
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03555 
 

  

MØTEINNKALLING* 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetidspunkt: 30.01.2019 kl. 16:30  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

 
 

* NB!  Kun arbeidsgiverrepresentantene har stemmerett i sak 1/19, og disse innkalles. 
 Arbeidstakerrepresentantene inviteres til møtet. 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller 
møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget og 
www.as.kommune.no.  
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1/19 19/00057-1 Tariff - Debatthefte KS 2019 
NB! Arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget. 
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Ås, 15.01.2019 

 
 

Johan Alnes 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar 
innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


Ås kommune 

Administrasjonsutvalget 30.01.2019  Side 2 av 7 

 

 
 
Informasjon fra rådmann 
 
 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
 
 
 
Referatsaker  
 
1/19 18/03326-5 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad 

om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
 

2/19 19/00054-2 Omstillingsprosjektet - Nyhetsbrev desember 2018 
 

3/19 19/00054-3 Omstillingsprosjektet - Organisasjonskart publisert 
        5.12.2018 
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Saker til behandling  

ADM-1/19 
Tariff - Debatthefte KS 2019 
 
Saksbehandler:  Lill Gustavsen Lokna Saksnr.:  19/00057-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 1/19 30.01.2019 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir innspill til KS debatthefte 2018 i tråd med svarene som fremkommer i 
saksutredningen.  
 
Ås, 04.01.2019 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 

 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter 
 
Behandlingsrekkefølge:  Administrasjonsutvalget 
 
Vedlegg: 
1. KS Debatthefte-2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: KS Akershus 
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Saksutredning: 
 
 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret. I Ås kommune er dette 

delegert til arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsvalget.  Rådmannen legger 

derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling i 

administrasjonsutvalget. 

I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i 

digitaliseringsarbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget 

for mellomoppgjøret 2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor 

den disponible rammen. Videre stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som 

vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene 

framover. Avslutningsvis spør KS om hvordan man kan sikre lokalt tilpassede 

tjenester, samtidig som man også reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.  

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 

Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere 

og koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot 

statlig nivå, men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver 

et omfattende utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i 

kommuner og fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til 

koordinering og utvikling. KS har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles 

digitale løsninger.  

Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det 

samme er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til 

kommunal sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av 

forvaltningsnivå. 

På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god 

utviklingspartner, og hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et 

mer formelt mandat fra sine medlemmer på digitaliseringsområdet? 

Svar: Innenfor helse er det utviklet en felles norm for stat og kommune – helsenormen 

– som blant annet sikrer flyt av personopplysninger mellom instanser som behandler 

pasienten. Ås kommune mener KS bør bidra til bransjenormer innenfor andre deler av 

kommunal sektor for å bidra til sikkert personvern, informasjonssikkerhet og felles 

digitale løsninger. Mange oppgaver overføres til kommunene uten økonomiske midler 

og uten at det blir vurdert at kommunene kan gjennomføre oppgaven på tilstrekkelig 

nivå.  Kommunen ser fordelen av at KS er drivkraften i utviklingen av gode digitale 

tjenester, har god kompetanse om hvordan få til en digitalisering i kommunal sektor, 

kan veilede kommunene i dette gjennom kurs og kompetanse samt fronter kommunal 

sektor sin sak ovenfor stat og fylkeskommune. KS bør få ansvar for innkjøp av større 
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systemer – fellesløsninger – tilsvarende statens innkjøpssentral. KS bør gis et mer 

formelt mandat på digitaliseringsområdet for å ivareta ovennevnte.  

 

2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? 

Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de 

neste årene. 1,2 % av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom 

overheng, glidning og kostnader knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres 

gjeldende med virkning fra 01.01.2019. Det vil likevel kunne være rom både for 

sentrale lønnstillegg og for avsetning av lokal pott, dersom en slik profil prioriteres.  

 

Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i 

kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene 

varierer fra kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale 

lønnsforhandlinger vil derfor kunne være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de 

lokale rekrutteringsutfordringene enn kun sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange 

kommuner og fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess fram mot 1. januar 2020, 

og det vil kunne være et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å kunne 

harmonisere ulikheter i lønnsnivå. 

Hovedavtalen 

Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på 

sentralt nivå og lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget 

form slik at den kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener 

den nåværende Hovedavtalen fortsatt fungerer godt i henhold til formålet. 

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 

I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing 

av de nye ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på 

høring høsten 2018, og vil mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 

2019. Tilpasning av tjenestepensjonsreglene i Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil 

dermed kunne bli tema i 2019. Særaldersgrenser er ikke en del av dette arbeidet.  

 

Svar: Gjennomføring av lokale forhandlinger er ressurskrevende.  Dersom det skal 

gjennomføres lokale lønnsforhandlinger mener Ås kommune dette forutsetter at 

forhandlingspotten i kap. 4 har en viss størrelse. Kommunen har 

rekrutteringsutfordringer innenfor flere av våre sentrale tjenesteområder. Vi mener 

lokale lønnsforhandlinger vil ivareta kommunens lokale behov for å beholde kvalifisert 

arbeidskraft, bedre enn sentrale forhandlinger. Vi mener også det er viktig at partene 

sentralt ivaretar noen stillingsgrupper, særlig stillinger i gruppe 1.  Ås kommune mener 

det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 

2019.  
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3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode 

tjenester til innbyggerne? 

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og 

beholde kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny 

organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på 

tvers av profesjoner. 

Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som 

det forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for 

ledelses- og omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert 

fagkompetanse.  

KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens 

behov. Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for 

det interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.  

Svar: Ås kommune opplever rekrutteringsutfordringer, spesielt for stillinger som krever 

sykepleierbakgrunn, lærerstillinger, pedagogiske ledere og fagarbeidere med teknisk 

bakgrunn. Kommunen mener en årsak til dette er at det blir utdannet for få innenfor 

disse yrkesgruppene i forhold til behovet. Kommune og stat bør strekke seg lenger i å 

gi praksisplasser for studentene slik at utdanningsinstitusjonene kan tilrettelegge for 

flere utdanningsplasser. Samhandlingsreformen krever at også kommunene har 

nødvendig kompetanse på flere felt. Det samme gjør målet om at flere skal bo hjemme 

lengst mulig. Kommunen konkurrerer med store virksomhet på Østlandet samtidig som 

det er få sykepleiere som utdannes. Bemanningsnormer medfører også økt press på 

yrkesgrupper, og som forutsetter økning i antall utdannende.  

Gode arbeidsvilkår er et konkurransefortrinn. Kommunen mener en strukturert sentral 

opplæring for ansatte i kommunene kan bidra til dette, som for eksempel kursmoduler 

og e-læringspakker. Aktuelle områder er: nyansatt i kommunen, ny som kommunal 

leder, lederutvikling, turnus og bemanningsplaner, offentlig anskaffelse, aktiv 

arbeidsgiver- og personalpolitikk, informasjonssikkerhet og personvern, internkontroll, 

digital kompetanse på alle nivå ol.  

Samfunnsoppdraget og IA-avtalen er viktig, og NAV må ha midler til å få dette til. Det 

må være noen insentiver og belønning for arbeidsgivere til å få til løsninger. Systemet 

må ikke være byråkratisk.  

4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket 

variasjon? 

Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk 

rammestyring er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i 

perspektivmeldingen og i Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå 

statlig detaljstyring, slik at kommunene og fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til 

lokale behov. Likevel blir det lokalpolitiske handlingsrommet utfordret som følge av økt 
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statlig detaljstyring, herunder økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle 

kompetansekrav, parallelt med innføring av stadig sterkere individuell rettighetsfesting. 

Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og 

brukerorganisasjoner påpekes at det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik 

detaljstyring er nødvendig for å sikre et godt og likeverdig tjenestetilbud uavhengig av 

hvor i landet man bor.  

Svar: Det kommunale selvstyre er grunnpilaren i kommunal forvaltning, og innebærer 

at det er stor ulikhet i hvordan kommunestyrene prioriterer. Prioritering er helt 

nødvendig når kommunenes økonomi oppleves som stadig mer krevende, nye 

oppgaver og bemanningsnormer blir tilført kommunene.  Antall sykehjemsplasser, 

bemanning, geografi (avstand mellom folk), gebyrer (hvor mye koster det kommunen å 

drive med vann og kloakk), hva man får av tilskudd, hvordan 

befolkningssammensetningen er osv. er avgjørende for kommunale tjenestetilbud. Det 

samme er demografi.  

Det er vanskelig å ta høyde for demografi. Kommunesammenslåing vil ikke løse dette 

problemet. Minimumskrav vil kunne møte noe, men ikke alt. Det er derfor vanskelig å 

få et tilnærmet likt innhold i tjenestetilbudet i alle kommuner og en viss variasjon er 

akseptabelt. Det er ikke definert hva som anses som uønsket variasjon.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Lønnsoppgjøret 2019 
 
Alternativer: 
Ikke avgi innspill.  
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Oversendes KS Akershus for videre behandling. 
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