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Regjeringens vurdering av kommunenes 
økonomi 2020
➢Allerede vedtatte bevilgninger og forslag til nye bevilgninger er 

sentrale tiltak for å redusere den økonomiske usikkerheten for 
kommunesektoren.

➢Følger nøye med på utviklingen i kommunesektoren.
➢Vil komme tilbake til Stortinget med nye tiltak hvis det er behov for det. 

➢For å få et enda bedre vurderingsgrunnlag, har regjeringen tatt 
initiativet til å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra 
staten og kommunesektoren for å kartlegge de økonomiske 
konsekvensene av virusutbruddet for sektoren. 
➢Arbeidsgruppen skal avgi en endelig rapport innen 1. april 2021. 
➢Det vurderes underveis i arbeidet om gruppen også skal avgi en eller flere 

delrapporter



FORHOLD SOM GJELDER 2020

➢ Lønn og prisvekst
➢Kommunal deflator var i statsbudsjetet for 2020  satt til 3,1 %
➢RNB: Anslår 1,4 % (utgjør 9,1 mrd kr i reduserte utgifter for kommuner/fylker)
➢Gir kommunene handlingsrom til å dekke opp økte utgifter

➢ Skatt
➢Anslår en reduksjon i kommunenes skatteinntekter i størrelsesorden 5-5,5 

mrd.
➢Understreker at det er stor usikkerhet i anslagene

➢Økt egenkapital i Kommunalbanken (økt utlånsmulighet for  kommunene)



Forts. FORHOLD SOM GJELDER 2020

➢Korona-kompensasjon i 2020:
➢1, 00 mrd Inntektsbortfall foreldrebetaling SFO og barnehage (priv+komm)

➢3,75 mrd Økt rammetilskudd kommuner (fylker i tillegg)

➢2,20 mrd Redusert arbeidsgiveravgift i to måneder (inkl. fylker)

➢0,35 mrd Nytt: Tiltak sårbare barn

➢0,14 mrd Nytt: Digitalisering i skolen

➢0,08 mrd Nytt: Praksiskompensasjon fastleger

➢0,05 mrd Nytt: Smittevern

➢1,50 mrd Nytt: Kollektivtrafikken, bortfall av inntekter (fylker)

➢ Intermediær-senger / beredskapskapasitet



Hvilke beløp utgjør kompensasjonen for 
Gausdal?

Totalt 6.588.000 kr er lagt inn som økt kompensasjon i rammetilskuddet.



Økt rammetilskudd skal dekke:

• Anslått inntektstap ramme/skatt 4.040.000 kr

• Bortfall foreldrebetaling SFO/barnehage 1.277.000 kr

• Økte utgifter utsatt statlig skatteinnkreving   572.000 kr

• Økte utgifter som kommunen har til å drifte sine tjenester til 
innbyggerne.



Bilde fra KS



Bilde fra KS



Tiltakspakke  til kommunene (?)

• Stortinget ba om tiltakspakke til kommunesektoren på ca. 4 mrd kr

• Kom ikke i RNB
• Blir del av tiltakspakke 3 som kommer neste uke?

• KS håper at kommunesektoren blir del av den aktive politikken for å få 
fart på nasjonen igjen.

Statsråd Astrup: Tiltakspakke kommer, kommunesektorens rolle blir 
vurdert i den forbindelse. Viktig å treffe de bransjer som trenger hjelp, 
tiltakspakkene må reflektere de næringer der det er størst behov. 



Utsetter overføring av skatteoppkrevingen fra 
kommunene til staten

• Opprinnelig oppgaveoverføring var satt til 1.5.2020
• Kommunene hadde fått trekk i rammetilskuddet ut fra denne datoen

• Nytt tidspunkt for oppgaveoverføringen er satt til 1.11.2020
• Kommune får kompensert for økte utgifter i perioden



Vedrørende 2021:

➢Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter 
på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. 
➢1,6-2 mrd til kommunene, resten til fylkene
➢Korrigert for endret utgiftsbehov som følge av demografi, bør kommunene ha nok 

midler til å ha et godt tjenestetilbud.

➢Mindre handlingsrom framover
➢Mindre verdi på oljefondet og lavere inntekter og økte utgifter som følge av 

befolkningssammensetningen. Statsråd Astrup understreket dette 13.5.

➢Midler til økt lærertetthet
➢ I 2021 vil halvparten av midlene til økt lærertetthet fordeles etter den reviderte 

delkostnadsnøkkelen, mens de resterende 50 pst. fortsatt blir gitt en særskilt 
fordeling. 

➢Den særskilte fordelingen i 2021 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet for 2021. Fra 
og med 2022 blir også de resterende midlene fordelt etter de ordinære kriteriene i 
inntektssystemet. 



Eiendomsskatt

Vedrørende maksimal sats for bolig og fritidsbolig fra 2022

➢Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale 
eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021

➢Det vil si at maksimal eiendomsskattesats i 2021 vil være 5 promille 
og 4 promille fra 2022.

➢Reduksjonen kommer ett år seinere enn det som var forutsatt i 
kommunens økonomiplan. 



Tilskudd til tros- og livssynsamfunn

➢Stortinget har vedtatt ny lov om tros- og livssynsamfunn, jf. Prop. 130 
L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). 

➢Den nye loven trer i kraft fra 1. januar 2021. Loven innebærer at 
staten overtar kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros-
og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 

➢For tros- og livssynssamfunnene utenom Den norske kirke vil 
overgang til én nasjonal tilskuddssats basert på kommunal og statlig 
ressursbruk, virke forenklende og utjevnende. 

➢Barne- og familiedepartementet vil komme tilbake i statsbudsjettet 
for 2021 med forslag til uttrekk av midler fra rammetilskuddet.



Rapportering av personer med psykisk 
utviklingshemming
• I fordelingen av rammetilskuddet til kommunene tas det hensyn til antall 

personer med psykisk utviklingshemming som mottar helsetjenester
• Telemarksforsking mener at kriteriet antall personer med psykisk 

utviklingshemming er lite treffsikkert når det gjelder å kompensere for 
forskjeller i utgiftsbehov. 

• Telemarksforsking har i sin rapport synliggjort effekter av å fjerne kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming fra fordelingen av 
rammetilskuddet. 

• Vil dette ha innvirkning på tilskuddsordningen for ressurskrevende 
tjenester?
• Statsråd Astrup ville ikke svare på dette 13.5, viste til statsbudsjettet som kommer til 

høsten.



Ny fordelingsnøkkel grunnskole

Gjennomsnittlig fordelingsvirkning 
for kommunene i de ulike 
kommunegruppene. 

Bilde fra Kommuneproposisjonen.



Arbeidsutvalg – nytt inntektssystem

➢Regjeringen vil i løpet av våren 2020 oppnevne et offentlig utvalg som 
skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene. 

➢Skal gjøre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet. 

➢Utvalget skal komme med prinsipielle og faglige vurderinger av 
fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom 
kommunene. 

➢Utvalget skal levere sin utredning i løpet av våren 2022.



Frivilligsentralene

➢Ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler er fra 2017 overført til 
kommunene. 

➢I en overgangsordning til og med 2020 er tilskuddet fordelt med 
særskilt fordeling i rammetilskuddet til kommunene

➢I 2017 ble det fordelt 151 mill. kroner til frivilligsentralene. 

➢For 2020 er bevilgningen 200 mill. kroner. 

➢Tilskuddet til frivillighetssentraler videreføres med en særskilt 
fordeling i 2021.



Distriktsindeksen

➢Ingen endring før arbeidsutvalg som skal se på inntektssystemet, er 
ferdig med sitt arbeid.

➢Departementet ventet med å foreta endringer i distriktstilskudd Sør-
Norge og distriktstilskudd Nord-Norge

➢Den samme distriktsindeksen som brukes i inntektssystemet i 2020, 
dvs. distriktsindeksen fra 2017, benyttes inntil videre.



Fortsatt behov for flere kommunesammenslåinger

➢Regjeringen: fortsatt er behov for flere kommunesammenslåinger.

➢Fylkesmennene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre dialogen 
med kommunene om dagens kommunestruktur og om kommunene 
har de nødvendige forutsetningene for å kunne ivareta alle sine 
oppgaver og roller på en god måte.


