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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 Kunnskapsdepartementets område som følger opp både
Hurdalsplattformen og posisjonene til KS. Dette er satsingsforslag utover veksten i kommunesektorens
frie inntekter som skal kompensere for demografiske endringer og pensjon.
Innspill til KD sine satsingsforslag for statsbudsjettet 2023
Grunnopplæring og kulturskole
Et bemanningsløft for tidlig innsats og styrket oppfølging
Regjeringen viser i Hurdalsplattformen til at de vil sørge for bemanning og finansiering som følger av
barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.22., forbedre bemanningsnormen for barnehage slik at den
sikrer barna nok ansatte, og styrke tidlig innsats i skolen, blant anna ved å legge til rette for flere
spesialpedagoger og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging.
Pandemien, med smitteverntiltak, har vist behovet for mer bemanning i tjenestene til barn og unge.
Spesielt har det vært en krevende situasjon i barnehager og skoler, men også andre tjenester har opplevd
utfordringer. Samtidig er det stor oppmerksomhet på langtidseffekten pandemien har for barns og
elevers faglige og sosiale læring. I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 216 millioner til tiltak knyttet
til tapt faglig og sosial læring og utvikling i skoler og barnehager, i kommuner spesielt rammet av
pandemien.
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.
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For eksempel plasserer endringene i barnevernloven ansvaret for å løse oppgavene etter loven til
kommunen. Dette innebærer også en plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn og familier.
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.
KS viser for øvrig til brev fra organisasjonene i skolesektoren til regjeringen med invitasjon til samarbeid
om tettere oppfølging av elevene i norsk skole, datert 11 januar.
KS anbefaler departementet å fremme satsingsforslag om et et bemanningsløft for tidlig innsats og
styrket oppfølging gjennom en særskilt begrunnet vekst i frie inntekter i statsbudsjettet for 2023.
KS har også fremmet et satsningsforslag knyttet til bemanningsløft for tidlig innsats i statsbudsjettet for
2023 til Barne- og familiedepartementet, som vil være naturlig å se i sammenheng med dette.
Utstyrsløft for yrkesfag
Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de vil gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfagopplæringen slik
at skoledelen blir mer relevant for arbeidslivet elevene skal ut i.
KS støtter at yrkesfagopplæringa må ha tilgang til oppdatert utstyr for å tiltrekke seg elever og møte
arbeidslivets behov. Det er både behov for innkjøp, men også utlån og samarbeid med næringslivet i
omstillingsutsatt og innovative sektorer. KS og fylkeskommunene vil bidra til at alle fagområdene innenfor
yrkesfagene opplever et utstyrsløft som gir muligheten til å skape en framtidsrettet yrkesfagutdanning
med høy kvalitet. Dersom det skal være mulig å lykkes med et slikt løft må det tilføres friske midler.
KS anbefaler departementet å fremme et satsingsforslag til statsbudsjettet 2023 om et betydelig
utstyrsløft for yrkesfagopplæringen.
Kulturskolen som lokalt ressurssenter og kulturskole for alle
Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet å gravis øke kulturens andel av statsbudsjettet til en prosent
og arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen.
KS foreslår å bevilge midler for å utvikle kulturskolene i samspill med øvrig lokalsamfunnsutvikling,
spesielt med tanke på et helhetlig oppvekstperspektiv og samspillet med øvrige kulturaktører. Det bør
etableres stimuleringsmidler for kommunesektoren, hvor kommunene kan teste ut nye måter å
organisere, utvikle og samspille kulturskolens roller og oppgaver. Dette vil bidra til å følge opp
Hurdalserklæringens mål om at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen,
Strategi for praktiske og estetiske fag og Barne- og ungdomskulturmeldingen.
KS anbefaler departementet å fremme et satsingsforslag om en egen utviklingspott for
kulturskoleutvikling.
Høyere utdanning og praksis
Satsing på desentral utdanning
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Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universitet og
høgskoler om regionalt nærvær for å styrke det desentraliserte tilbudet og møte regionale
kompetansebehov, gjennom oppdragsbrev og utviklingsavtaler.
Praksisplasser og utdanningsplasser samt mer desentralisert utdanning, særlig innen helse og
velferdsutdanningene er gjensidig avhengig av hverandre. For å sikre tilstrekkelig personell i hele landet
er det nødvendig å øke både antall praksisplasser, men ikke minst utdanningskapasiteten. Det gjelder ikke
bare sykepleiere, men også andre helse- og velferdsutdanninger.
KS anbefaler at det fremmes satsingsforslag i statsbudsjettet 2023 for økt utdanningskapasitet gjennom
KDs bevilgning til UH-sektoren, med føringer om prioritering av desentralisert utdanning.
Styrke kommunenes veiledningskapasitet, sykepleierpraksis
Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille
med praksisplasser for profesjonsfagene, som sykepleie- og lærerutdanning.
Praksisplasser og utdanningsplasser samt mer desentralisert utdanning særlig innen helse og
velferdsutdanningene er gjensidig avhengig av hverandre. For å sikre tilstrekkelig personell i hele landet
er det nødvendig å øke både antall praksisplasser, men ikke minst utdanningskapasiteten. Det gjelder ikke
bare sykepleiere, men også andre helse- og velferdsutdanninger.
KS anbefaler at det fremmes satsingsforslag i statsbudsjettet som gir forbedrede rammebetingelser for
kommunenes evne til å tilby flere praksisplasser med god veiledning. Dette må sikres gjennom den
generelle kommuneøkonomien, med en særlig begrunnet vekst i frie inntekter. Dette forslaget er også
fremmet i eget brev til helse- og omsorgsministeren.
Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS
Mottakere:
Kunnskapsminister Tonje Brenna
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
Kopi:
Kommunal- og distriktsdepartementet, Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram
Kunnskapsdepartementet - KD KS

Side 3 av 3

