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Bakgrunn for FoU prosjektene 

Flere kilder som viser at det er utfordringer i sektoren med å 
skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft og løse oppgavene på 
en tilfredsstillende måte  

• Arbeidsgivermonitor 2015 

• KS Rekrutteringsmodell  

• FoU prosjekter 

 

 



 
 
 
FoU «Utfordringer og muligheter i 
kommunalteknisk sektor» 
 
 
 

•  Kun deler av sektoren sliter med å løse oppgavene  
– Vann og avløp, vei og samferdsel, bygg og eiendom 

• Ubenyttede muligheter 
– Etablere større fagmiljøer  
– Målrettet arbeid med rekruttering 
– Økt prioritering av de kommunaltekniske oppgavene for å ta 

igjen etterslep. 
– Effektiv utnyttelse av bygg og infrastruktur 

 



 
FoU «Gode grep for å løse fremtidens 
kommunaltekniske oppgaver» 
 
• Utviklingstrekk som påvirker fremtidig  

 tjenesteproduksjon i kommunalteknisk sektor 

• Fremtidig behov for kunnskap og kompetanse 

• Organisering av kommunalteknisk sektor 

• Synlighet og samhandling med lokale og sentrale myndigheter 



 
Utviklingstrekk som påvirker fremtidig 
tjenesteproduksjon i kommunalteknisk sektor 
 
• Vedlikeholdsetterslep 

• Klimaendringer 

• Urbanisering 



Fremtidig behov for kunnskap og kompetanse 

• Flere ingeniører  
– Spesielt VA-området 

• Mer tverrgående kompetanser 
– Strategi og planarbeid 
– Innkjøp og bestillinger 
– Juridisk kompetanse 
– Prosjektledelse 
– IKT/teknologi 

 



Organisering 

• Størrelse på enhetene 

• Helhetlig tenkning og samhandling 

 



Samhandling med lokale og sentrale myndigheter 

• Lokale myndigheter  

 -  Hvordan de tekniske tjenestene presenteres for politikerne 

• Sentrale myndigheter  
– Ulike departement, direktorat og etater har ansvaret for det 

kommunaltekniske tjenesteområde  

 



 
 
 
 
 
Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske 
oppgaver 
 
 
 
 
 

• Kompetanse og rekruttering 

 - Rekruttering av unge 



Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske 
oppgaver 

• Ledelse og organisering av tjenestene 

 Verktøy:  

 -  Arbeidsgivermonitoren  

 -  Arbeidsgiverpolitikk  - Skodd for framtida 

 -  Guide til god ledelse 

 -  Ny medarbeiderundersøkelse 10 FAKTOR 

  



Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske 
oppgaver. 
 
• Planlegging og styringsgrunnlag 



Takk for oppmerksomheten 
 
 
emk@ks.no 
 

mailto:emk@ks.no
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