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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 slik 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 satsingsforslag på Barne- og familiedepartementets 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.
Et bemanningsløft for tidlig innsats
Regjeringen viser i Hurdalsplattformen til at de vil sørge for bemanning og finansiering som følger av
barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.22. KS mener at å sørge for bemanning og finansering som
følge av barnevernsreformen, må bidra til å gi kommunene et reelt handlingsrom til å organisere gode og
likeverdige tjenester (Prop.106 L) basert på lokale behov.
Ny barnevernlov (Prop.133 L) plasserer ansvaret for å løse oppgavene etter loven til kommunen. Å sikre
god bemanning i det kommunale barnevernet betyr at kommunene må styrkes med midler som bidrar til
en mer helhetlig tenkning rundt samfunnsoppdraget, herunder forståelse av ansvar og ulike roller i det
forebyggende arbeidet. Covid – 19 situasjonen har bidratt til å forsterke behovet for å skape gode og
helhetlige rammer rundt barn, ungdom og familier i kommunene.
Barnevernsreformen (Prop.73 L) inneholder bestemmelser som skal stimulere kommunene til i større
grad å samhandle på tvers av tjenester og sikre at barn og familier tidlig og riktig hjelp i sitt nærmiljø.
Ny barnevernlov bidrar til å forsterke dette ved å pålegge kommunene å vedta en plan for det helhetlige
forebyggende arbeidet i kommunen (Prop.133 L).
Kommunene må i større grad sikre en god bemanning på tvers av tjenester for å løse oppgavene i tråd
med lovens intensjon. For å lykkes med dette vil kommunene ha behov for midler som styrker muligheter
for innovasjon og systematisk arbeid med å finne gode lokale løsninger som bidrar til organisering
tjenester for barn og familier basert på innsikt i lokale behov. Sluttevalueringen av det fireårige forsøket
med økt kommunalt ansvar for barnevernet pekte på at en dreining av tiltaksapparatet krever systematisk
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arbeid over tid. Omstilling av tjenesteapparatet til mer forebygging og endring av tiltaksapparat er en
langvarig prosess som vil ta tid. KS er derfor positiv til at regjeringen har foreslått å utvide den
økonomiske overgangsordningen til tre år.
For å løse utfordringene må kommunene i større grad sikre en god bemanning på tvers av tjenester.
Kommunene vil ha behov for midler som styrker mulighetene for gode lokale løsninger som bidrar til
organisering for barn og familier basert på innsikt i lokale behov for å lykkes med dette. Kommunene er
ulikt organisert, har ulike behov og utfordringer, hvilket tilsier at bevilgningen må gis som frie inntekter.
KS anbefaler regjeringen sørge for et bemanningsløft for tidlig innsats gjennom økte frie inntekter i
Statsbudsjettet 2023.
KS har også fremmet et satsningsforslag knyttet til bemanningsløft for tidlig innsats og bedre oppfølging i
Statsbudsjettet 2023 til Kunnskapsdepartementet.
Satsning på ettervern for ungdom
Det vises til at regjeringen i Hurdalsplattformen vil sikre ungdom under ettervern stabil omsorg fra voksne
i overgangen til et selvstendig voksenliv, og at regjeringen vil gi kommunene nok ressurser til å sørge for
et godt ettervern til barnevernsbarn frem til fylte 25 år.
I 2021 ble retten til ettervern utvidet fra 23 til 25 år. Det ble samtidig bevilget 24 mill. Ettervern frem til
fylte 25 år gir unge med barnevernserfaring bedre muligheter til å få støtte i overgangen til
voksentilværelsen, slik andre barn får fra sine foreldre. Barnevernstjenesten står i en foreldrerolle overfor
barnevernsbarn. Et helhetlig og godt ettervern bygger på fire grunnpilarer: den unges medvirkning, en
god relasjon mellom den unge og kontaktperson i barnevernstjenesten, støtte som legger grunnlaget for
en selvstendig voksentilværelse, samt samarbeid mellom barnevernstjenesten, andre velferdstjenester og
utdanningssektoren (Backe-Hansen 2021).
Barn som får ettervern som barnevernstiltak lykkes bedre i voksenlivet enn dem som ikke får
ettervernstiltak. Arbeidet med å sikre ungdom en god overgang til voksenlivet gjennom planmessig og
helhetlig innsats vil kreve ytterligere ressurser i kommunene.
KS anbefaler regjeringen i Statsbudsjettet 2023 å gi kommunene økte ressurser gjennom frie inntekter til
å sørge for et godt ettervern for barnevernsbarn frem til fylte 25 år.

Med hilsen
Gunn Marit Helgesen
Styreleder
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