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Kort om meg selv

25 års erfaring fra Kommunesektoren
• Pedagogisk leder

• Spesialpedagog

• Kontaktlærer

• Teamleder 

• Tillitsvalgt, HTV og lokallagsleder 

• Inspektør 

• Prosjektarbeider Olweus

• Enhetsleder barnehage, skole og integrering 

• Lektor med tilleggsutdanning

• MBA (Master of Business Administration)

- August 2021 – Seniorrådgiver i KS Nord – med oppvekst 
som hovedarbeidsområdet. 



Hvem er KS? 



EvaWeelSkram #TomSnartTi #HalvdanSivertsen

https://www.youtube.com/hashtag/evaweelskram
https://www.youtube.com/hashtag/tomsnartti
https://www.youtube.com/hashtag/halvdansivertsen
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Hva legger du i begrepet ROBUST eller ROBUSTHET? 



Hvilke utfordringer ser vi? 
Flere eldre og flere som flytter

Trangere økonomi – tøffere prioriteringer 

Fremtidens arbeidsliv – sterk bekymring for 
rekruttering og kompetanse 

Lokaldemokratiet utfordres kraftig fra flere hold 

Klima sterkere på dagsorden 

Digitalisering fremover – dypere teknologiske 
endringer 

Utenforskap, økende mangfold og ulikhet 

Samfunns- og næringsutvikling tydeligere på 
dagsorden 



Hammerfest – fremskrevet folkemengde SSB 
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Alta – fremskrevet folkemengde SSB 
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Nordkapp – fremskrevet folkemengde SSB 
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Måsøy – fremskrevet folkemengde SSB 
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Hasvik – fremskrevet folkemengde SSB 
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Hva betyr det å være robust? 

robust-organisering_2014_web.pdf%20(nho.no)


En gang robust –
alltid robust? 



Hva er generalistkommunen? 

Det som ifølge KS kalles 
«generalistkommune» er at 
kommuner er pålagt de samme 
oppgavene gjennom lov, altså at 
Stortinget bestemmer i hvor stor 
grad kommunene kan foreta 
egne vurderinger og i hvor stor 
grad det skal være likhet mellom 
kommunene.



Hva kjennetegner en robust 
kommune? 

1. Ha nødvendig kompetanse til å løse oppgaver

2. Spisskompetanse innenfor særskilte fagområder 
(som for eksempel helse, beredskap, jordbruk, 
barnevern)

3. Økonomisk handlingsrom

4. Er innovativ og tenker utvikling og muligheter

5. Har et godt omdømme

6. Balansert befolkningssammensetning

7. Handlingskraft til å ta utfordringer

8. Kulturliv som gir næring til trivsel og kreativitet

9. Et næringsliv som vil og kan – og som kan gi en 
smitteeffekt til nyetableringer

10. Godt fungerende lokaldemokrati med mulighet 
for ytring og påvirkning

Ref: Rådmann Sel kommune, 2014 

https://www.statsforvalteren.no/Oppland/Kommunal-styring/Kommunereformen/10-kriterier-for-en-robust-kommune/


Ny barnevernslov og kommunens ansvar 

§ 15-1.Kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt

• Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å 

forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler 

atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt 

tjenestetilbud til barn og familier.

• Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende 

arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for 

arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene

i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.



Hvorfor kalles barnevernsreformen for en oppvekstreform? 



FELLES PLAN FOR KOMMUNENS FOREBYGGENDE ARBEID

SAMHANDLING TIL BESTE FOR BARNA







FORVENTNINGSGAPET

DETTE MÅ VI JO HA 
RÅD TIL? 

Forskjellene mellom det 

innbyggerne forventer seg av 

kommunene og det de mener 
at de får.



For å lykkes i fremtiden må vi løse noen floker. 
Vi får ikke løst dem ved å gjøre som i går. 



Hvem heier på oss? 



Det kreves en landsby for å oppdra et barn



Er vi begivenhetsstyrt eller visjonsstyrt? 
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Takk for meg og lykke til videre ☺


