for å løyse offentlege oppgåver. Gjennom god
forvaltning og kontroll vil kommunane kunne sikre at det
skjer ei demokratisk forvaltning av offentlege verdiar, og
redusere risikoen for misbruk av offentlege midlar.

Om artikkelforfatterne

KS tilrår også at eigar ser til at selskapsstyra utarbeider
og jamleg reviderer etiske retningslinjer for selskapsdrifta.
Når det gjeld administrasjonssjefen si rolle tilrår KS at
administrasjonssjefen eller andre i leiande administrative
posisjonar, samt medlemmer av kommunalråd, ikkje sit i
styre for kommunale føretak.
Alle desse 19 tilrådingane er viktige innspel til ein
kommune si eigarskapsforvaltning. For å sikre ei god
eigarskapsforvaltning er det viktig at kommunale eigarar
er medvitne kva ansvar kommunen som eigar har for å
følgje opp verksemdene dei har eigarskap i. Kommunen
bør gjennom utarbeiding av eigarskapsmelding og eigarstrategiar, etablere system og rutinar som er i samsvar
med KS sine tilrådingar og eventuelt andre omsyn som
kommunen meiner er viktige.
Andre omsyn som kommunen også bør ta stilling til og
følgje opp overfor selskapa kommunen har eigarskap
i, er mellom anna om selskapa kan vere underlagt
regelverk som gjeld for offentlege verksemder, slik som
til dømes lov om offentlige anskaffelser og offentleglova.

Birte Bjørkelo bbjorkelo@deloitte.no er senior
manager i Deloitte. Ho har brei erfaring med arbeid
knytt til kommunal eigenkontroll, og kommunal
eigarskapsforvaltning.

Stine Karoline Olsen stiolsen@deloitte.no er
senior konsulent i Deloitte. Ho har gjennomført
ei rekkje selskapskontrollar og kontrollar av
eigarskapsforvaltninga i kommunar og fylkeskommunar.
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Åpen
innovasjon
Det arbeides mye med innovasjon i norske kommuner.
Men får vi frem de beste idéene? Å åpne opp innovasjonsprosessen kan gi gode resultater på tvers av kommunegrensene.

38

Artikkelen på 15 sekunder
I denne artikkelen vil det bli lagt frem innspill til innovasjonsarbeid i norske kommuner. For å skape en
innovativ organisasjon kan det være til hjelp å være bevisst noen av faktorene som kan fremme og
hemme innovasjonsarbeidet, bl.a. organisering, regelverk, kompetanse, kultur, tid og ressurser til rådighet.
Konseptet ”åpen innovasjon” vil bli presentert som en mulighet for kommuner til å åpne opp innovasjonsarbeidet og lete bredere etter nye, innovative løsninger på eksisterende problemer.

O

rdet innovasjon blir stadig brukt i politiske
handlingsplaner og i festtaler. Politikere
trekker ofte frem innovasjon og nytenkning som selve nøkkelen til å tilby gode
tjenester i fremtiden. Regjeringen planlegger også i 2014
å dele ut en ”innovasjonspris” til Norges mest innovative kommune. Men hva betyr egentlig innovasjon? Og
hvorfor er det så vanskelig å få til? I denne artikkelen
vil det bli sett nærmere på hva innovasjon er og ikke er,
noen utfordringer for innovasjonsarbeidet og gis noen
innspill til hvordan kommuner kan legge til rette for
innovasjon.
Hvorfor innovasjon?
I SSBs Innovasjonsundersøkelse fra 2011 fremgår det at
formål med innovasjon i offentlig sektor blant annet er
å forbedre tjenestekvalitet, øke effektiviteten i organisasjonen og å øke brukertilfredsheten. Jobbe smartere,
ikke raskere, sies det. Det har lenge vært et politisk mål
å fornye offentlig sektor generelt og kommunal sektor
spesielt. I et større perspektiv kan det å tenke nytt være
særlig aktuelt innenfor det som innen forskning kalles

for særlig komplekse og grenseoverskridende samfunnsproblemer, såkalte ”wicked problems” (Christensen og
Lægreid 2012).
Hva betyr innovasjon?
Når ordet innovasjon nevnes, ser mange for seg en
visjonær ”Petter Smart” som klekker ut grensesprengende idéer og lager produkter basert på disse. Men
innovasjon er mye mer enn dette. Ifølge ”Oxford
Handbook of Innovation” bør man skille mellom oppfinnelse og innovasjon; der en oppfinnelse er den første
forekomsten av en idé til et nytt produkt eller en ny
prosess, mens en innovasjon er det første forsøket på å
sette idéen ut i live. En innovasjon kan bryte radikalt med
det foregående, eller bidra til mindre forbedringer, såkalt
”inkrementell innovasjon” eller ”hverdagsinnovasjoner”.
I Kommuneproposisjonen 2014 fremgår det at ”innovasjon er prosessen med å utvikle nye ideer og realisere
dem slik at de gir merverdi for samfunnet”. Det blir i
proposisjonen påpekt at merverdi for eksempel kan ligge
i bedre løsninger i eldreomsorgen eller bedre kommunikasjon med innbyggerne.

39

Et eksempel på innovasjon er innføring av velferdsteknologi, som GPS-sporing av demente eller smarthusteknologi. Et annet eksempel er innføring av elektronisk
meldingsutveksling innen Helse og omsorg, som gjør
at de ansatte får enkel tilgang på nødvendige pasientdata, også mens de er på hjemmebesøk. Innovasjon
kan også være å tenke nytt i forhold til organisering og
rutiner. Flekkefjord kommune valgte å tenke nytt for å
dekke opp kabalen med nattevakter. Etter å ha intervjuet
ansatte som ikke ønsket nattevakter, valgte de en helt ny
måte å organisere arbeidet på, og endte opp med å få
40 søkere på få stillinger.
Forhold som påvirker innovasjonsevnen
Mange kommuner er allerede langt fremme når det
gjelder innovative forbedringer av egen virksomhet,
og i en presset kommuneøkonomi kan dette gjøre
kommunene enda mer robuste i tøffe tider. På lik linje
med andre store organisasjoner har kommuner i ulik
grad fokus på innovasjonsarbeid, og det er flere faktorer
som kan fremme eller hemme en kommunes forutsetninger for å drive innovasjonsarbeid. Jeg vil her vise til
noen poeng fra innovasjonsforskningen og offentlige
utredninger:
Tid til innovasjon
Det er en risiko for at innovasjonsarbeid blir nedprioritert i møte med daglig rutinebasert arbeid.
I en SSB-rapport fra 2011 hevder offentlig ansatte
at det største hinderet for innovativ aktivitet er nettopp
for lite tid og ressurser. SSB-undersøkelsen viser at
17 % mener det mangler incentiv for å innovere,
27 % mener det er satt av for liten tid til innovasjon,
mens 30 % peker på mangel på budsjettmidler som
innovasjonshindring.
Rutinearbeid har ofte klarere tidsfrister, målene er
tydelige og manglende etterlevelse vil kunne få
konsekvenser. Kommuner er forpliktet til å etterleve
en rekke lovkrav, og det må arbeides kontinuerlig for
å sikre slik etterlevelse. Innovasjons- og utviklingsarbeid kan oppleves som mer diffust. Og hvis det
meste fungerer greit i kommunen, er man gjerne
mindre motivert til å prioritere tid til å lete etter nye
løsninger, for ”hvorfor endre noe som fungerer?”.
I motsetning til rutinebasert arbeid har innovasjonsprosjekter usikre utfall, og det kan være vanskelig
å fastslå den nøyaktige fremtidige verdien av disse
aktivitetene.
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Ledelse og kultur påvirker innovasjonsevnen
Ledelsessignal og kultur påvirker også rammene for
innovasjonsarbeid. Kommunenes budsjett- og planarbeid kan med fordel brukes aktivt til å forankre
gode innovasjonsprosesser og -strategier (jf. Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg). Kommunen kan her
gi retning for innovasjonsarbeidet ved å vise de ansatte
hvilke problem og behov en ønsker løsningsforslag til.
Kultur setter rammer for hva som blir sett på som
akseptert adferd, slik som i hvor stor grad det er ønskelig
med forbedringsforslag og kritikk av det bestående.
En konservativ organisasjonskultur innebærer gjerne
stabilitet, og motstand mot endring (”det er sånn vi gjør
det her”) i motsetning til endringsønske (”kanskje vi bør
prøve noe nytt?”, ”er dette den beste løsningen?”).
Det krever ikke det samme å skape idéer som å implementere dem i praksis. Det vil variere i hvor stor grad
organisasjoner har en kultur for å tåle usikkerheten det
innebærer å innføre innovasjoner i daglig drift.
Det kan være gode grunner til å være kritisk til nye idéer.
Det er ikke automatisk slik at nye idéer er bedre enn de
eksisterende, og innføring av nye idéer kan både kreve
ressurser og innebære risikomoment. I tillegg må innovasjonsarbeid nødvendigvis skje parallelt med ordinær
drift og kommunens kontinuerlige arbeid med å sikre
etterlevelse av lover og regelverk. Noen områder er også
mer lovregulerte enn andre. Innovasjon i kommuner
handler om i hvilken grad man klarer å finne frem til gode
løsninger og muligheter innenfor handlingsrommene som
fastsettes av lov- og regelverk. Relevante spørsmål blir
både ”gjør vi ting rett?” og ”gjør vi de riktige tingene?”
Evne og kapasitet til å innføre innovasjon
Selv om vilje og tid til å drive med innovasjonsaktiviteter
skulle være til stede, er det også nødvendig med evne
og kapasitet til å absorbere ny kunnskap, omsette denne
til praksis og forstå nytteverdien. I Stortingsmelding
Morgendagens omsorg blir det for eksempel vist til at
det allerede på 1990-tallet eksisterte velferdsteknologi
som smarthusteknologi, men at dette ikke ble tatt i bruk.
I sin doktoravhandling viser Thygesen (2009) at dette
blant annet kan henge sammen med manglende kompetanse og en sårbar og lite brukervennlig teknologi. Det
blir også vist til at det i det offentlige manglet planlegging og tverrfaglig organisering for å utnytte teknologien
på best mulig måte.

Det er viktig å sikre at kommunene har en evne og
kapasitet til å forstå hva nye innovasjoner innebærer.
Det er også viktig at kommunene har et system og en
kompetanse til å fange opp nye, relevante idéer og skille
ut de som faktisk vil være fordelaktige for deres organisasjon. Spørsmål er blant annet om innovasjonen vil
medføre en klar forbedring av det eksisterende, om den
møter et reelt behov, om den lett kan tilpasses dagens
praksis og om den nye løsningen er brukervennlig nok.
Jakten på de gode idéene
Et vanlig spørsmål i forbindelse med innovasjonsarbeid
er hvordan man skal organisere letingen etter de gode
idéene. En trend innen innovasjonsfagfeltet har vært
å vri synet på innovasjon fra en prosess internt i organisasjonen (lukket innovasjon) til en prosess der man
henter inspirasjon og gode idéer ved å lete bredt og
åpne opp for innspill fra brukere og omverdenen (åpen
innovasjon) (jf. Chesbrough 2008; von Hippel 2011).
Tanken med åpen innovasjon er at man ikke trenger å
”finne opp hjulet på nytt”, og at andre kan ha kommet
opp med gode idéer som en kan la seg inspirere av. Selv
uforpliktende og uformell kontakt mellom personer med
ulike perspektiver og kunnskap om et tema kan øke
kommunens innovasjonsevne. Fokuset på interaksjon
som en viktig forløper til innovasjon kan en blant annet
se ved fremveksten av en rekke nettverk og møteplasser
som skal bidra til nye impulser, slik som kompetansenettverket InnoMed, som har fokus på behovsdrevet
innovasjon i helsesektoren.
Stadig ny teknologi gjør at impulser og gode idéer også
kan hentes inn digitalt, via sosiale medier, ulike forumløsninger og såkalte ”crowdsourcing”-løsninger der alle
innbyggere og brukere er inviterte til å komme med
innspill til utviklingsprosesser. En studie fra Tyskland viser
til at offentlige etater som har brukt åpen innovasjon
og nettbaserte crowdsourcing-strategier opplevde stort
engasjement blant innbyggerne og nye og gode innspill
til innovasjon og utvikling (Koch m.fl. 2011). I artikkelen
understreker Koch samtidig at det generelt er viktig
at modeller fra åpen innovasjon er tilpasset formålet
og konteksten som offentlige organisasjoner opererer
under.
Ved å åpne opp kommuners utviklingsprosesser kan
de gode idéene og impulsene komme fra mange
ulike kilder, som brukere, forskningsmiljøer, studenter,
andre kommuner, kunnskap om praksis i andre land

og feedback fra brukere. For eksempel snakkes det
innenfor pleie- og omsorgssektoren om ”behovsdrevet
innovasjon”, der tanken er at brukerne er ekspert på
egen situasjon og bør inkluderes i jakten på innovative løsninger (jf. rapporten Behovsdrevet innovasjon). ”Bruker” inkluderer alt fra myndigheter, ledelse
og ansatte i helseforetak og kommunehelsetjeneste
til pasienter, pårørende og vanlige borgere. Mange
kommuner har allerede rutinemessige brukerundersøkelser, men det påpekes i stortingsmeldingen
“Morgendagens omsorg” at det vanligvis kun blir
bedt om evaluering av eksisterende tjenester, og at
kommunene i sine brukerundersøkelser med fordel
også kan stille spørsmål om tjenestene faktisk løser
de utfordringene brukerne har.
Som vi har sett i denne artikkelen handler innovasjonsarbeid både om å finne nyskapende idéer og løsninger
og om å innføre idéene i praksis. Det kan i noen tilfeller
være en idé å åpne opp innovasjonsprosessene for å
lete bredt etter gode innspill på faktiske utfordringer i
kommunen. Gode idéer kan også dukke opp tilfeldig,
og innovasjonskultur kan være like viktig for innovasjonsevnen som ledelsesvedtak om innovasjon. En organisasjon som vil satse på innovasjon bør uansett sikre gode
system for å fange opp, foredle og implementere de
beste idéene, og slik bidra til at konkrete utfordringer i
organisasjonen kan løses.

Om artikkelforfatteren

Ruth Rørvik rrorvik@deloitte.no er seniorkonsulent i
Deloitte og arbeider med offentlig sektor, i hovedsak
med evalueringer og forvaltningsrevisjoner i kommuner
og fylkeskommuner. Hun har skrevet masteroppgave
om innovasjon og har jobbet med forskning på bl.a.
innovasjon ved Samfunns- og Næringslivsforskning ved
NHH.
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Tips til innovasjons ledelse
Stadig flere norske kommuner satser på innovasjon, og det
foregår kontinuerlig en utvikling av idéer til nye løsninger
på eksisterende problemer. I en god innovasjonskultur er
det viktig at man ikke bare har mange idéer, men at man
også har en god struktur for prioritering, oppfølging og
iverksetting av de beste ideene. Følgende er bygget på tips
fra rapporten “Innovators Playbook” utviklet av Deloitte.

Hvilke grep kan ledelsen ta for å oppmuntre til innovasjon?
• Definer hva innovasjon betyr for din organisasjon. Hva er de viktigste
utfordringene eller behovene som innovasjoner skal møte?
• Hjelp ansatte med å foredle ideer slik at det er tydelig hvordan de vil
være nyttige og hvordan de kan implementeres i organisasjonen.
• Avklar hvem som skal ha ansvar for å iverksette de prioriterte ideene,
slik at ikke de beste ideene forblir på tankestadiet.
• Arbeid for å utvikle de ansattes evne og kompetanse til innovasjonsarbeid. Skap bevissthet om hva innovasjon er og finn frem gode
eksempler på kreative løsninger.
Hvordan skaper man insentiver til innovasjoner?
• Anerkjenn og belønn innovative ansatte. Hva med en innovasjonspris?
I stedet for å oppmuntre til innovasjon generelt kan du også legge frem
et spesifikt problem, og be om innovative løsninger til dette.
• Legg strategier for å fremme innovasjon via samarbeid og nettverk.
Delta i nettverk og let etter idéer som kan tas med tilbake til din
kommune.
• Åpne opp og oppmuntre innbyggere til å bidra med innovative ideer til
offentlige prosjekter. Du vet aldri hvor de gode ideene kan dukke opp.
Hva med å bruke sosiale medier til å hente inn forslag til innovasjoner?
Hvordan kan innovasjonsstrategier og praksiser integreres i daglig
drift og tjenesteleveranse?
• Skap en innovasjonskultur. Både formelle tiltak og uformelle praksiser
kan bidra til å skape en innovasjonskultur.
• Sett av tid til innovasjonsarbeid, definer mål.
• Bryt ned ”siloene” i organisasjonen, ha prosjekter på tvers, 		
få impulser og del kunnskap og ideer med andre.
• Ha et system som også sikrer at gode ideer og innovasjoner 		
blir fanget opp og implementert i organisasjonen.
• Vær fleksibel, aksepter at innovasjoner innebærer en risiko. Gjør det
enkelt for ansatte å kunne fremheve problemer på et tidlig tidspunkt,
slik at man kan endre kurs dersom det er nødvendig.
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Offentlig innovasjon
og intraprenørskap
– erfaringer fra USA

Hvordan tilrettelegge for å fange opp de gode ideene til
innovative medarbeidere, gjerne kalt “intraprenører”?
Vi vil her vise til eksempler fra forvaltningen i USA.

M

ange av samfunnsoppgavene det offentlige har ansvar for å gjennomføre, er
komplekse og stadig mer utfordrende.
Mange områder innen det offentlige
er strengt regulert av lover og regler, og dette kan i
noen tilfeller etterlate lite handlingsrom for innovasjon
og kreativitet. I enkelte tilfeller er det likevel ønskelig å
lete etter nye og innovative løsninger. Intraprenører er
innovative ansatte som klarer å finne frem til de gode,
innovative løsningene, og som har fokus på å gjøre det
beste ut av suboptimale eller vanskelige situasjoner.
Strategier som innovative organisasjoner har brukt for å
finne og gjennomføre gode løsninger inkluderer å:
• Hente inn idéer utenfra organisasjonen for å kunne
fylle et udekket behov
• Bygge levende, energiske, lidenskapelige team som
arbeider aktivt for å nå viktige mål
• Finne nye måter å gjøre ting på, for eksempel ved
å se på tvers i organisasjonene, se på de etablerte
nettverkene, bygge nye kontaktpunkt, og være bevisst
å kommunisere nye idéer på en god og formidlingsvennlig måte
• Være forsiktige med å begynne for hardt med store
og nyskapende endringer, slik at den nye idéen eller
tilnærmingen har fått en sjanse til å bevise seg selv
Red.anm. Artikkelen er opprinnelig publisert i Deloitte
University Press, og er skrevet av Deloitte-ansatte fra
USA, for tenketanken GovLab. Artikkelen er oversatt
og bearbeidet til norsk av redaksjonen. Dette er i
utgangspunktet en artikkel særlig rettet mot statlig
sektor i USA, og eksemplene er hentet derfra.
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I det følgende presenteres flere tips til hvordan ansatte
kan tenke mer innovativt, og hvordan gode idéer kan tas
videre. Vi vil også gi eksempler på noen strategier ledere
i offentlig sektor har brukt for å stimulere til innovasjon
og intraprenørskap i sine organisasjoner.

Artikkelen på 15 sekunder
I denne artikkelen fra Deloitte USA vises det til eksempler på hvordan offentlige
instanser i statlig sektor i USA har arbeidet strategisk med innovasjonsledelse. Dette
er for eksempel gjort ved å bygge kreative team som arbeider aktivt og tverrfaglig for
å løse komplekse utfordringer. Det oppfordres i artikkelen til at ledere stimulerer til
innovasjon ved å skape rom for å prøve ut nye idéer og oppmuntre medarbeidere til å
lete etter nye, bedre måter å arbeide på, der det er behov for å gjøre slike forbedringer.

Innovative ansattes beste tips
1. Se etter sammenhenger mellom tilsynelatende
urelaterte ting
Det er ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt for å
finne idéer med potensielt store effekter. Det innovative
ansatte ofte gjør, er at de ser utenfor sin egen organisasjon og tar til seg og oversetter idéer som kan brukes for
å løse et udekket behov i organisasjonen.
Når Blake Schaeffer ved USAs Environmental Protection
Agency (EPA), deltok på en vitenskapelig konferanse i
2010, ble han presentert for en ny fjernsensor-teknologi
som var spesielt designet for kyst- og havapplikasjoner.
Schaeffer hadde en idé om at en sensor på den internasjonale romstasjonen også kunne brukes til å overvåke
vannkvalitet, og at den ved å kobles opp med mobile
enheter kunne overføre slik informasjon til sluttbrukere.
Noen måneder senere vant forslaget til Schaeffer en
konkurranse om innovative forskningsprosjekter, og i
løpet av ett år viste det seg at denne nye teknologien
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faktisk kunne brukes til å overvåke vannkvaliteten på
steder hvor tradisjonelle satellitter hadde hatt sine
begrensninger.
2. Synliggjør gode idéer
Ved USAs Department of Housing and Urban Development (HUD), ønsket medarbeiderne Anthony Soriano
og Michael Lawyer å synliggjøre hvilke forbedringer
arbeidstakerne selv hadde behov for. De valgte derfor
å begynne å bruke en eksisterende (men sjelden brukt)
idéinnsamlingsplattform kalt “HUD Ideas in Action” til å
komme med forbedringsforslag, og oppfordret en rekke
ansatte til å stemme for idéene, med gode resultat.
“Vi gjør dette fordi vi ønsker at HUD skal bli bedre” sier
Soriano. Nestleder i HUD gjennomgår nå ethvert forslag
som mottar mer enn 100 stemmer, og dette gir de
ansatte en tydeligere stemme ovenfor ledelsen.
Bruk av slike initiativ gjør at personer med gode idéer
også kan synliggjøre hvorvidt deres initiativ har støtte i
organisasjonen. Andre ansatte kan generere og bekrefte
gode idéer, og det kan også gis tilbakemeldinger på
de konkrete idéene. Det at flere deltar i forbedringsprosesser kan hjelpe til med å forankre idéer og fremme en
kultur der hele organisasjonen forplikter seg til endringer.
3. Se etter nye veier til målet
Don Burke og Sean Denehy bygget opp “Intellipedia” i
CIA, et Wikipedia-lignende samlingssted der man kunne
dele etterretningsekspertise. Da Burke og Denehy startet
planleggingen av Intellipedia, innså de at etterretningstjenesten slett ikke tillatte åpen informasjonsdeling. De
møtte flere utfordringer på veien, både IT-tekniske og
ved at personer ikke var interesserte i de nye løsningene,

Det at flere deltar i forbedringsprosesser kan forankre idéer og
fremme en kultur der hele
organisasjonen forplikter seg til
endringer.
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men de arbeidet hele tiden løsningsorienterte, og hadde
ledelsens støtte, noe som blant annet innebar at de fikk
en formell tillatelse til å sette i verk idéen. Intellipedia
er nå hyppig brukt på tvers av etterretningstjenestene i
USA.
“Det som var kjernen i måten Sean og jeg jobbet på, var
at vi visste på hvilke områder etterretningstjenesten ikke
fungerte, og vi visste at det vi gjorde kunne hjelpe”, sier
Burke.
4. Se om det er mulig å teste ut idéer via piloter
Det tar tid å teste ut nye idéer og det tar tid å venne
seg til nye måter å arbeide på. Avgrensede ”piloter” kan
være en god måte å teste ut en idé på, slik at man kan
se om idéen er levedyktig.
Richard Culatta arbeidet med datateknologi innenfor
undervisning og opplæring, og hans prosjekt var å lage
en “læringsdatabase” for å tilpasse online læringsinnhold til amerikanske læreplaner. Culatta tilrettelegger for
“regionale innovasjonssystemer” der utviklere, forskere
og skoler oppmuntres til å arbeide sammen for å finne
gode teknologiske løsninger. Culatta har en tanke om at
alle nye initiativ først skal testes ut, som pilotforsøk eller
”beta”-versjoner. “Uansett hva jeg gjør og uansett hvor
jeg gjør det, gjør jeg det alltid som beta” sier han.
Da Culatta bygde en ny online læringsplattform for CIA,
valgte han å samtidig kjøre en pilot på sikker bruk av
Twitter som en del av det eksisterende kursopplegget.
Etterpå kunne Culatta bruke tilbakemeldinger fra
brukerne til å gjøre nødvendig finpussing på den nye
Twitter-plattformen.
Tilrettelegging for innovative ansatte
For å fremme innovasjon bør ledere aktivt støtte opp
under en innovasjonskultur og hjelpe med å foredle nye,
gode ideer og få dem ”over målstreken”. Ledere i det
offentlige med gode resultater innen innovasjon viser til
flere tips til innovasjonsarbeidet.
1. Gjør innovasjon til en organisatorisk verdi
Det å fremme innovasjon som en verdi i organisasjonen,
kan innebære at organisasjonen vedtar formelle
strategier og konkrete grep for å fremme innovasjonsevnen hos de ansatte. Et eksempel på dette er i
USAs helsedepartement (HHS), som via programmet
“HHSentrepreneurs” parvis kobler sammen eksterne
eksperter med “interne entreprenører” slik at de

sammen kan arbeide for å finne løsninger for å
håndtere komplekse utfordringer i forvaltningen.
I tillegg til å vedta de formelle strategiene og forventningene, bør ledere markere betydningen av innovative
holdninger i det daglige arbeidet. Enkelte ledere har
som mål å stimulere til innovasjon og forbedringer ved
hjelp av strategien “Management by Walking Around”.
Denne strategien ble gjort populær av grunnleggerne
av Hewlett-Packard, og tanken er at ledere skal møte
og snakke hyppig med personer som arbeider på alle
nivå i organisasjonen for å bli kjent med deres arbeidshverdag og lære om deres idéer.
Ved å snakke med de ansatte innen egen stab kan
en leder identifisere og motivere innovative ansatte.
“Du kunne plutselig oppdage en intraprenørspire som
aldri hadde fått lov til å tenke på den måten før,” sier
Shepherd, en leder innen etterretningstjenesten som
aktivt benyttet seg av strategien ”Management by
Walking Around”.
2. Lag rom for å prøve ut nye idéer, der det er
greit å feile
Richard Boly er direktør for eDiplomacy ved US State
Department, og leder et team som arbeider spesielt
med diplomati og plattformer for kunnskapsdeling.
Boly oppmuntrer teamet sitt til lage ”piloter” av sine
idéer, teste dem og se nøye på tilbakemeldinger før nye,
forbedrede produkter rulles ut til større deler av arbeidsstyrken. Bolys team har lykkes i å implementere gode og
nyskapende løsninger på grunn av hans evne til å skape
rom der det er trygt å prøve seg frem. Han anerkjenner
enkeltpersoners innsats og motiverer dem til å skape og
prøve ut nye idéer. “Det handler om å skape en kultur
der det er greit å feile” sier Boly. “Det er bedre å starte
opp noe, lære av det og være litt mer gründeraktig, uten
at man trenger å bekymre seg for at det står for mye på
spill.”

I tillegg til å vedta de formelle
strategiene og forventningene,
bør ledere markere betydningen
av innovative holdninger i det
daglige arbeidet.
modellen “opp-ned” og oppmuntret ansatte på alle
nivåer til å delta i forbedrings- og innovasjonsarbeid
– så lenge de hadde en interesse for slikt arbeid.
Kana Enemoto arbeider i ledelsen i en enhet som administrerer tjenester knyttet til rusmisbruk og mental helse.
Hun bygget et team kalt “PeopleFirst” for å fremme en
kultur for læring og samarbeid både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Initiativene inkluderte å etablere
terminvise forum med fokus på å bedre prosesser for
kunnskapsdeling, beslutningstaking og problemløsning.
Hun dro nytte av energi og ideene fra innovative
personer og la til rette slik at de fikk gjennomført sine
endringsforslag.
PeopleFirst-kampanjen utløste betydelig positiv endring
for organisasjonen, økte de ansattes arbeidsmoral og
bidro til ansvarliggjøring. I løpet av en to-års periode
økte de ansattes trivsel i jobben fra 55 % til 68 %, mens
de ansattes tilfredshet med organisasjonen økte fra 39
% til 60 %.

Hans team har utviklet en rekke nye verktøy og initiativ,
inkludert Corridor (en intern, faglig plattform for å bygge
nettverk) og Diplopedia (et wikibasert online oppslagsverk der man kan søke opp ekspertisekunnskap fra US
State Department).

Fremtiden for offentlig intraprenørskap
Innovasjon burde ikke være forbeholdt noen “eksklusive” enkeltpersoner eller egne innovasjonsenheter i
organisa-sjonen. Offentlige organisasjoner på alle nivå
kan prioritere innovasjon og slik bidra til å forbedre
organisasjonen.

3. Lag gode arenaer for innovasjon
Lederen Kana Enomoto har hjulpet mange intraprenører
med å dyrke frem sine ideer. Enomoto snudde ledelses-

Svarene på din organisasjons største problem kan du
finne hvor som helst – men det er faktisk sannsynlig at
det finnes noen gode idéer i et kontor rett borti gangen.
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Om GovLab
• Deloitte har over 200 000 ansatte og kontorer i over
150 land. GovLab er en tenketank i Deloitte USA, som
fokuserer på innovasjon innen offentlig sektor. GovLab
har tett kontakt med ledende internasjonale fageksperter på området og arbeider også med seniorpersonell i utøvende offentlig myndighet i USA. De
ansatte i GovLab forsker på sentrale problemstillinger
og nye ideer som former det offentlige, det private og
frivillig sektor.
• Gjennom å utforske og analysere offentlig sektors
mest presserende utfordringer, har GovLab som mål
å bidra til å utvikle innovative og praktiske måter
å levere offentlige tjenester på slik at samfunnet er
bedre forberedt på fremtidens utfordringer.
Noen tips til innovasjonsledelse:
Ledere som ønsker å dyrke frem innovasjon og innovative medarbeidere
i det offentlige kan gjøre følgende:
Stimulere til innovasjon og intraprenørskap. Organisasjoner kan
vedta formelle strategier for å fremme en innovativ tankegang blant de
ansatte. Organisasjoner kan også markere hvor viktig innovasjon er, på en
mer uformell måte: for eksempel ved å holde tverrfaglige møter eller sosiale
sammenkomster der man oppmuntrer ansatte til å ta kontakt på tvers av
organisasjonen og fange opp gode idéer.

• For å lese mer, se deloitte.com/deloittegov 		
Du kan også følge GovLab på Twitter på 		
@DeloitteGov

Om artikkelforfatterne
Elizabeth Arnold arbeidet tidligere hos GovLab og
arbeider nå som seniorkonsulent i Deloitte Consulting
innenfor Commercial Human Capital practice. Arnold
har arbeidet med klienter i USAs forsvarsdepartement
og har også bidratt til å utvikle intern strategiutvikling i
Deloitte. Hun har arbeidet med fokus på innføring av ny
teknologi og fasilitering av klienters strategiarbeid.
Shani Magia arbeidet tidligere i GovLab, og arbeider
nå som manager i Deloitte Consulting innen Public
Sector Tecnhology practice. Magia arbeider primært
med fokus på implementering av nye storskala løsninger
innenfor helsesektoren i det offentlige i USA. Magia har
også implementert et statlig sertifiseringssystem for å
evaluerere tusener av læringssentre for tidlig innsats
i Pennsylvania. Magia har en mastergrad fra Drexel
University med hovedfag i informasjonssystemer og med
delfag i business administration.

Kilder og originalartikkel fremgår av dupress.com.

Gi rom i organisasjonen til å prøve ut gode idéer. Det som er verre
enn manglende incentiver for innovasjon, er hvis organisasjonskulturen
konsekvent motarbeider endringer. Noen innovasjoner kan samtidig med
fordel prøves ut først. Avhengig av hva slags tjenesteområde det er, kan
ledere tilrettelegge for trygge ”rom” – der det er lov for intraprenører å
forsøke seg frem, gjentatte ganger, til en idé eller tilnærming viser seg
å være effektiv. Eksempler på dette er å prøve ut idéer som avgrensede
”piloter”.
Oppmuntre innovasjon hos medarbeiderne. Ledere bør også hjelpe
kreative medarbeidere slik at gode idéer kan fanges opp og om mulig settes
ut i live. Ledere bør hjelpe sine ansatte med å se hvorvidt deres idéer er
levedyktige, hensiktsmessige og gjennomførbare. Dette innebærer at ledere
må hjelpe til med å se hvordan idéen passer inn i forhold til eksisterende
organisasjons-prosesser og prosedyrer, og hvis idéen er god, kan ledere
fungere som idéforsvarere som hjelper de innovative ansatte å navigere i de
politiske og administrative prosessene.
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Intensjonskunngjøringer
Artikkelen på 15 sekunder
Regelverket om offentlige anskaffelser skal benyttes av offentlige innkjøpere.
Dette vil ofte medføre plikt til full konkurranseutlysning ved større anskaffelser,
og strenge sanksjoner dersom man ikke overholder denne plikten. Dersom
man mener at man har lov til å foreta en direkteanskaffelse, kan man intensjonskunngjøre denne i forkant, og ved utløp av kunngjøringsfristen være
vernet mot sanksjoner.

Intensjonskunngjøringer
ble innført i 2012 som et
nytt verktøy for å foreta
lovlige direkte anskaffelser.

F

ra 1. juli 2012 ble det innført et nytt sanksjonssystem for offentlige anskaffelser, i tråd med
EUs håndhevelsesdirektiv. Hensikten med
reglene er å motvirke ulovlige anskaffelser
ved å innføre strengere konsekvenser. Sanksjonene som
ble innført er; avkorting av kontrakt, ilegging av overtredelsesgebyr, og at kontrakter kan kjennes ugyldige1.
De nye reglene skal ytterligere fremme et best mulig
fungerende vare- og tjenestemarked og redusere risikoen
for korrupsjon og misbruk, samtidig som man stimulerer
til at ressursene i det offentlige benyttes på en best
mulig måte.

1
Dette ble beskrevet
næmere i artikkelen
“Offentlige anskaffelser
– nytt sanksjonssystem”
i Kommunalt innblikk nr.
1, 2012.
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Det er i tillegg innført et helt nytt virkemiddel i det nye
regelverket – såkalt ”intensjonskunngjøring”. Dette kan
benyttes dersom anskafferen ønsker å inngå en kontrakt
om en anskaffelse, og man mener at anskaffelsesregelverket åpner for at man ikke trenger å utlyse denne. Det
er en rekke tilfeller der dette kan bli aktuelt, eksempelvis
er kontrakter om leie av eksisterende bygg unntatt
fra utlysningsplikt, det samme gjelder en del tilfeller
der anskaffelsen bare kan foretas hos en leverandør i
markedet.
Følgende tre vilkår må alle være oppfylte for at en slik

anskaffelse kan foretas etter intensjonskunngjøring:
• Anskaffer må mene at det foreligger tilstrekkelig
hjemmel til å foreta direkteanskaffelse
• Intensjonen om å foreta direkteanskaffelsen må
kunngjøres i utlysningsdatabase
• Det må gå minst ti dager fra intensjonen ble kunngjort
til avtalen om anskaffelsen inngås

flere hold hevdet at man i alle fall må kreve at intensjonskunngjøringer alltid klart identifiserer hjemmelen for
hvorfor anskaffer mener at direkteanskaffelsen er lovlig,
og begrunnelsen for at anskaffer i det hele foretar
anskaffelsen. Intensjonskunngjøringene som er foretatt
hos Doffin har så langt synes å ha en tendens til å være
mangelfullt utfylte, særlig på disse punktene.

Dersom noen i løpet av karensperioden på ti dager
mener at det ikke foreligger et rimelig grunnlag for å la
være å lyse ut konkurranse, kan det begjæres midlertidig
forføyning ved tingretten. Adgangen til å inngå avtale
om direkteanskaffelse suspenderes når slik begjæring er
forkynt.

Tilsvarende har man heller ikke kunnet danne seg et klart
bilde av hvilken linje domstolene vil legge seg på når det
gjelder å ta begjæringer om midlertidige forføyning til
følge i intensjonskunngjørings-saker. Det er grunn til å
tro at terskelen for dette vil bli lav – slike begjæringer vil
i praksis være eneste mulighet for leverandører som
berettiget føler seg forbigått, når en intensjonsavtale
først har blitt kunngjort i databasene. Åpningen for
intensjonskunngjøringer medfører også at kravene til
leverandører om å følge godt med på utlysningsdatabasene skjerpes ytterligere.

Regelverket for offentlige anskaffelser er til dels svært
komplisert, og det oppstår ofte grensetilfeller der det
er vanskelig selv for personer med særlig kompetanse
å avgjøre om anskaffelser må utlyses eller ikke. I slike
tilfeller har det vært antatt at systemet med intensjonskunngjøringer kan være særlig praktisk. Ved bruk av
intensjonskunngjøringer vil man være vernet mot
sanksjonene etter anskaffelsesregelverket som ble
nevnt innledningsvis, men parter som er forbigått
kan fremdeles fremme krav om økonomisk erstatning
– også etter at avtale om direkteanskaffelse er inngått, i
etterkant av en riktig gjennomført intensjonskunngjøring.
Bruken av intensjonskunngjøringer har nådd et relativt
stort omfang på kunngjøringsdatabasen Doffin i løpet
av 2013/-14. Instituttet er fortsatt ferskt, og det er for
tidlig å trekke konklusjoner om hvilken praksis man har
lagt seg på mht krav til innhold i utlysningene. Det er fra

Kommuner som etter en rimelig helhetsvurdering mener
at de har grunnlag for å foreta en direkteanskaffelse, bør
uansett alltid ha muligheten til å foreta intensjonskunngjøringer i bakhodet.

Om artikkelforfatterne

Torjus Lundevall arbeider som advokatfullmektig i
Deloitte Advokatfirma. Til daglig bistår han offentlige
og private virksomheter med skatte-, trygde- og
arbeidsrettslige problemstillinger. Han arbeider også
med forvaltningsrett og offentlige anskaffelser.

Erlend Øen eoen@deloitte.no er advokat og partner i
Deloitte. Han har lang erfaring som advokat for offentlig
sektor, både kommuner, fylkeskommuner og offentlige
eide virksomheter. Han bistår blant annet innenfor
offentlige anskaffelser, forvaltningsrettslige spørsmål
og i spørsmål som gjelder MVA for offentlig sektor og
holder jevnlig kurs for offentlige og private aktører.
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Alderspensjons ordninger
i offentlig sektor
Pensjonssystemet er i stadig endring, men få har
full oversikt over hva alle endringene fører med seg.
Hva innebærer egentlig alderspensjonsordningene
for ansatte i offentlig sektor?

A

lderspensjon er blitt en varm potet for både
arbeidsgivere og arbeidstakere. Et fragmentert og til dels svært komplisert regelverk
gjør at få har klart for seg hvor mye man
vil ha å leve av som pensjonist. Det blir ofte påstått at
offentlig sektor har blitt ”fredet” i reformarbeidet så
langt. Dette er en sannhet med betydelige forbehold.
I denne artikkelen går vi gjennom hvilke særlige forhold
som gjør seg gjeldende for arbeidstakere som er
omfattet av pensjonsordninger i offentlig sektor, og
hvilke utfordringer knyttet til disse man kan regne med
vil få oppmerksomhet i fremtiden.
Endringene i folketrygdens pensjonssystem som trådte
i kraft 1. januar 2011, var den første byggesteinen i et
omfattende pensjonsreformarbeid som i høyeste grad
fremdeles pågår.
De to klart viktigste av
disse Statens Pensjonskasse
(SPK) og Kommunenes
Landspensjonskasse (KLP).

1
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Noe forenklet kan man si at reformene har hatt to
hovedformål: Å sørge for kontroll over hvor store
utgiftene til fremtidige alderspensjonister faktisk

kommer til å bli, og å stimulere til at personer over 62 år
skal stå lenger i arbeid – både heltid og deltid.
Det blir ofte fremhevet at pensjonsytelsene i offentlig
sektor er særlig gode, og det vises gjerne til ordningene som en særlig fordel ved rekruttering. Samtidig er
regelverk og pensjonsberegninger såpass kompliserte
at mange offentlig ansatte ikke har klart for seg hva
de faktisk vil få i pensjon før de begynner å nærme seg
avgang. Ordningene administreres også av flere separate
offentlige organer1, og hverken arbeidstaker eller
arbeidsgiver har dermed særlig ansvar for eller nærhet
til de fremtidige ytelsene i det daglige.
Pensjon i folketrygden
Det norske alderspensjonssystemet består i hovedsak
av to komponenter: folketrygdens alderspensjon, tillagt
en tjenestepensjon som man har tjent opp gjennom sin
arbeidstaker-tilknytning. I tillegg er det egne regler om
avtalefestet pensjon for en del personer som vil gå av før
den ordinære pensjonsalderen på 67 år.

Artikkelen på 15 sekunder
Pensjonssystemet er i stadig endring. Pensjonsordningene i offentlig sektor
er jevnt over gunstigere enn i privat sektor, men bidrar i mindre grad til at
arbeidstakere står lengre i arbeid, noe som også kan få økonomiske konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Det er grunn til å tro at de deler av
offentlige pensjonsordninger som avviker mest fra private ordninger vil bli
utfordret de kommende årene.
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Pensjonsreformens første ledd var en endring av
pensjonsytelsene i folketrygden, selve pensjonssystemets
grunnmur. Endringene medførte vesentlige brudd med
de tidligere prinsippene for opptjening og utmåling av
alderspensjon i folketrygden.
Etter det gamle systemet tjente man opp såkalte
pensjonspoeng, som tilsvarte folketrygdens grunnbeløp
(G)2, og pensjonen ble dermed automatisk oppjustert
i samsvar med grunnbeløpet. I tillegg hadde man den
såkalte besteårsregelen, som medførte at det var grunnlaget fra de 20 beste inntektsårene som ble lagt til grunn
ved den endelige alderspensjonsutmålingen i folketrygden. Alt dette er vraket i det nye pensjonssystemet.
Det nye systemet vil gjelde for personer født etter 1953
(fullt ut for personer født etter 1962), og kan på mange
måter kalles et rent innskuddssystem med et ”sikringsnett” i bunn som skal tilsvare dagens minstepensjon.
Hvert enkelt trygdemedlem vil hvert år tjene opp
pensjonsretter i folketrygden som korresponderer med
inntekten, opp til et ”inntektstak”3.

Grunnbeløpet fastsettes
på ny hvert år, og gjelder
fra 1. mai. Fra 1. mai 2013
er grunnbeløpet 85 245
kroner.

2

Opptjeningen tilsvarer
18,1 % av pensjonsgivende
inntekt opp til 7,1 G.

3

En tilsvarende regel er
inntatt i reglene om den
gamle pensjonsordningen
for folk født før 1963. Her
fastsetter man et såkalt
“forholdstall”. Prinsippet
bak er likevel det samme.
5
Hybridpensjonene blir også
bare kalt tjenestepensjoner,
og ble innført i ny lov om
tjenestepensjon som trådte
i kraft 1. januar 2014. Svært
forenklet kan man si at
hybridpensjonene minner
mye om innskuddspensjon
i opptjeningsfasen,
mens man kan avtale
en ordning som minner
mer om ytelsespensjon i
utbetalingsfasen.
4
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Opptjeningen tilsvarer 18,1 % av pensjonsgivende
inntekt opp til 7,1 G. For f.eks. 2013 vil dette medføre at
man ikke opptjener pensjon i folketrygden for pensjonsgivende inntekt utover kr 597 848. Har man tjent dette
beløpet eller mer, vil man få et ”maksimalt pensjonsinnskudd” for 2013 på kr 108 210. Denne opptjeningen
går inn i en konstruert individuell pott som skal deles
opp i utbetalinger etter at man har blitt pensjonist.
Tanken om en alderspensjonsordning av mer innskuddspreget karakter viser seg også ved at det enkelte trygdemedlem kan logge inn på sin egen ”pensjonskonto”
på NAV Pensjons nettsider og se utviklingen i sin egen
pensjonsbeholdning. Man ser at hensynet til forutberegnelighet, både for staten som finansierer og for
den enkelte pensjonist, har veid tungt.
Levealdersjustering og prosentjustering
Det er innført en annen vesentlig nyvinning i det nye
alderspensjonssystemet: levealdersjustering.
Levealdersjustering medfører at pensjonsytelsene skal
utmåles etter det enkelte pensjonist-årskulls forventede
levealder. Det året et kull fyller 61 år, skal det fastsettes
delingstall basert på gjenstående gjennomsnittlig
levealder for kullet, etter beste tilgjengelige statistiske
grunnlag. Disse delingstallene vil være endelige. Den

totale pensjonsbeholdningen hver enkelt har opptjent
skal deretter deles opp i årlige pensjonsutbetalinger
basert på delingstallene. Hva man faktisk får utbetalt,
vil dermed avhenge av når man velger å ta ut alderspensjon, og hvor lenge årskullet man er en del av, er
forventet å leve4.
Nyvinningen vil medføre at med mindre myndighetene
bommer helt på estimatet av gjenstående levealder,
vil de ha nokså god oversikt over utgiftene til de
enkelte årskull. Tilsvarende vil den enkelte pensjonist
ha gode muligheter til å planlegge sine egne pensjonsutbetalinger fra fylte 61 år. Et klart minus med denne
ordningen er at den enkelte pensjonist ikke kan vite
eksakt hvilke pensjonsutbetalinger han/hun vil få før
fylte 61 år, noe som kan være av vesentlig betydning
for planlegging av alderdommen.
Systemet baserer seg, som mange andre pensjon- og
forsikringsordninger, på prinsippet om dødelighetsarv.
Dette innebærer at personer som dør forut for forventet
levealder vil få mindre utbetalt totalt enn de som lever
lenger enn forventet levealder. De førstnevnte vil dermed
bidra til å finansiere ytelsene til de sistnevnte.
Videre har lovgiver tatt inn en regel som begrenser
utgiftsveksten i løpende pensjoner. Pensjoner som er
under utbetaling skal justeres etter lønnsindeksen
– men skal deretter fratrekkes 0,75 %, årlig. Reelt sett
vil derfor pensjonsbeholdningen ”skrumpe inn” jo lenger
pensjonisten lever.
Tjenestepensjon
Tjenestepensjonen er den andre komponenten i en
”ordinær” alderspensjon. Her er det vesentlige forskjeller
mellom privat og offentlig sektor.
Siden 2006 har det vært obligatorisk for private arbeidsgivere å gjøre avsetninger til tjenestepensjoner. Det
foreligger en rekke ulike tjenestepensjonsordninger,
men man kan grovt dele disse i tre: 1. innskuddsbaserte
ordninger – der en prosentdel av lønnen fortløpende
settes i definerte investeringsprodukter med ulike grader
av risiko, 2. ytelsesbaserte ordninger – der arbeidsgiver
normalt garanterer arbeidstaker at han/hun vil motta
en viss prosentdel av den lønnen man har på pensjoneringstidspunktet, og 3. de nye såkalte hybridordningene
– som åpner for mer avtalefrihet mht. å kombinere disse
to5.

Per i dag er de aller fleste arbeidstakere i privat sektor
omfattet av en innskuddsordning, som normalt
medfører både lavere pensjonsutbetalinger og betydelig
større risiko for arbeidstaker enn en ytelsesordning.
I det offentlige håndteres tjenestepensjon hovedsakelig av Statens Pensjonskasse (for statlig ansatte)
og Kommunenes Landspensjonskasse (for kommunalt/
fylkeskommunalt ansatte). Hovedregelen er her at man
mottar en ytelsesordning, 66 % av sluttlønn i samlet
pensjon6, så lenge man har 30 års opptjeningstid eller
mer i tjenestepensjonsordningen7.
En vesentlig del av landets totale arbeidsstokk er
ansatt i offentlig sektor. Det har derfor vært viktig
for lovgiver at prinsippene om levealdersjustering og
årlige 0,75 %-fratrekk skal gjelde også for offentlige
tjenestepensjoner. Dersom ikke dette hadde blitt gjort,
ville store deler av utgiftsreduksjonen i folketrygden
blitt spist opp av en tilsvarende vekst i de offentlige
tjenestepensjonsordningene.
Det er dermed den totale 66 %-ytelsen fra både folketrygd og tjenestepensjon som blir beregnet og levealdersjustert, og som deretter kuttes med 0,75 % etter
lønnsindeksjustering. Dette gir godt samsvar mellom de
ulike pensjonsordningene. Resultatet er likevel at man
med god grunn kan påstå at en alderspensjonist som
lever forventet lenge, ikke ”egentlig” mottar 66 % av
sluttlønn i pensjonsytelser – reelt vil den lønnsindeksjusterte alderspensjonen hans/hennes etter hvert komme
langt ned på femtitallet.
Avtalefestet pensjon
Avtalefestet pensjon er den pensjonsordningen der
forskjellene mellom privat og offentlig sektor er aller
klarest.
AFP i privat sektor i dag er blitt en ordning med nokså
strenge krav til kvalifisering, men dersom vilkårene først
er oppfylte får man en ubetinget rett til en ren tilleggspensjonsytelse, som blir utbetalt fra fylte 62 år og resten
av levetiden – uavhengig av hvor mye man arbeider.

og opptjening dersom man skal kvalifisere til offentlig
AFP ved fylte 62 år. Etter kvalifisering skjer utmåling til
AFP-pensjonistene slik:
• 62-65 år: Utbetalinger tilsvarende den alderspensjon
man ville ha mottatt fra folketrygden dersom man
hadde fortsatt i full jobb til fylte 67 år, samt et påslag
på kr 1 700 per måned
• 66 – 67 år: 66 % av sluttlønn8
Man mottar bare offentlige AFP-ytelser frem til ordinær
pensjonsalder (67 år) – i motsetning til privat AFP, er det
hverken plikt eller mulighet til å ta ut ordinær alderspensjon (pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon) i
tillegg. Ved fylte 67 år faller AFP i offentlig sektor bort,
og erstattes av ordinær alderspensjon.

Fra både folketrygden og
tjenestepensjonsordningen
summert.

6

Dersom man har mindre
opptjeningstid, blir ytelsen
avkortet forholdsmessig.

7

AFP skal i motsetning
til ordinær alderspensjon
ikke levealdersjusteres eller
fratrekkes 0,75 % årlig.

8

Dette er noe forenklet,
man kan bl.a. få en
avkortning dersom man
arbeider og i tillegg mottar
garantipensjon, tilsvarende
dagens minstepensjon.

9

Den viktigste forskjellen mellom AFP i privat og offentlig
sektor er reglene om arbeid etter at uttak er påbegynt.
AFP i offentlig sektor avkortes dersom mottakeren
mottar inntekt på mer enn 15 000 kroner i året. Reglene
for offentlig AFP er dermed i konflikt med et av de
viktigste hensynene bak pensjonsreformarbeidet: å
stimulere til lengst mulig deltagelse i yrkeslivet.
Arbeidslinja og fleksibelt pensjonsuttak
Et hovedhensyn bak pensjonsreformen er at de fremtidige alderspensjonistene skal stå lengst mulig i arbeid,
heltid eller deltid. Det bærende prinsipp som ligger i
bunn er et gammelt politisk mantra, tuftet på langvarig
og bred enighet: ”Det skal lønne seg å arbeide”.
Resultatet av dette er at personer ikke bare fritt kan velge
når de vil ta ut alderspensjon, helt eller gradert, etter
fylte 62 år – de kan også bestemme at de vil fortsette
å arbeide, helt eller gradert, så lenge helsa eller lysten
holder, uten at pensjonsytelsene av den grunn blir kuttet
ned9. På toppen av dette vil pensjonsbeholdningene
ytterligere øke tilsvarende de nye inntektene, også etter
at man altså har begynt å ta ut alderspensjonsytelser.

AFP i offentlig sektor er et helt annet vesen, og den av
dagens pensjonsordninger der prinsipper fra det gamle
pensjonssystemet i størst grad har overlevd.

Her er det en vesentlig forskjell mellom sektorene for
personer mellom 62 og 67 år. Selv om de fleste nok vil
oppleve at AFP-utmålingene isolert sett blir vesentlig
større i offentlig enn i privat sektor, vil de private mottakerne kunne jobbe fulltid i tillegg, mens mulighetene
for arbeid for offentlige AFP-mottagere er svært
begrenset.

Som for privat AFP må den enkelte arbeidstaker oppfylle
en rekke innledende vilkår om forutgående medlemskap

Det vil dermed være en betinget sannhet at
AFP-ordningen i det offentlige er en særlig gunstig
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Om artikkelforfatterne

ordning. Dersom man har hatt et fysisk krevende yrkesliv,
av andre grunner ikke har særlig restarbeidsevne igjen,
eller rett og slett ikke ønsker å jobbe en dag mer ved
fylte 62 år, kan det være hold i denne påstanden.
Sammenlignet med andre pensjonsmottagere som
jobber deltid eller heltid i årene mellom 62 og 67 år,
og som dermed mottar både pensjonsytelser og lønnsytelser i tillegg til å øke sin egen pensjonsbeholdning,
kan mottagere av AFP i offentlig sektor derimot
komme vesentlig dårligere ut, dersom man ser pensjonstilværelsen under ett. Dette er yrkesår da arbeidstakere
ofte er relativt godt betalt per time, pga. høy kompetanse og lang fartstid.
AFP i offentlig sektor er altså den siste alderspensjonsytelsen som ikke stimulerer til økt arbeid etter fylte 62 år.
Den skiller seg slik klart fra de øvrige pensjonsytelsene
etter reformen. Det kan derfor være grunn til å stille
spørsmål ved om ordningen vil overleve i sin nåværende
form i særlig lang tid. Det som er helt klart er at
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endringer ikke vil skje uten betydelige innrømmelser fra
partene i arbeidslivet.
Mot et mer helhetlig pensjonssystem?
Som vi har sett er det fremdeles vesentlige forskjeller
mellom pensjonsordningene i offentlig og privat sektor.
Mens private arbeidstakere i stadig større grad velger
innskuddsbaserte tjenestepensjoner, mottar offentlige
arbeidstakere ytelsesbaserte og som regel gunstigere
pensjoner. AFP-ordningene i de to sektorene er svært
forskjellige, der man noe forenklet kan si at offentlig AFP
er en særlig god ytelse for personer som ikke kan eller
ønsker å arbeide mer ved fylte 62 år.
Det er likevel ikke lenger opplagt at offentlig sektor
alltid har de gunstigste pensjonsordningene – dette vil
avhenge av hvor mange ytterligere år med arbeid og
inntekt man har i seg ved fylte 62 år.
Det er vanskelig å spå om den videre utviklingen av de
offentlige tjenestepensjonssystemene. Lovarbeidet med

og innføringene av nye private tjenestepensjoner vil
antakelig legge visse føringer for det videre arbeidet,
også for offentlig sektor. Det kan etter hvert bli
vanskelig å argumentere for en uendret ytelsesbasert
offentlig tjenestepensjon som i dag, dersom denne
også i fremtiden viser seg å bli vesentlig bedre enn
obligatoriske private tjenestepensjoner, der en
betydelig majoritet er rene innskuddsordninger.
Det er også overveiende sannsynlig at det vil skje
betydelige endringer i AFP-ordningene, antagelig i
begge sektorer, for å tilpasse ordningene pensjonsreformens overordnede mål om å stimulere til arbeid
og få kostnader under kontroll.
Det som i alle fall er klart, er at det blir gunstig for
seniorer å stå lenge i jobb. Dersom man trives og
stimuleres på arbeidsplassen, kan utsatt uttreden
fra arbeidslivet være fordelaktig for både hode og
lommebok.

Torjus Lundevall arbeider som advokatfullmektig i
Deloitte Advokatfirma. Til daglig bistår han offentlige
og private virksomheter med skatte-, trygde- og
arbeidsrettslige problemstillinger. Han arbeider også
med forvaltningsrett og offentlige anskaffelser.

Eivind O. G. Ottesen eottensen@deloitte.no har vært
partner i Deloitte i ca 30 år og leder av advokatfirma
i region Vest i 20 år og er nå senior advokat der. Han
arbeider jevnlig med pensjonsrelaterte spørsmål,
både i offentlig og privat sektor, relatert til større
virksomhetsoverdragelser og omstruktureringer samt
bedrifters overgang fra en pensjonsordning til en annen.
Han bistår og både private og offentlige foretak med
skreddersydde pensjonsløsninger for toppledere og
holder jevnlig kurs for offentlige og private aktører.
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Dyrere helse- og
sosialboliger?
Skattedirektoratet avga i 2013 en uttalelse som kan innebære en
innsnevring av muligheten for merverdiavgiftskompensasjon på
helse- og sosialboliger. Effekten kan bli høyere kostnader knyttet
til slike boliger i kommunene. Noen bør fremme spørsmålet på
nytt for Finansdepartementet slik at gjeldende rett kan bli avklart
på dette området, hevder artikkelforfatterne.

E

n kommune har som hovedregel rett til
kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp
av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Det ytes imidlertid ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg
eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Det gis
likevel kompensasjon av merverdiavgift for anskaffelser
”til boliger med helseformål eller sosiale formål”. For
kommunene blir det dermed viktig å trekke grensen
mellom boliger med helse- eller sosiale formål og andre
boliger ettersom det kun er de førstnevnte boligene det
oppnås merverdiavgiftskompensasjon for.
I forskriften til lov om kompensasjon for merverdiavgift
er det presisert at som boliger med helseformål eller
sosiale formål anses boliger som er særskilt tilrettelagt
for helseformål eller sosiale formål, herunder omsorgs-
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boliger, sykehjem og boliger med heldøgns omsorg eller
bolig med heldøgns omsorgstjeneste.
Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av
2004
I praksis har det oppstått flere vanskelige avgrensingsspørsmål om hva som skal til for at en bolig er særskilt
tilrettelagt som bolig for helseformål eller sosial formål.
Av denne grunn kom Finansdepartementet med en
tolkningsuttalelse 2. mars 2004. Finansdepartementet
uttalte at særskilt tilrettelegging for helseformål eller
sosiale formål kan bestå i fysisk tilrettelegging av en
bolig, som eksempelvis rullestoltilpasning (brede dører,
ingen terskler, spesialinnredet bad/toalett) og alarminnretning. Videre uttalte Finansdepartementet at en
særskilt tilrettelegging også kan bestå av andre forhold,
eksempelvis gjennom tilknyttet vakttjeneste eller særlig

Artikkelen på 15 sekunder
En kommune har som hovedregel rett til kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Det ytes imidlertid ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller
annen fast eiendom for salg eller utleie. Begrensningen i kompensasjonsretten får likevel ikke anvendelse der kravet
om kompensasjon gjelder anskaffelser ”til boliger med helseformål eller sosiale formål”. Finansdepartementet ga i en
fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 uttrykk for at boliger med helse eller sosial formål må være særskilt tilrettelagte
før det kan innrømmes kompensasjon. Skattedirektoratet har nylig gitt en ny tolkningsuttalelse hvor det synes som at
det stilles strengere krav for å oppnå momskompensasjon.

avstandsmessig nærhet til lovpålagte pleie- eller servicetilbud. Etter departementets oppfatning er det avgjørende om det er særskilte forhold ved en bolig som gjør
at den er særskilt egnet som en helse- eller sosialbolig.
Skattedirektoratets tolkningsuttalelse av 2013
Skattedirektoratet avga i mars 2013 en tolkningsuttalelse til skattekontorene i forbindelse med behandling av saker som gjelder spørsmål om momskompensasjon for anskaffelser til en kommunes boliger. Etter
vårt syn synes det som at Skattedirektoratet i denne
uttalelsen gir anvisning på en strengere praktisering av
hva som skal anses som særskilt tilrettelegging enn det
Finansdepartementet ga uttrykk for i 2004.
Skattedirektoratet gir i sin uttalelse uttrykk for følgende
tolkning:

”At utleier, enten selv eller med tilknyttede vakttjenester,
fører tilsyn med et boligkompleks eller rykker ut ved
husbråk er i alminnelighet ikke tilstrekkelig til å si at den
enkelte bolig er særskilt tilrettelagt for helseformål eller
sosiale formål. Dette gjelder selv om beboer mottar
individuelle helse- eller omsorgstjenester fra kommunen
når boligene som sådan ikke er særskilt tilrettelagt
for formålet. Kostnader til slike boliger er derfor ikke
kompensasjonsberettiget.”
Finansdepartementet er det øverste organet blant de
sentrale avgiftsmyndighetene og Skattedirektoratet er
underordnet Finansdepartementet. Det fremstår derfor
som noe overraskende at Skattedirektoratet nå gir uttrykk
for at en bolig tilknyttet vakttjenester ikke kan anses som
særskilt tilrettelegging ettersom Finansdepartementet
synes å ha gitt uttrykk for det motsatte i 2004.
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I Norge er det en kommunal oppgave å leie ut boliger
til særskilt vanskeligstilte grupper i samfunnet som
f.eks. rusmisbrukere, flyktninger eller personer med
atferdsvansker. Det overordnede målet med utleie av
slike kommunale boliger er at boligene skal tjene som
virkemiddel for at særskilt vanskeligstilte skal få muligheten til å tilpasse seg et ellers vanskelig boligmarked.
Det vil ofte være nødvendig med en tilknyttet vakttjeneste og andre særskilte tjenestetilbud som sikrer
disse gruppenes særskilte behov. Etter vår oppfatning
er det nærliggende å hevde at boligene således tjener
et sosialt formål. Dette er trolig noe av bakgrunnen for
at Finansdepartementet fant grunn til å fremheve at
boliger tilknyttet vakttjenester vil være særskilt tilrettelagt, og at kommunene derfor vil ha rett på kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til vakttjenester
og tilknyttede tjenester.
Et tungtveiende hensyn bak lov om kompensasjon
for merverdiavgift er å unngå konkurransevridning.
Kommunene ville hatt en betydelig konkurransefordel
sammenlignet med private virksomheter dersom
kommunene hadde hatt kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til utleie av boliger. Etter det vi
kjenner til er det få, om noen, private aktører som driver
utleie av boliger til særskilt vanskeligstilte grupper i
samfunnet, og som tilbyr vakttjenester eller har iverksatt
andre tiltak for særlig tilrettelegging av slike boliger.
Hensynet til konkurransevridning synes dermed ikke å
gjøre seg gjeldende her, idet de færreste kommuner
driver utleie i konkurranse med private virksomheter som
ikke har fradragsrett for merverdiavgift.
Skattedirektoratets anvisning på praktiseringen av
regelverket synes på denne bakgrunn å være i utakt med
Finansdepartementets uttalelse fra 2004. Kommunene
bør derfor vurdere å fremme spørsmålet på nytt for
Finansdepartementet med anmodning om en vurdering
av Skattedirektoratets uttalelse og klargjøring av hva
som er gjeldende rett på dette området.
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advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma. Til daglig
bistår han offentlige og private virksomheter med
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Samhandling i praksis
Samhandlingsreformen innebærer en overføring av
oppgaver til kommunene. Spørsmålet flere har stilt
seg, er om kommunene er klare til og har ressurser
nok, både økonomiske og menneskelige, til å overta
ansvaret. Vi har sett på etableringen av øyeblikkelig
hjelp døgntilbud for å se på noen eksempler på
hvordan samhandlingsreformen blir iverksatt i praksis.

E

tableringen av øyeblikkelig hjelp tilbud i
kommunene har vært ett av flere tidlige
prosjekter i samhandlingsreformen.
Etableringen av tilbudet sier noe om hvorvidt
kommunene er klare til å overta nye oppgaver. Det
er en relativt komplisert tjeneste som skal tilbys fra
kommunene, og som krever god og riktig ressursinnsats. For mange kommuner vil det være for krevende å
etablere et tilbud alene, og det er forventet at mange
kommuner vil tilby øyeblikkelig hjelp tilbud i et interkommunalt samarbeid. Etter to år går det an å trekke
noen tidlige konklusjoner om hva denne prosessen har
medført, og basert på dette prosjektet antyde noe om
den videre prosessen i Samhandlingsreformen.
Om Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen har virket fra 1. januar 2012,
og reformen innføres gradvis over en periode på fire år.
Regjeringens formål med samhandlingsreformen har
vært å legge til rette for et bærekraftig, helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med
høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker – for
å sikre rett behandling på rett sted til rett tid. Reformen
skal blant annet bidra til bedre forebygging og at det tas
ansvar tidlig.

Artikkelen på 15 sekunder
Samhandlingsreformen handler om en oppgave- og ansvarsoverføring for kommunenes befolkning fra helseforetakene
til kommunene. Artikkelen skal gi en oversikt over det
som har skjedd innenfor etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og basert på erfaringene fra dette
prosjektet gi noen antydninger om hvordan samhandlingsreformen iverksettes i norske kommuner.
I forbindelse med kommunenes nye oppgaver innenfor
folkehelsearbeidet overførte regjeringen om lag 5 milliarder kroner fra landets sykehus til kommunene. Midlene
fordeles som frie inntekter og en eventuell innsparing vil
danne grunnlaget for drift av andre tilbud i kommunene.
Fordelingen ble basert på det tallgrunnlaget som var
tilgjengelig ved beregningen av statsbudsjettet 2012
og kompensasjonen ligger fast i 3 år. De økonomiske
virkemidlene er ment å støtte opp om målene om
ønsket arbeidsfordeling, gode pasientforløp, løsninger
på laveste effektive omsorgsnivå og kostnadseffektive
løsninger.
De økonomiske virkemidlene fremkommer av figuren på
neste side.
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Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler

Utskrivningsklare pasienter

Medfinansiering
av med. DRG

Øyeblikkelig
hjelp tilbud

• Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og
omsorgstjenestetilbud
• Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i § 8 til § 10 er
oppfylt, og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom
kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 om utskrivningsklar pasient. Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i sykehus fastsettes i statsbudsjettet
• Kommunen skal medfinansiere behandlingen av kommunens pasienter i spesialisthelsetjenesten etter systemet for
diagnoserelaterte grupper (DRG-systemet).
• Medfinansieringsplikten gjelder ikke for innleggelser og polikliniske konsultasjoner gruppert til diagnoserelaterte
grupper med følgende hovedinnhold (kirurgiske inngrep, fødsler, behandling av nyfødte barn, behandling med
nærmere bestemte kostbare legemidler.
• Departementet fastsetter den konkrete DRG-baserte avgrensningen av hvilke somatiske tjenestetyper som omfattes
av kommunal medfinansiering gjennom regelverket for innsatsstyrt finansiering

Kommunenes øyeblikkelig hjelp døgntilbud befinner seg i ulike faser
Deloitte har på oppdrag fra KS gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse om
innføringen av øyeblikkelig hjelp tilbud. 79 prosent av kommunene svarte på spørsmål
om blant annet hvilken fase kommunen befinner seg i når det gjelder etablering av
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Svarene fordelte seg som vist i tabell
Kommunenes øyeblikkelig hjelp døgntilbud
befinner seg i ulike faser
Åpnet kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Etableringsfase (mottatt tilskudd, ikke åpnet tilbudet)
Søknadsfasen (sendt søknad, ikke mottatt tilskudd)

Antall svar

Andel

112

33 %

51

15 %

35

10 %

Tidlig planleggingsfase (ikke søkt om tilskudd)

140

41 %

Sum

338

100 %

• Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og
omsorgshjelp
• Plikten til å tilby døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra regionale helseforetak til
kommunen i perioden 2012 til 2015. Det tas sikte på at lovbestemmelsen skal tre i kraft 2016.

Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud
I forbindelse med samhandlingsreformen skal
kommunene etablere egne øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Kommunene kan tilby øyeblikkelig hjelp fra og
med 2012, og fra 2016 blir det lovfestet å sørge for
tilbud om døgnopphold for personer med behov for
øyeblikkelig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Tilbudet vil være et alternativ til sykehusinnleggelse. Med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
menes innleggelse av personer som har et behov for
hjelp som er påtrengende nødvendig, men tilstanden
må ikke være kritisk eller livstruende. Det kommunale
tilbudet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal være
minst like godt som hva sykehuset kan tilby, og tilbudet
skal bli til gjennom et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For mange
kommuner er det hensiktsmessig å etablere interkommunale samarbeid for å kunne levere tjenester innen
øyeblikkelig hjelp døgntilbud på en god måte.

Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok
111 kommuner tilskudd og i 2013 ble det utbetalt
tilskudd til 63 nye kommuner. Den økonomiske andelen
som overføres kommunene fra de regionale helseforetakene, utløses når tilbudet er etablert dersom ikke annet
er avtalt mellom partene.

De 112 kommunene som
svarte at de allerede har
åpnet sitt tilbud er godt
fordelt over hele landet.

Kommunenes utgifter til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp er beregnet til 1 048 millioner kroner årlig fra
2016.
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Hovedfunn fra undersøkelsen
Organisering av tilbudet
Det viser seg at samarbeid mellom kommuner er mer
utbredt jo mindre kommunen er. Blant de minste
kommunene (færre enn 5 000 innbyggere) har hele
81 % etablert tilbudet i et interkommunalt samarbeid.
Tilsvarende er andelen 70 % blant kommuner med
flere enn 20 000 innbyggere, og 60 % blant kommuner
med flere enn 50 000 innbyggere.
Når det gjelder fysisk plassering av tilbudet har majoriteten av kommunene (78 %) lagt tilbudet i tilknytning
til allerede eksisterende enheter i kommunene. Av disse
igjen har litt over halvparten lagt tilbudet i tilknytning til
sykehjem, og en tredjedel i tilknytning til legevakt.
Behov for tilbudet og tilskudd til etablering
Over halvparten av kommunene som har åpnet tilbudet
opplever at det treffer behovet i kommunen godt, eller
svært godt. Kun 11 % svarer at tilbudet i liten, eller i
svært liten grad treffer behovet. Det viser seg interessante forskjeller mellom kommuner på dette punktet
etter hvorvidt kommunen inngår i et samarbeid eller
ikke. Blant de 75 kommunene som har inngått et
interkommunalt samarbeid, svarer litt under halvparten
av respondentene at tilbudet i svært stor, eller i stor grad
treffer behovet i kommunen. Til sammenligning svarer
to tredjedeler av respondentene i de 36 kommunene
uten et interkommunalt samarbeid at tilbudet i svært
stor, eller i stor grad treffer behovet i kommunen. Det ser
dermed ut som at kommuner som ikke samarbeider med
andre, i større grad opplever at det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet treffer behovet i kommunen.
Samhandling med leger
Samhandlingen med legene er den enkeltfaktoren
som ser ut til å være av størst betydning for etablering
og særlig bruk av tilbudet, gitt tilbakemeldingene fra
undersøkelsen. Tilnærmet alle kommunene fokuserer
på samarbeid og dialog med legene, samt organisering av legetjenesten (fastleger, legevaktsleger og
kommuneoverleger) som helt avgjørende for hvordan
tilbudet fungerer. Suksessfaktorer som nevnes relatert
til dette er å involvere legene i hele prosessen slik at de
får eierskap til tilbudet og dermed tar det i bruk. Svært
mange trekker fram hvordan enkeltpersoner, særlig
blant legene, har avgjørende betydning, enten i form av
å legge til rette for at tilbudet kommer på plass og blir
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benyttet, eller i form av motstand og motarbeiding av å
etablere samt å bruke tilbudet.
Kommunenes holdninger
Hovedinntrykket er at de aller fleste kommunene er
positive til etableringen av øyeblikkelig hjelp døgntilbud
i egen kommune, eller gjennom et interkommunalt
samarbeid. De fleste kommunene som har åpnet et
tilbud har så langt gode erfaringer med hvordan tilbudet
fungerer. Tilbakemeldingene er i hovedsak at de ansatte
opplever de faglige utfordringene som stimulerende, at
pasientene opplever tilbudet som trygt og setter pris på
nærheten til tilbudet, samt at det for mange pasienter
oppleves som positivt å slippe å bli innlagt på sykehus.
Samtidig påpeker mange kommuner at det ennå er tidlig
å trekke konklusjoner.
Halvparten av respondentene svarer ”ja” på spørsmål
om hvorvidt de tror tilbudet fører til færre innleggelser
i spesialisthelsetjenesten. Litt over en tredjedel er usikre,
mens 12 % ikke tror det fører til en reduksjon.
I forbindelse med dette påpekes det at det er viktig
å ta i betraktning befolkningsvekst og demografiske
endringer når man toker tallene, og at stagnasjon eller
lavere vekst i innleggelsesraten i sykehus enn tidligere,
i praksis innebærer en reduksjon.
Rekruttering og kompetanseheving av ansatte
De fleste kommunene som har åpnet et tilbud, eller er
i etableringsfasen, har ikke hatt problemer med å rekruttere ansatte, men opplever tvert i mot at dette er noe
helsepersonell ønsker å jobbe med. 65 % av respondentene har svart at det i liten, eller i svært liten grad har
vært utfordrende å rekruttere ansatte. Kun 7 % har svart
at det i stor, eller i svært stor grad har vært utfordrende.
11 % har svart at det i en viss grad har vært utfordrende.
Kommunene som har hatt problemer med å rekruttere
ansatte er mindre kommuner.
I tråd med dette trekkes det fram viktigheten av å
rekruttere god nok fagkompetanse innenfor helsearbeid i kommunen i et bredere perspektiv. Det må
være attraktivt å jobbe i kommunene og utdanningsinstitusjonene må derfor ha større fokus på kommunen
som arbeidsplass.
Utfordringer for kommunene
En klar tilbakemelding fra kommunene er at det er
for mange utydelige og usikre elementer knyttet til
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kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, hvilket representerer utfordringer på flere områder. En stor andel av
kommunene etterspør en tydeligere og sterkere rolle fra
myndighetens side. I relasjon til dette påpekes det også
at konsekvensen av utydeligheten kan være store variasjoner mellom kommunene når det gjelder innholdet i
det kommunale tilbudet.
Oppsummering av funn i undersøkelsen
Denne undersøkelsen antyder at et økende antall
kommuner klarer å overta de oppgavene de er pålagt
av Samhandlingsreformen når det gjelder etablering
av tilbud om øyeblikkelig hjelp. Det er imidlertid store
individuelle forskjeller både i fremdrift og i valg av
løsning. Noen kommuner vil løse problemstillinger raskt,
mens andre vil bruke lang tid, og ofte ha nytte av interkommunale samarbeidsprosjekt. Den videre utviklingen
av samhandlingsreformen kan med fordel ta hensyn til
dette, og tilrettelegge for individuelle forskjeller.
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Anbefalinger til kommunenes videre arbeid med
øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Det finnes ikke et fasitsvar for hvordan kommunene bør
etablere og organisere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
Kommunestrukturen i Norge med variasjoner knyttet til
størrelse, befolkning, økonomi og geografisk beliggenhet
mellom kommunene fordrer ulike løsninger i ulike
kommuner. Dette viser seg også ved at kommuner som
har valgt forskjellige organiseringer fremhever fordeler
med hver sin løsning. Valg av organisering avhenger av
den enkelte kommunes forutsetninger, behov, ressurser
og ønsker.
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