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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 Arbeids- og
inkluderingsdepartementets område som følger opp både Hurdalsplattformen og posisjonene til KS.

Flere unge inn i jobb – «Inn i jobb- prosjektet»
Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen at det er særlig viktig å få unge mennesker som i dag mottar
passive trygdeytelser, over i aktivitet. KS støtter dette. KS, hovedsammenslutningene i kommunal sektor
og NAV står sammen om prosjektet «Inn i jobb». Erfaringene gjennom prosjektet har vist at det er
utfordrende å få kommuner med i satsingen, og mangel på ressurser til å jobbe med dette er en viktig del
av forklaringen. Hurdalsplattformen og Inn i jobb-prosjektet har samme målsetting om å bekjempe ungt
utenforskap og få flere unge som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Det kan være aktuelt å støtte hver
kommune med prosjektstøtte. Gevinstene med en slik støtte til kommunene vil være at flere unge
utenfor jobb og utdanning får jobb i kommunene, og robuste samarbeidsstrukturer mellom kommune,
fylkeskommunen og stat.
KS anbefaler at det fremmes et satsingsforslag på 50 millioner kroner som prosjektstøtte til kommuner
som deltar i Inn i jobb – prosjektet.
Med hilsen
Gunn Marit Helgesen
Styreleder KS
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