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Debatthefte 2020 - KS spør - Bærekraftig velferd,
rekruttering og hovedtariffoppgjør
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til vedtak legges fram i møtet.

Saksutredning
Tema som løftes i Debatthefte 2020 er:




Det kommende hovedtariffoppgjøret og spørsmål knyttet til det
Hvordan kan vi sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid
der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større?
Hvordan sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive
arbeidsgivere for kompetente medarbeidere?

Spørsmål til drøfting:
1. Hva bør kommunen/fylkeskommunene selv prioritere innenfor realistiske økonomiske
rammer for å styrke bærekraften i omsorgstjenestene - på kort og lang sikt?
2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraften i omsorgstjenestene,
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har signalisert er realistiske?
3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal kunne
forvente av offentlige tjenester – og hva som bør kunne forventes av den enkelte
innbygger for å forebygge og forberede et liv med behov for omsorgstjenester?
4. Hvordan kan KS best støtte opp under kommunesektorens arbeid for å sikre
bærekraftige velferdstjenester i fremtiden?
5. Hvordan kan kommunene og KS tenke nytt om organisering, kompetansebehov og
oppgaveløsning i samarbeid med andre?
6. Hvilke endringer i lov- og avtaleverk kan støtte opp under nytenkning og innovasjon på
arbeidsgiverområdet?
7. Bør KS i hovedtariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentral
lønnsdannelse får en så god, generell reallønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?

Bakgrunn:
KS Landsting i februar 2020 legger det politiske grunnlaget for KS’ prioriteringer de neste fire
årene. FNs bærekraftsmål vil stå sentralt. Med dette debatthefte og strategikonferansene
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vinteren 2020, ønsker KS å få klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på
temaer som er viktige nå.
Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør og det betyr at hele Hovedtariffavtalen skal
reforhandles. Resultatet vil ha stor betydning forlønns- og arbeidsforhold til ansatte i
kommunesektoren, men også for handlingsrommet til kommunestyrer og fylkesting, og for
utvikling av norsk økonomi totalt sett.
I tariffspørsmålet ha medlemmene delegert ansvar og myndighet til KS. Det innebærer at
avtalene KS inngår med arbeidstakerorganisasjonene er forpliktende for samtlige kommuner
og fylkeskommuner. Derfor er det avgjørende at folkevalgte engasjerer seg i forberedelsene
og gir innspill og føringer til KS’ hovedstyre, som senere skal vedta mandatet for
forhandlingene.
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