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Høringsinnspill fra FUG til statsbudsjettet 2023 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen takker for muligheten til å gi innspill til 
statsbudsjettet. 
 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen er skuffet over at regjeringen ikke har lagt fram et 
statsbudsjett som legger opp til å heve kvaliteten på inneklimaet i skolen. Vi hadde i det 
minste forventet et steg i riktig retning med tanke på elevene og lærernes fysiske 
arbeidsmiljø. 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2023 er det ingen signaler fra regjeringen om hvordan 
kommunene skal løse inneklimakrisen i norsk skole. Det synes FUG er merkelig, i og med at 
signalene var så positive i regjeringserklæringen. 
 
I Hurdalsplattformen lovet regjeringspartiene å gjeninnføre rentekompensasjonsordninga 
for skolebygg og svømmeanlegg. Dette så FUG på som et steg i riktig retning i forhold til 
elevene og lærernes arbeidsmiljø, men det ser ut til at regjeringen har glemt hva de lovet. 
 
Kommunene trenger hjelp 
 
I en rapport som Multiconsult har laget på vegne av FUG, kommer det fram at norske 
skolebygg har et vedlikeholdsetterslep på 96 milliarder kroner, og at etterslepet bare øker i 
omfang. 
 
Innemiljøet er skammelig for 230 000 norske elever, og for én av tre lærere. Vi vet at det får 
negative helsemessige konsekvenser, men allikevel tar ingen tak i det. Kommunene klarer 
ikke å håndtere dette uten harde føringer. 
 
Vi trenger virkemidler ovenfra dersom det noen gang skal bli aktuelt. Det må drastiske 
endringer til i regelverket. Vi kan ikke lenger la kommunene ha tilsyn med inneklima på egne 
skoler. 
 
Selv om det ikke nå er handlingsrom for å avsette 96 milliarder kroner til innhenting av 
etterslepet på vedlikehold i offentlige skoler, burde problematikken vært adressert i form av 
midler til f. eks: 



 

 

- Utredning av en ny og uavhengig, statlig tilsynsordning under Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. Forskriften er nå under revisjon og planlegges 
ferdigstilt i 2023. 

- Utarbeiding av en nasjonal strategi for oppgradering av skolebygg. 
- Midler til utredning av rapportering i Grunnskoleindeksen (GSI) på sentrale 

inneklima-parametere som areal pr. elev, temperatur og co2-nivåer. 
- I sammenheng med punktet over, midler til forsøksordninger med bruk av luftmålere 

og annen teknologi som kan legge til rett for en effektiv kontroll med inneklimaet på 
skoler. 

 
Gode intensjoner, uten helhetlig effekt 
 
I statsbudsjettet finner vi en rekke ulike tiltak som skal bidra til tidligere innsats og sosial 
utjevning. Det er positivt at opptrappingen av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis fortsetter. Det er også bra at det kommer mer midler til tiltak rettet 
mot språkutvikling hos minoritetsspråklige barn, men umiddelbart oppleves tiltakene som 
strøtiltak uten helhetlig effekt. Skal tiltakene få den effekten man ønsker, må alle barn ha 
kvalifiserte lærere. 
 
Uklart om SFO-betaling 
 
Den siste tiden er det gitt positive signaler som peker i retning gratis SFO. Det er derfor 
overraskende å se at regjeringen foreslår å avvikle tilskuddsordningen med gratis SFO for 
barn i lavinntektsfamilier fra og med neste høst. 
 
Bra for de eldste elevene 
 
På den positive siden merker FUG seg en rekke gode tiltak rettet mot videregående skole. 
Vi er spesielt fornøyde med forslaget om å lovfeste en trygg overgang fra ungdomsskolen til 
videregående, og at det er satt av midler til dette. 
Regjeringens forslag om å øke borteboerstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelever er 
positivt for elever over hele landet. 
 
 
Med vennlig hilsen, på vegne av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, 
 
Marius Chramer, FUG-leder 
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