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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 Klima- og
miljødepartementet sitt 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.

Innspill til KLD på satsingsforslag for statsbudsjettet 2023
1. Klimasats
I Hurdalsplattformen står m.a følgende: Styrke ordningen med «klimasats» for kommuner og
fylkeskommuner.
For å nå målene på klimaområdet er det behov for både nye tiltak og nye virkemidler som kan utløse
umiddelbare, raske utslippskutt i stor skala. For kommunesektorens del viser Klimakur og erfaringene
hittil at slike kutt først og fremst oppnås i samarbeid med andre. Det må også legges til rette for å få opp
et bredt idétilfang som grunnlag for å utvikle og skalere opp gode, nødvendige innovasjoner.
Et virkemiddel som nettopp bidrar til dette, er Klimasats. Gjennom de årene virkemidlet har eksistert har
det bidratt til gjennomføring av over 1500 prosjekter i kommuner og fylkeskommuner, med betydelig
egenfinansiering og ringvirkninger utover tilskuddet fra ordningen.
Resultatene viser at tiltak blir prøvd ut og skalert opp år for år gjennom ordningen. Utvikling av
utslippsfrie hurtigbåter og utslippsfri anleggsdrift i flere kommuner er bare et par eksempler på
innovasjoner som Klimasats har bidratt til. Ordningen har også bidratt til gode omstillingsprosesser i
kommuner og fylkeskommuner.
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For å nå målene på klimaområdet er det behov for både nye tiltak og nye virkemidler som kan utløse
umiddelbare, raske utslippskutt i stor skala. Det er også en økende erkjennelse av at arealbruken må
innrettes slik at det blir balanse i opptak og utslipp av karbon i arealene og at naturmangfoldet må
ivaretas. Klimasats vil kunne være et viktig redskap for å gi støtte til pilotprosjekter for sterkere
integrering av hensyn til naturmangfold også som klimatiltak i ordinære planprosesser.
Vedtaket i statsbudsjettet for 2022 om en ramme for Klimasats er en betydelig opptrapping fra tidligere
år, men potensialet for ytterligere tiltaksgjennomføring er betydelig, gitt en ytterligere styrking av
ordningen. Ordningen bør også gjøres langvarig og forutsigbar for å sikre god planlegging og kontinuitet i
tiltaksgjennomføringen.
KS anbefaler at det fremmes satsingsforslag om Klimasats i statsbudsjettet for 2023.

Med vennlig hilsen
Gunn Marit Helgesen
styreleder
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