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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 Helse- og
omsorgsdepartementets område som følger opp både Hurdalsplattformen og posisjonene til KS.

Opptrapping handlingsplan allmennlegetjeneste og ytterligere distriktspakke for
legevakt
Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen å sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og utrede løsninger
som hensyntar fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret og på legevakt. KS deler regjeringens syn
om viktigheten av å sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og vi er enige i at det er en nær
sammenheng med fastlegenes arbeidsbelastning. KS mener fastlegeordningen trenger flere leger, både
for å gi mulighet for listereduksjon der det er behov for det, men også for å oppnå tilstrekkelig antall leger
i distriktene hvor listene allerede er korte.
Derfor må det samtidig utredes løsninger som hensyntar fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret
og på legevakt.
KS legger til grunn at regjeringen vil fremme forslag i statsbudsjettet 2023 som følger opp
handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-24, det vil si en økning på 400 millioner kroner i det
statlige finansielle bidraget til tiltak i henhold til planen fra inneværende år. KS vil i tillegg foreslå at Helseog omsorgsdepartementet ytterligere styrker finansieringen til allmennlegetjenesten neste år med 50
millioner kroner. Den ekstra satsingen bør benyttes til ytterligere tiltak for å lette belastningen for leger
knyttet til legevakt i distriktskommuner med særlige rekrutteringsutfordringer, og nærmere innretning
bør diskuteres i trepartsamarbeidet mellom departementet, Legeforeningen og KS.
KS anbefaler at det fremmes et satsingsforslag på 50 millioner kroner til en særlig «distriktspakke» for
allmennlegetjenesten, som kommer i tillegg til opptrappingen av handlingsplanen for
allmennlegetjenesten på 400 millioner kroner.

Investeringstilskudd trygghetsboliger og en mer fleksibel bruk av tilskuddet.
Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen å sørge for investeringstilskudd til kommuner for å sikre
tilstrekkelig med sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.

KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no

Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189

Investeringstilskuddsordningen er viktig for at kommunene skal kunne realisere et tilstrekkelig antall
heldøgnsplasser og gi gode tilbud på rett sted til rett tid. KS vil påpeke at for å sikre et mer fleksibelt bruk
av investeringstilskuddet tilpasset behovene i den enkelte kommune bør ikke postene være delt i to med
en pott til rehabilitering og en til nettotilvekst.
I tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2022 ble det opprinnelige forslaget om en pilot for tilskudd til
bygging av trygghetsboliger tatt bort. Begrunnelsen var at begrensningen for piloten til kun å gjelde
kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 var for snever. KS deler regjeringens vurdering om at
virkeområdet for piloten utvides. Trygghetsboliger er et viktig premiss for en mer differensiert
omsorgstrapp som kan gi bærekraftige velferdstjenester. Det er viktig å høste erfaringer med
investeringstilskudd også til trygghetsboliger, svært gjerne uten begrensning på sentralitetsklasse.
KS anbefaler at departementet fremmer forslag om å slå de to postene 63 og 69 sammen slik regelverket
var før 2019, og videre at piloten om trygghetsboliger igangsettes med virkning fra 2023.

Styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester
Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen å legge til rette for bedre bruk av helsedata i helseforskning,
styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og
næringsutvikling.
Å inkludere også Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) som virkemiddel i Kompetanseløft 2025
vil bidra til å realisere Hurdalsplattformens posisjon om å, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helseog omsorgstjenester. KS ønsker også å understreke at det også må legges vekt på det grunnleggende
arbeidet for å videreutvikle Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR.) Dette vil gi kommunene bedre
mulighet til god styringsinformasjon og dermed være bedre i stand til å dimensjonere tjenestene
fremover.
KS anbefaler at departementet fremmer satsingsforslag om å inkludere Kommunenes strategiske
forskningsorgan (KSF) i Kompetanseløft 2025 med 10 mill kr, og videre å styrke det grunnleggende
arbeidet for å videreutvikle Kommunalt pasient- og brukerregister.

Styrke kommunenes veiledningskapasitet og mulighet for praksisplasser
Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen å: «gi kommunane og helseforetaka plikt til å stille med
praksisplassar for profesjonsfaga, som sjukepleie- og lærarutdanning.» KS er enig i at det er behov for å
øke antall praksisplasser for sykepleierstudenter i kommunene. Et virkemiddel for å øke kapasiteten til
veiledet praksis for sykepleierstudenter i kommunene vil være å legge inn en særlig vekst i frie inntekter
begrunnet med dette behovet, og med forventning om at midlene benyttes til tiltak lokalt for l å øke både
kapasitet og kvalitet på praksisveiledning av sykepleierstudenter.
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 og utdanningskapasiteten. Det gjelder ikke bare
sykepleiere, men også andre helse- og velferdsutdanninger. Økt utdanningskapasitet må sikres gjennom
KDs bevilgning til UH-sektoren, med føringer om prioritering av desentralisert utdanning.
KS anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet
fremmer satsingsforslag om en særskilt vekst i frie inntekter begrunnet med behovet for flere
praksisplasser for sykepleierstudenter.
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