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Diskusjonen trinn for trinn …

▪ Kommunen som velferdsprodusent

▪ Likeverdige velferdstjenester og kommunalt selvstyre

▪ (U)problematiske forskjeller? 

▪ Statlig styring som løsning?

▪ Konklusjon



Kilde: Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017, side 134

Kommunen som velferdsprodusent



Kilde: Fiva mfl. (2021) Kommunal Organisering. Oslo: Universitetsforlaget.



Likeverdige velferdstjenester …  

▪ Likeverdighet er noe annet enn likhet … 

▪ Alle med definerte behov er på likt vis inkludert i 
velferdsordningen 

▪ Ved tildeling innebærer likeverdighet aksept for forskjellighet 

▪ Herunder forskjeller i verdier og behov mellom individer, 
grupper, lokalsamfunn, tradisjoner, el. 



Lokal tilpasning

Effektivitet forutsetter lokale 
prioriteringsmuligheter 

Lokaldemokrati

Tilstrekkelig lokal frihet/        
lokal handlefrihet

Anerkjennelse av 
forskjellighet 

≈ verdiene i det 
kommunale selvstyret

…  og kommunalt selvstyre
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(U)problematiske forskjeller?





Manglende bærekraft for 
kommuneorganisasjonen

▪ Faglig

▪ Økonomisk

▪ Politisk



Gram sier hovedprosjektet som kommunal- og 

distriktsminister blir å bidra til at kommunene og 

fylkeskommunene lykkes i krevende oppdrag.

– Det er en stor bredde i ansvaret. Jeg vil summere 

det med at jeg ønsker å utvikle et statsapparat og 

kommuner som kan svare på de utfordringene vi 

vil møte fremover, sier han.



Statlig styring som løsning?

God lokal tilpasning?

Effektivitet forutsetter lokale 
prioriteringsmuligheter 

God statlig styring?

Likhet, likeverdighet og rettssikkerhet     
i velferdsordninger

Godt lokaldemokrati?

Tilstrekkelig lokal frihet/        
lokal handlefrihet



Lover og regler …

▪ Lover

▪ Forskrifter

▪ Retningslinjer/veiledere

▪ Tilsyn

▪ Klage

«Gruppeintervjuer … viser at antallet 
retningslinjer og veiledere er så stort at det 
særlig for små kommuner er utfordrende å 

forholde seg til dem»

(RR-rapport om Helsedirektoratet 2013, side 72)

«Omfanget av prosedurale bestemmelser er for 
høyt, ... Etter NIBRs oppfatning er 

systemkravene for ambisiøse til at det er 
realistisk å ivareta alle»

(NIBR rapport 2013:20, side 15)



Kompetansekrav og bemanningsnormer …



Kompetansekrav og bemanningsnormer …

Kilde: NIBR rapport 2019:12                                                                             





Tillitsreformen …



Økonomi …

19.11.2018



19.11.2018

Kilde: KMD 2017: Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren. 
Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati. Rapport fra ekspertgruppe. 



19.11.2018

Riksrevisjonen 2013: Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og 
resultatoppnåelse i Helsedirektoratet. Dokument 3:3 (2013–2014) 



Kilde: TF-rapport nr. 540 – 2020



Differensiert styring?



Oppfølging av tilsyn bør i større grad 
innebære dialogbasert veiledning. …  
Kommunene bør ikke avskjæres fra å 

trekke på den betydelige kompetansen 
som de regionale tilsynsmyndighetene 

sitter på (s. 16). 





Konklusjon

Kan statlig styring bidra til å sikre mer likeverdige tjenester?

Lovgiving og økonomisk utjevning bidrar i utgangspunktet til likhet og 
likeverdighet …
... men den detaljerte statlige styringen bidrar ikke nødvendigvis til 
bedre betingelser for de kommunene som «ligger under lista» 

Mer differensiert statlig styring vil kunne bidra til å «løfte» kommuner 
som har behov for det …  
… men er dette den beste løsningen for å sikre likhet, likeverd og 
rettssikkerhet i velferdsstaten?   …


