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Sluttrapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) – tilslutning fra 
HelseOmsorg21-rådet 

HelseOmsorg21-rådet vedtok 28. mars 2017 (02/1) å opprette Kommunenes strategiske 

forskningsorgan (KSF). KSF ble oppnevnt for interimperioden 1. august 2017 – 31. desember 2018 

og har bestått av 13 medlemmer inkludert leder og ni observatører.  

 

Helseomsorg21-rådet mottok og behandlet Sluttrapporten til KSF i rådsmøte torsdag 28. februar 

2019 (01/19). HO21-rådet stiller seg bak forslagene fra KSF: 

 

• HO21 rådet støtter permanent etablering av Kommunenes strategiske forskningsorgan for 

helse- og omsorgstjenestene. 

 

• HO21-rådet støtter oppfatningen om at det er et behov for en opptrappingsplan for 

forsknings- og utviklingsarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrale 

myndigheter bør forplikte seg til å stille med midler og kommunesektoren bør bevilge 

nødvendige midler til dette kunnskapsløftet. Det bør arbeides videre med en forpliktende 

finansieringsordning for dette forskningsarbeidet. 

 

• HO21-rådet ber HOD om å utrede en lovhjemmel for sørge-for-ansvar for kommunene. 

 

• HO21-rådet støtter den foreslåtte modellen for organisering av kunnskapsløftet: fire regionale 

samarbeidsorganer under et nasjonalt, strategisk organ. Dette vil være hensiktsmessig for å 

møte kommunenes behov for relevant og praksisnær kunnskapsutvikling innen de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

Sluttrapporten fra KSF ble godt mottatt av helseministeren Bent Høie og eldre- og folkehelseminister 

Åse Michaelsen da leder av HO21-rådet Camilla Stoltenberg, leder av KSF Nina Mevold og 

styreleder i KS Gunn Marit Helgesen overrakte sluttrapporten til ministrene onsdag 10. april 2019.  
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Satsingsområde Et kunnskapsløft for kommunene i HO21-strategien fra 2014 har, siden HO21-rådet 

ble oppnevnt i 2015, vært en av de viktigste prioriteringene til HO21-rådet. HO21-rådet anmoder 

departementene om å se på forslagene fra KSF og understreker spesielt betydningen av at det videre 

arbeidet må skje i dialog med KS. 

 

Vi ønsker departementene lykke til med arbeidet med å styrke forskning, innovasjon og utdanning i 

de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

HelseOmsorg21-rådet 

 

 

Camilla Stoltenberg 

Rådsleder  

  

   

 

 

 

  Björn Gustafsson 

  Nestleder 
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