KS’ innspill til satsinger i statsbudsjettet for 2023
Satsingsforslag
Kompensasjon for
avvikling av
eiendomsskatt på verk
og bruk
Tillitsreform –
stimulansemidler mm

Ansvarlig
dept/beløp
KMD
120 mill

Politisk prioritering KS
landsstyre
God kommuneøkonomi –
frihet til innovasjon og
utvikling

Forankring i Hurdalsplattform

KMD

God kommuneøkonomi –
frihet til innovasjon og
utvikling
God
kommuneøkonomi/Bærekra
ftige velferdstjenester

En av regjeringens viktigste prosjekter er en
tillitsreform i offentlig sektor.

Ressurskrevende
tjenester – utvide til
over 67 år

KMD
150 mill

Bredbånd

KMD

Regionale
forskningsfond

KMD

Et bemanningsløft for
tidlig innsats

KMD/KD/BL
D

God kommuneøkonomi –
frihet til innovasjon og
utvikling/Partnerskap for
god samfunns- og
næringsutvikling
Partnerskap for god
samfunns- og
næringsutvikling
En trygg oppvekst og en
god skole

Kompensere kommunene for inntektstapet
knyttet til kuttet i eiendomsskatten på verk
og bruk (maskinskatten).

Gjennomgå og forbedre
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende
tjenester for
å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen.
Gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en
rettighet på lik linje med strøm, og
sikre at alle husstander der det bor fastboende
skal ha tilgang til
høyhastighetsbredbånd innen 2025
Gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og
fylkeskommunenes rolle i distrikts- og
regionalpolitikken.
Sørgje for bemanning og finansiering som
følgjer av barnevernsreforma som trer i
kraft i 2022.
Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar
barna nok tilsette.

Utstyrsløft for yrkesfag

KD

En trygg oppvekt og en god
skole

Kulturskole som lokalt
ressurssenter

KUD

En trygg oppvekt og en god
skole

Betre ettervern

KMD/BLD

En trygg oppvekst og en
god skole

Inn i jobb

ASD
50 mill

Et inkluderende arbeidsliv

Investeringstilskudd
trygghetsboliger

HOD

Bærekraftige
velferdstjenester

Opptrapping
handlingsplan

HOD
250 mill

Bærekraftige
velferdstjenester

Styrkje tidleg innsats i skulen, blant anna ved å
leggje til rette for fleire spesialpedagogar og
annan spesialkompetanse som kan gi elevar rask
og ubyråkratisk oppfølging
Gjennomføre eit utstyrsløft for
yrkesfagopplæringa slik at skuledelen av
opplæringa
blir meir relevant for arbeidslivet elevane skal ut
i.
Gradvis auke kulturens andel av statsbudsjettet
til éin prosent.
Arbeide for at alle barn og unge skal ha
moglegheit til å få undervising på kulturskulen.
Gi kommunane nok ressursar til å sørgje for eit
godt ettervern til barnevernsbarn fram
til fylte 25 år.
Det er særlig viktig å få unge mennesker som i
dag mottar passive trygdeytelser, over i
aktivitet.
Sørge for investeringstilskudd til kommuner for
å sikre tilstrekkelig med
sykehjemsplasser, trygghetsboliger og heldøgns
omsorgsplasser for de som trenger
det.
Sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og
utrede løsninger som hensyntar fastlegenes

allmennlegetjeneste og
ytterligere
distriktspakke for
legevakt
Kommunenes
strategiske
forskningsorgan –
innlemming i
Kompetanseløft 2025
Tilskudd til fylkesveier

arbeidsbelastning både på kontoret og på
legevakt.
HOD
10 mill

God kommuneøkonomi –
frihet til innovasjon og
utvikling

SD

Klimasats

KLD

Partnerskap for god
samfunns- og
næringsutvikling
Grønn omstilling

Utslippsfrie ferjer

KMD/SD

Grønn omstilling

Tilskudd til flom- og
skredforebygging

OED

Grønn omstilling

Satsing på desentral
utdanning

KD

Et inkluderende arbeidsliv

Styrke kommunenes
veiledningskapasitet,
sykepleierpraksis

KD/HOD

Bærekraftige
velferdstjenester

Legge til rette for bedre bruk av helsedata i
helseforskning, styrke grunnlaget for
kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og
stimulere til innovasjon og
næringsutvikling.
Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å
redusere vedlikeholdsetterslepet på
fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.
Styrke ordningen med «klimasats» for
kommuner og fylkeskommuner.
Kompensere fylkeskommunene for
merkostnader ved å velge lav- og
nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger
og hurtigbåter.
Planmessig styrke arbeidet for å forebygge mot
fremtidige ekstremhendelser, og øke
NVE og kommunenes mulighet til å forsere
dette arbeidet.
Stille tydelegare nasjonale krav til universitet og
høgskular om regionalt nærvær for å styrkje det
desentraliserte tilbodet og møte regionale
kompetansebehov, gjennom
oppdragsbrev og utviklingsavtaler.
Gi kommunane og helseforetaka plikt til å stille
med praksisplassar for
profesjonsfaga, som sjukepleie- og
lærarutdanning.

