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KS DEBATTHEFTE 2020

Innstilling til vedtak:
Formannskapet støtter seg til rådmannens besvarelse av KS debatthefte 2020.
Vedlegg:
 KS DEBATTHEFTE 2020
«Bærekraftig velferd, rekruttering og hovedtariffoppgjøret»
Bakgrunn:
Det vedlagte debattheftet skisserer bakgrunn for saken.
Rådmannen har gått igjennom spørsmålstillingene Debattheftet og har formulert forslag til
svar fra Søndre Land kommune.
Spørsmålene det ønsket tilbakemelding på er følgende:
1. Hva bør kommunen selv prioritere innenfor realistiske økonomiske rammer for å
styrke bærekraftig omsorgstjenester- på kort og lang sikt?
2. Hvilke tiltak bør staten prioritere som kan styrke bærekraftig omsorgstjenestene,
innenfor de økonomiske rammer som staten selv har selv har signalisert er realistisk?
3. Hvordan kan kommune og stat sammen skape forståelse for hva innbyggerne skal
kunne forventes av den enkelte innbyggere 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 kommune 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 hoved tariffoppgjøret 2020 gå inn for at alle arbeidstakere med sentrale
lønnsdannelse får en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
sterkere prioritering av enkelte arbeidstakergrupper? I så fall hvilke?
Vurdering:
Rådmannen har gått igjennom spørsmålene og har formulert følgende svar:
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Spørsmål 1: Kommunen må ha en vridning av omsorgstjenester fra reparasjon til forebygging.
Fokus på tidlig innsats, rehabilitering/ habilitering.
I tillegg økt fokus på å utnytte potensialet på velferdsteknologi
Tilpasse oss demografien, for eksempel bygge omsorgssenter.
Spørsmål 2: Kommunen ønsker at det blir mindre øremerkning av midler. Kommunen får
større råderett i forhold til den økonomiske situasjonen.
Standardisering av IT systemer, da inkludert velferdsteknologi.
Større fokus på mulighetene fremfor rettigheter- mindre fokus på rettighetsbasering. Mer
fokus på gjennomføring- mindre fokus på planprosesser.
Spørsmål 3: Redusere fokus på rettigheter, mer fokus på hva som blir gjort.
Økt bruk av velferdsteknologi
Bruke innbyggerne som ressurs istedenfor mottaker
Tydeliggjøre større satsing på forebygging/ habilitering/ mestring
Spørsmål 4: Jobbe med kommunens rammevilkår
Sterkere fokus på standardisering av IT – velferdsteknologi.
Spørsmål 5: Mer sømløst mellom forvaltningsnivåer og organer
Koble mer på frivillighet, sosiale entreprenører og privat sektor
Mer fokus på å bruke de folkene man har- trenger da desentralisert utdanningstilbud
Skole/ barnehage mindre fokus på standardisert organisering, bemanningsnormer/ lærer
normer/ pedagog normer og rettigheter. Alternative løp innenfor skole
Spørsmål 6: Mindre krav til bemanningsnormer/ lærer normer/ pedagog normer, mer fokus at
ansatte er tilstede. Alternative løp innenfor skole.
Større handlingsrom for å prøve nye ting. Mindre vektlegging av tilsyn og kontroll.
Spørsmål 7: Kommunen ønsker en generell lønnsutvikling for årets tariffoppgjør.
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