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Kommuner og regioner under Corona-krisen og veien tilbake til 
normale tilstander. 

Vi i den nordiske fagbevegelsen har med glede registrert det økte nordiske samarbeidet i 
forbindelse med håndteringen av Corona-krisen. Nå er det viktig at dette samarbeidet fortsetter 
med uforminsket styrke for igjen å få fart på økonomien og få de mange som har blitt 
arbeidsløse tilbake i jobb igjen. Fagbevegelsen i Norden står klar til å bidra i dette arbeidet. 
Krisen har så langt vist oss styrken i det tre-partsamarbeidet som kjennetegner de nordiske 
velferdssamfunnene og som er en viktig del av den nordiske modellen. 
 
Kommuneansattes Nordiske Samarbeid (KNS) er en sammenslutning av de største forbundene 
som organiserer ansatte i kommuner og regioner i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vi har 
sett hvordan den nordiske modellens styrke har vært vesentlig i arbeidet med å begrense 
skadevirkningene av Corona-krisen på så vel individnivå som på samfunnsnivå. Helt sentralt i 
dette arbeidet har kommuner og regioner stått. For det første gjennom å være ansvarlig for de 
tjenestene som skal hjelpe de som har blitt syke av viruset. For det andre gjennom det arbeidet 
som gjøres lokalt for å begrense spredningen av viruset. For det tredje gjennom det arbeidet 
som nå skal gjøres for å få i gang økonomiene igjen. Ved å holde den kommunale sektorens 
virksomheten på et så høyt nivå som mulig vil vi bidra til å beskytte de nasjonale økonomiene. 
Derfor er det svært viktig at kommunene i den nåværende situasjonen ikke permitterer eller sier 
opp ansatte. 
 
Helsevesenet, kommunene og regionene har som følge av arbeidet med å begrense 
skadevirkningene av pandemien fått enorme, ekstraordinære kostnader i en allerede presset 
økonomisk situasjon. Videre har den dramatiske økningen i antall arbeidsløse gjort at 
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skatteinntektene i 2020 (og framover) også kommer til å synke dramatisk. Ved siden av at det 
er nødvendig å opprettholde et godt tjenestetilbud til våre lands befolkninger, vil en satsing på 
disse områdene også bidra positivt til den økonomiske gjenreisningen. Den offentlige sektoren 
er dessuten en svært arbeidskraftintensiv sektor. Det vil i sin tur si at satsinger her raskt vil 
bidra til å få flere i arbeid, øke skatteinntektene og få fart på økonomiene. Flere mennesker i 
arbeid vil også bidra til å øke befolkningens samlede kjøpekraft. Noe som i sin tur vil være 
svært viktig for mange private virksomheter som i dag opplever framtiden som svært usikker. 
Krisen har også vist hvor viktig det har vært å ha sterke offentlige og universelle helse- og 
velferdstjenester. De ansatte har vist stor evne til fleksibilitet og omstilling i forhold til de 
endrede behov som krisen har skapt. Det faktum at tjenestene er offentlige og universelle har 
gjort det enklere for myndighetene å få til endringer som har vært nødvendige for å beskytte 
befolkningen mot konsekvensene av viruset. Økt satsing på gode, offentlige velferdstjenester 
har i tillegg til å være sosialt også en grønn dimensjon som bidrar til en mer bærekraftig 
utvikling. 
 
De nordiske parlamentene jobber for tiden med endringer av sine nasjonalbudsjett. I år vil disse 
endringene bli langt mer omfattende enn hva man vanligvis er vant med, som følge av krisen vi 
står oppe i. Det er nå viktig at man ikke gjentar feilene fra tidligere kriser der det i hovedsak har 
blitt fokusert på innstramninger og sparetiltak. Denne gangen må det satses på 
stimuleringstiltak og utvikling for å få fart på arbeidsmarkedet og produksjon av varer og 
tjenester i så vel private som offentlige virksomheter. Et godt sted å starte er å kompensere 
helsevesen, kommuner og regioner for de merutgifter de har hatt som følge av Corona-krisen. 
Selv om mye har vært bra, har krisen avdekket store hull i både beredskapsarbeidet og 
tjenestetilbudet ved alvorlige hendelser. De fleste landene har for eksempel opplevd betydelige 
problemer knyttet til blant annet testing og smittevernutstyr. Tiden er overmoden for å starte 
arbeidet med å tette disse hullene. Bedre arbeidsmiljø, bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt faste 
hele stillinger vil øke tryggheten og sikre god rekruttering av personale innen disse 
virksomhetene. 
 
Våre medlemmer har vært helt sentrale i arbeidet med å håndtere krisen, enten de nå jobber 
innenfor helse og omsorg, som renholdere, i kollektivtrafikken eller andre samfunnskritiske 
jobber. De har endelig fått en anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Mange av disse 
tilhører lavt lønnede yrker. Det er viktig at vi ikke glemmer disse gruppene og deres innsats i 
tida framover, enten det nå gjelder lønnsoppgjør eller finansieringen av tjenestene de jobber i. 
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Krisen viste dessuten tydelig for alle hvilken enorm verdi det har vært for de nordiske landene å 
ha et godt etablert system for tre-partssamarbeid. Fagbevegelsen har tatt sitt ansvar på stort 
alvor i denne krisen og bidratt aktivt til å finne konstruktive løsninger på løpende og helt nye 
problemstillinger. Vi er beredt til å fortsette dette samarbeidet og ønsker å bidra konstruktivt til 
veien ut av krisen og tilbake til mer normale tilstander. Vi er derfor rede til å samarbeide videre 
på nordisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. La oss fortsette å benytte styrkene i den nordiske 
modellen også framover. 
 
Oslo, København, Helsinki, Stockholm den 25 juni 2020 
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