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Satsingsforslag - Innspill til Statsbudsjettet 2023
Et godt samarbeid mellom regjeringen og kommunesektoren vil være svært viktig for å få gjennomført de
politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen. Som et ledd i et slikt samarbeid har KS innspill til satsinger til
Statsbudsjettet 2023. Dette er satsinger både innenfor rammetilskuddet og øremerkede tilskudd.
KS landsstyre har vedtatt forventninger til samarbeidet mellom kommunesektoren og regjeringen i lys av
hva Regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen. De politiske posisjonene har vært førende for saker KS
har tatt opp i de bilaterale konsultasjonsmøtene. Nedenfor følger et satsingsforslag på Olje- og
energidepartementets område som følger opp både Hurdalsplattformen og posisjonene til KS. Dette er
satsingsforslag utover veksten i kommunesektorens frie inntekter som også skal kompensere for
demografiske endringer og pensjon.
Økt innsats til nødvendig forebyggende sikringsarbeid mot flom og skred
Klimaendringene fører til økt ekstremvær med påfølgende naturødeleggelser. Dette fører igjen til økt
risiko for tap av menneskeliv og materielle verdier. KS mener at bevilgningene til forebyggende
sikringsarbeid ikke står i forhold til det økende behovet. Vi er glade for økningen i årets budsjett fra 2021budsjettet. Samtidig må det sies at man må tilbake til 2015 for å finne lavere samlet bevilgning på postene
22, 45, 60 og 72 enn for 2021.
KS ser derfor med forventning på at regjeringen gjennom Hurdalplattformen nå ønsker å øke innsatsen på
dette området: «Planmessig styrke arbeidet for å forebygge mot fremtidige ekstremhendelser, og øke NVE
og kommunenes mulighet til å forsere dette arbeidet.»
NVE la i desember 2016 første gang fram sitt forslag om en årlig ekstraordinær bevilgning på 200 millioner
kroner. Siden har de flere ganger fremmet sitt forslag uten ha fått gjennomslag. Dette til tross for at det i
snitt kalkuleres med en nytte på 3 for de tiltak som planlegges gjennomført. Med utgangspunkt i at NVEs
liste over nødvendige sikringstiltak over 5 millioner ble oppjustert fra 2,5 til 3,9 milliarder kroner i 2019,
har KS’ landsstyre tidligere bedt om en økning på 400 millioner ekstra utover dagens ordinære
bevilgninger.
I 2021 fikk NVE utviklet en ny metode for beregning av utgiftene til sikring av eksisterende bygg. Denne
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viser et kalkulert behov på 85 milliarder kroner om alle utsatte bygg skal sikres. Flere utsatte tettsteder er
også avhengig av sikring for å få til ønsker utvikling.
KS vil derfor anbefale at Olje- og energidepartementet fremmer et satsingsforslag om en betydelig økning
av tilskudd til flom- og skredforebygging under kap. 1820 i statsbudsjettet 2023.

Med vennlig hilsen
Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS
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