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Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte I – 2023. 
Evne og kraft til å bære» til politisk behandling.  
 
KS ønsker å få belyst 7 spørsmål knyttet til Debatthefte I – 2023, og det vises til kommunen 
sine vurderinger under hvert av spørsmålene. Kommunedirektøren anbefaler at disse 
vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike problemstillingene. 
 
 
Saksutredning: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte I – 2023. Evne og kraft til å bære».   
 
I år sender KS ut to debatthefter. I «Debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære», ønsker 
KS innspill på tre temaer. Det er utfordringsbildet for kommunesektoren fremover, 
bærekraftig arealbruk, samt omstilling og mobilisering av ressurser. I «debatthefte II - 2023. 
Mellomoppgjøret», ønsker KS innspill til innretning av mellomoppgjøret. Alle innspill blir 
sammenstilt og tas med i KS’ videre arbeid.   
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  
I forberedelsene av KS Landsting 2024, ønsker KS at kommunene/fylkeskommunene drøfter 
og gir KS innspill for å fylle ut utfordringsbildet fremover.   
 
Det er vist til åtte hovedutfordringer i heftet:   

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

 
Nyansering av utfordringsbildet kan leses i vedlegget side 4. tom. side 6.  



 
  
 
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk?  
I rollen som lokale og regionale samfunnsutviklere ønsker kommuner og fylkeskommuner å  
svare offensivt på de store utfordringene vi står overfor. Som arealmyndighet har 
kommunene avgjørende betydning for samfunnsutviklingen gjennom beslutninger om bruk 
og vern av ressurser. Fra nasjonalt hold er det avgjørende at summen av kommunenes 
arealbeslutninger ikke bryter med vedtatt nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.  
 
Lokaldemokratiet har etter plan- og bygningsloven et stort ansvar for en arealbruk som 
fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. KS ønsker at kommunene/fylkeskommunene drøfter og gir innspill på hvilke 
muligheter og utfordringer kommunene/fylkeskommunene opplever i det lokale arbeidet 
med bærekraftig arealbruk og hvilke nye nasjonale verktøy og virkemidler som kan være 
egnet til å styrke lokaldemokratiets evne og kraft til å fatte gode og langsiktig bærekraftige 
beslutninger.  
 
Areal er en begrenset ressurs som gir muligheter og utfordringer. Å fatte vedtak om bruk og 
vern av ressurser gir store muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Samtidig kan det 
være krevende, særlig i en situasjon med økende interessemotsetninger, økt press i 
beslutningsprosessen og komplekse sammenhenger ved utbygging. Ulike mål kan være 
motsetningsfylte, for eksempel knyttet til bosetting, verdiskaping, utbygging av ny fornybar 
energi, natur og klima. Med økende arealknapphet øker både tomteprisen og 
interessemotsetningene, og det blir mer krevende å være beslutningstaker. Selv om ikke 
den enkelte beslutning om å bygge nye hytteområder, kraftanlegg og veier alene har stor 
innvirkning på de totale naturverdiene, er det fare for at den totale belastningen blir stor 
når en ser på arealbruken samlet.  
 
 FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet har slått fast at vi har store utfordringer 
med å stanse både klimaendringene og tap av naturmangfoldet. Fysisk utbygging krever 
areal, og arealbruk har konsekvenser for klima og natur. All natur lagrer karbon, noen 
naturtyper lagrer mer enn andre. Skogen er viktig, men våtmarkene, biosfæren og is-
systemene er viktigere. Særlig våtmark og myr er viktig for naturlagring av karbon. 
Arealbruk er en nøkkelfaktor både i arbeidet med å bremse klimaendringene, for tilpasning 
til et endret klima og som den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å stanse tap av natur. 
Nasjonale undersøkelser peker på at kvaliteten på konsekvensutredninger av klima- og 
miljøtemaer i kommuneplanens arealdel kan forbedres betydelig.   
 
KS har tatt opp med regjeringen at kommunene ønsker mer tillit fra nasjonale  
myndigheter i arealpolitikken med differensierte løsninger i den enkelte kommune og at 
praktiseringen av statlige innsigelser må ses på. I arbeidet med å styrke klima- og 
naturhensynene i arealpolitikken, har KS fått gjennomført en FOU om bærekraftig arealbruk 
innenfor rammen av lokalt selvstyre der ulike tiltak er drøftet.   
 
For å styrke kunnskap og kapasitet for bærekraftig arealbruk, kan det være aktuelt at staten 
tar et hovedansvar for utvikling av areal/naturregnskap i samarbeid med 



kommunesektoren, utdanne flere planleggere eller at kommunene bruker fylkeskommunen 
som fagressurs. Det kan også være aktuelt å arbeide videre med økonomiske virkemidler 
som naturavgift på utbygging av uberørt natur eller juridiske virkemidler for mer 
differensiert forvaltning ut fra ulike naturgitte og demografiske utfordringer, vurdere en 
særskilt ordning for å ivareta naturinteresser i planleggingen, utvikle tydeligere mål for ulike 
naturinteresser og utforske hvordan naturen kan få et sterkere vern.  
 
Mer om bærekraftig arealbruk kan leses i vedlegget side 9. tom. side 14, der det blant annet 
omtales ni mulige veier for å styrke klima- og naturhensyn i arealpolitikken innenfor dagens 
handlingsrom.   
 
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  
Det blir en vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft og redusert økonomisk 
handlingsrom.  
 
Som følge av den demografiske utviklingen, er behovet for omstilling større enn 
rekrutteringsmulighetene, særlig gjelder dette innen helse- og omsorg, men det er også 
nødvendig med omstilling innenfor de øvrige tjenesteområdene. Det utfordrer dagens 
organisering av tjenestene og måten oppgaver løses på. Ny teknologi gir muligheter 
innenfor alle ansvarsområdene i kommunesektoren. Det gjør oss i stand til å organisere og 
skape tjenester mer effektivt med færre ressurser. I tillegg må man utvikle kompetansen til 
egne arbeidstakerne, og benytte den kompetansen som er tilgjengelig mest mulig effektivt. 
I samarbeid med tillitsvalgte er det nødvendig å prøve ut nye måter å organisere arbeidet, 
med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden, bruk av teknologi, kompetanseheving og 
målrettet bruk av kompetanse.   
 
Med vedvarende mangel på personell og kompetanse, må vi i større grad planlegge 
annerledes og i større grad mobilisere flere ressurser internt i egen virksomhet gjennom 
forlenget yrkeskarriere, lavere sykefravær og ved at flere jobber heltid. Innbyggerne er også 
en viktig ressurs som bør involveres basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne 
ressurser. Videre er det mye å hente i å mobilisere og forene ressurser regionalt i 
forpliktende samarbeid.   
 
Eksempler og tips om omstilling og mobilisering finnes i vedlegget på side 19. tom. side 21.  
 
Spørsmål KS ønsker å få belyst:  
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  

1. Er utfordringsbildet som beskrevet i heftet gjenkjennbart for din 
kommune/fylkeskommune?  

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

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

 
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk?  



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

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

 
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  

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

7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen 
organisasjon og med eksterne utenfor organisasjonen? 

 
 Debattheftet I - 2023 er vedlagt saken.   
 
Kommunen sin vurdering av spørsmålene: 
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  
Spørsmålene 1. til 3. svarer på i et svar. 
 
Utfordringsbildet som beskrevet i debattheftet er gjenkjennelig også for Øyer kommune.  
 
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på 
behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners 
muligheter til å dekke sine behov. FNs bærekraftmål består av til sammen 17 mål og 169 
delmål som skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.   
 
FNs bærekraftmål kan inndeles i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 
og miljømessig bærekraft. Øyer kommune har utfordringer knyttet til alle de tre 
bærekraftdimensjonene, og det er viktig at kommunen på lang sikt har en helhetlig og 
balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser.  
 
Opp gjennom årene har kommunene fått utvidet sin oppgaveportefølje fra staten uten at 
dette nødvendigvis har blitt økonomisk kompensert. Hvert år blir øremerka midler 
innlemmet i statsbudsjettet. Dette kommer ofte fram som en økning i frie inntekter. 
Samtidig får kommunen nye oppgaver som ikke fullfinansieres. Tidligere kommunal- og 
moderniseringsminister har uttalt at slike differanser ligger innenfor kravet til nytenkning 
og innovasjon for kommunene.  
 
At staten stiller krav om at vi skal bli flinkere til å utvikle en billigere drift er et forståelig 
krav. Og vi ser at dette følger regjeringer uansett konstellasjon. Dette utfordrer 
kommunene til å bli mer systematiske, strukturerte og strategiske i forhold til 
innovasjonsevne. Vi må flagge kravet om å finne nye og bedre måter å løse oppgaver på 
uten at det ligger et politisk vedtak om det på bordet. Det er viktig, men også en utfordring 
for kommunen, å bygge en kultur der det appelleres til nytenkning og at dette belønnes og 
anerkjennes.  
 



Oppvekstsektoren har en felles hovedmålsetning om å ha glade, trygge, robuste barn og 
unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer. For å lykkes 
med dette er vi helt avhengige av å arbeide helsefremmende og forebyggende. Vi trenger 
samordnet arbeid med de barn, unge og familier som har særskilte behov, og det stiller krav 
til et godt organisert og tilgjengelig hjelpeapparat som oppleves som samarbeidende, 
tilgjengelig og oversiktlig.  
 
Tjenestene må ha et spesielt blikk for endringer den psykiske helsen til barn og unge som 
følge av korona, samt ha tilstrekkelig kapasitet til å følge dem opp.  
 
Den nye barnevernloven stiller krav om en helhetlig plan for kommunens forebyggende 
innsats. Dette vil kreve samarbeid og samordning mellom alle tjenester.   
 
Vi ser et økt antall barn og unge som sliter med komplekse utfordringer, knyttet til 
skolehverdagen, fritiden eller oftest til begge deler. Vi opplever også at mange foreldre er 
usikre på hvordan man skal håndtere barnas utfordringer og at foreldrerollen er i stadig 
endring. Tjenestene driver ulike former for foreldreveiledning. Felles for disse tiltakene er å 
hjelpe foreldre i utøvelsen av foreldrerollen og å trygge dem som omsorgspersoner. 
 
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 
  

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

Kommunen har mulighet til å påvirke bærekraftig arealbruk. Plan- og bygningsloven gir 
kommunen stort lokalpolitisk handlingsrom i arbeidet med bærekraftig arealbruk. 
Utfordringen er om kommunen har gode nok styringsmål og strategiske mål på dette feltet.  
 

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

 
Det finnes verktøy for kommunene å bruke, men kunnskapen om de mulighetene som 
finnes bør kanskje bli bedre.  
 
Fylkeskommunen har starta, men bør ta et enda større grep i forhold til å samle den 
kunnskapen som finnes, og gjøre den tilgjengelig for kommunene. Med begrensede 
ressurser er det viktig for kommunen å kunne hente oppdatert kunnskap et sted. Kanskje 
kunne fylkeskommunen samlet sammen maler med «best praksis», og ikke minst funnet de 
gode eksemplene på hvordan dette kunne gjøres. Gode eksempler viser at det er mulig, og 
gjør det lettere for andre kommuner å komme etter.  
 
Naturavgift kan være interessant å få utredet. Et viktig moment i det, må være en 
differensiering. For noen områder er betalingsvilligheten for å ta i bruk «ny» natur stor, 
men den i andre sammenhenger er nesten fraværende, selv om det ut fra et 
samfunnsutviklingsperspektiv er viktigere å ikke ta i bruk «ny» natur. Men det å sette en 
prislapp på å ta i bruk nye områder av natur kan være med å bevisstgjøre alle som skal gjøre 
vurderinger rundt dette.  



 
Kommunen er ikke tilhenger av en særskilt ordning for natur på samme måte som for barn 
og unge i plansaker. En særskilt ordning for mange områder vil gjøre arealplanleggingen 
mer komplisert, og ikke nødvendigvis løse så mye. Kommunen skal veie alle hensyn ved 
vedtak av en reguleringsplan. Her kommer hensynet til natur inn. Det bør heller jobbes med 
kunnskap om å ta i bruk «ny» natur, slik at kommunen har mer kunnskap og større fokus på 
dette. Kommunen har anledning til å ta opp igjen reguleringsplaner. Dette blir i liten grad 
gjort, selv om det kanskje skulle vært gjort mer. Mer kunnskap på dette området, og mer 
tydeliggjorte hjemler og ansvarsforhold kunne gjort dette enklere.  
 
I juli kom det endringer i TEK, for å kunne stille klimakrav om klimagassregnskap i ved 
bygging. Dette er et steg i rett retning. Det er en fordel med nasjonale mål og retningslinjer, 
som følges opp av klare hjemler for å kreve mer enn klimagassregnskap. Det må kunne 
stilles krav om klimaprestasjon, og da hvilket nivå en utbygging må holde seg innenfor. 
Dette er det startet med innen blågrønn struktur, og kunne vært videreført rundt klima og 
arealbruk. Siden endra arealbruk i stor grad påvirker klimagassutslipp ved en utbygging, er 
det helt naturlig å se dette i sammenheng med klimagassutslipp.  
 
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  
 

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

 
Økningen i oppgaver som skal løses i kommunene hindrer omstilling. Nødvendige 
fagressurser spises opp i det daglige arbeidet med rapporteringer til sentrale myndigheter. 
For å klare raskere omstilling må oppgavene sentraliseres og/eller rapporteringskravene 
reduseres. Kommunale ledere har for liten tid til å fokusere på ledelse og mangler arenaer 
for utvikling av god kommunal ledelse.  
 
Rekruttering er en barriere for effektiv omstilling i små og mellomstore kommuner. 
Kommunene konkurrerer om de gode kandidatene, og lønn blir en drivende faktor i 
rekrutteringsprosessen.  
 

7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen 
organisasjon og med eksterne utenfor organisasjonen? 

 
Det er en relativ jevn fordeling av kompetansekrav i de ulike sektorene i kommunen, og det 
er ingen som skiller seg ut med større mulighet for ressursmobilisering.   
Innovativ organisasjonsutvikling med fokus på nye arbeidsmetoder, økt 
kompetansemobilisering samt frigjøre ressurser til nye oppgaver vil være viktig fremover. 
Dette for å sørge for at kommunen får riktig kompetansesammensetning, og med det blant 
annet sørge for å ha varme hender der det trengs mest. Her vil riktig bruk av 
velferdsteknologi og utvikling av de kommunale tjenestene bli viktig.  
 
Samarbeidet med næringslivet og frivillig sektor (inkl. pårørende) må styrkes, og forståelse 
for hva som er kommunens oppgaver må forankres i hele samfunnet. Utviklingen av 
velferdssamfunnet i Norge har bikket over til at det er en forventing til at det offentlige skal 



løse alle oppgaver knyttet til helse og omsorg både for barn og eldre. Ansvaret for eget liv 
og familiens oppfølging av egne barn eller hjelpetrengende foreldre må tydeliggjøres.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Irene Hagen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 


