
 

 

 

 

 

          Dato: 07.05.20 

Stortinget – postmottak@stortinget.no 

Regjeringen – postmottak@smk.dep.no 

 

 

Uttale fra Gudbrandsdalstinget: Kommunene må kompenseres, og det må skje raskt   
 

Kommuneøkonomien er i stor grad påvirket av den pågående koronapandemien. Kommunene har 

bidratt sterkt i arbeidet med å få smitten under kontroll, og de direkte merkostnadene til dette er 

betydelige. I tillegg har kommunene lagt ned en stor innsats for å hjelpe innbyggere, organisasjoner 

og næringsliv gjennom den første tiden av krisen.  

Det er imidlertid nå og framover i tid at de økonomiske konsekvensene virkelig vil gjøre seg gjeldene.  

Lavere skatteinntekter som en konsekvens av rekordhøy arbeidsledighet vil prege kommunene 

gjennom hele resten av 2020 og videre inn i 2021. Samtidig har planlagte effektiviseringstiltak blitt 

utsatt. Kommunene har vært nødt til å bruke sin kapasitet i arbeidet med å få kontroll på 

smittespredningen. Planlagte innsparinger i 2020-budsjettet vil dermed ikke gi kommunene forventet 

økonomisk effekt.  

Det er krevende å beregne nøyaktig de økonomiske konsekvensene for kommunene som følge av 

koronapandemien. Det er derfor et godt grep av regjeringen å nedsette en arbeidsgruppe som skal gi 

en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen. Endelig 

rapport fra denne arbeidsgruppen skal leveres innen 1.april 2021.  I mellomtiden må kommunene ha 

en økonomi som gir mulighet til å levere gode kommunale tjenester til sine innbyggere. 

Stortinget har vedtatt at staten skal kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige 

virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter som følge av koronakrisen. 

Gudbrandsdalstinget forutsetter at vedtaket følges opp i revidert nasjonalbudsjett. 

Kommunene har til nå mottatt ekstra bevilgninger på 3,75 milliarder gjennom inntektssystemet, én 

milliard er tildelt for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO, og det er gitt tilsagn på ekstra 

skjønnsmidler i størrelsesorden 400 millioner kroner.  

Fylkesmannen i Innlandet har rapportert inn grove anslag på merutgifter for sine kommuner til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Bare fram til 1. april hadde koronapandemien 

påført kommunene i Innlandet anslagsvis 130 – 140 millioner kroner i merutgifter. Månedlige 

merutgifter for Innlandets kommuner framover er beregnet til anslagsvis 180 -190 millioner kroner. 

Da er tapte inntekter ikke tatt med i beregningen. Det knytter seg naturlig nok usikkerhet til 
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anslagene, men det er utvilsomt behov for en statlig kompensasjon som er betydelig større enn det 

som er bevilget til nå.  

For å unngå en vesentlig forverring av den økonomiske situasjonen er kommunene avhengige av at 

kompensasjonen fra staten kommer raskt. Uforutsigbarhet og usikkerhet nå vil medføre kutt i 

tjenester. Dette vil ikke være effektiviseringstiltak, men tiltak som kan gi raske innsparinger og som 

vil medføre færre og dårligere tjenester til innbyggerne.  

 

I en slik situasjon vil kommunene også bli utfordret på kostnader knyttet til smittevern. Skoler, 

barnehager og andre kommunale tjenester følger påbud og retningslinjer gitt av statlige 

myndigheter, og det gjøres nødvendige tilpasninger for å unngå unødvendig smittespredning. 

Tiltakene vil i mange tilfeller kreve ekstra bemanning. I det minste må vikarer inn ved sykdoms- og 

karantenefravær. Vi er ikke tjent med at smittevernstiltakene ikke kan følges opp som følge av for få 

ansatte.  

Kommunene skal videre bidra til å holde samfunnshjulene i gang. Her er kjøp av varer og tjenester et 

nødvendig og effektivt verktøy, og det er fra statlig hold oppfordret til at kommunene forserer og 

forsterker sine investeringer der dette er mulig, nettopp for å hjelpe lokale leverandører i gang igjen. 

Det kan vanskelig forenes med en økonomisk situasjon som tvinger fram lavere økonomisk aktivitet i 

kommunene.  

Det er avgjørende at nasjonale myndigheter tar umiddelbare grep for å sikre kommunenes mulighet 

til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag i en krevende tid. Det er behov for økonomisk trygghet. Det kan 

bare gis gjennom en tilstrekkelig økning av kommunens inntekter i revidert nasjonalbudsjett. 
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