
NOTAT  

Til kommunestyrets møte 16.12.2021. 

1. Støre-regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 og 

budsjettavtale med SV 

Støre-regjeringen la 8.november 2021 fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022. Støre-

regjeringen har etter det inngått budsjettavtale med SV, og der er det ytterligere to endringer som 

direkte vil påvirke kommunens økonomi. 

Nedenfor er det en samlet oversikt som viser disse endringene sett opp mot Solberg-regjeringen sitt 

forslag til statsbudsjett. Det understrekes at statsbudsjettet for 2022 ikke er vedtatt på Stortinget 

ennå. 

  
Endringer i rammetilskudd og skatt etter Støre-
regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan 
2025 

3 Reverseres forslag om ekstra naturfagstime -105 -252 -252 -252 

4 Redusert makspris barnehage fra 1/8-2022 249 547 547 547 

4 
Redusert pensjonspåslag tilskudd til private barnehager, 
ytterligere 1 %-poeng ned -133 -133 -133 -133 

11 Takst RH-immunisering  1 1 1 1 

1A 
Rammetilskudd, uttrekk av midler til særskilt 
grunnskolekompensasjon * -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 

1A Rammetilskudd, økt tilskudd til fire grunnskoler * 2 000 2 000 2 000 2 000 

1A 
Rammetilskudd, redusert som følge av økt skatteanslag, 2,5 
mrd. kr nasjonalt * -2 820 -2 820 -2 820 -2 820 

1A 
Skatt på inntekt og formue/inntektsutjevning, økt 
skatteanslag 2,5 mrd. nasjonalt * 2 632 2 632 2 632 2 632 

1A 

Rammetilskudd, redusert kompensasjon INGAR. Det er per 
nå usikkert hvordan INGAR vil påvirkes av budsjettforliket 
med SV * 

- -199 - - 

1A Økt kommuneramme med 2 mrd. kr nasjonalt * 2 269 2 420 1 993 2 380 

  Endringer i rammetilskudd og skatteinntekter 2 692 2 795 2 567 2 954 

  
Tilskudd ressurskrevende tjenester, ikke øke innslagspunktet 
utover kommunal prisvekst 500 500 500 500 

  Sum endringer 3 192 3 295 3 067 3 454 

  Endringer etter budsjettavtale med SV:     

3 
SFO, gratis plass kjernetid (12 timer) for førsteklassinger (fra 
budsjettavtale med SV) 675 1 477 1 477 1 477 

10 
Økonomisk sosialhjelp, fjerne avkorting av barnetrygd i 
sosialhjelpen fra 1/9-2022 (fra budsjettavtale med SV) 154 560 560 560 

  Sum endringer budsjettavtale med SV: 829 2 037 2 037 2 037 

  SUM ENDRINGER TOTALT 4 021 5 332 5 104 5 491 

  
 - herav endringer som ikke er knyttet til bestemte 
satsinger * 2 680 2 632 2 404 2 791 



Kommentarer til de foreslåtte endringer i rammetilskudd og skatteinntekter: 

1) På de fire øverste linjene tabellen er det angitt endringer i rammetilskuddet som påvirker 

planområdene. Her ser det ut til at kommunen får 12.000 kr mer i rammetilskudd som følge 

av netto høyere utgifter i 2022, mens for 2023-2025 utgjør endringen 163.000 kr. I 

tilleggsnummeret foreslås følgende: 

a. Reversere forslag om å øke med en ekstra naturfagstime på ungdomstrinnet fra 1/8-

2022. 

b. Redusere makspris foreldrebetaling i barnehage ned til 3.050 kr. 

c. Ytterligere redusere pensjonspåslag ved beregning av tilskudd til private barnehager 

med 1 %-poeng. 

d. Takst for RH-immunisering overføres til legetjenesten eller skolehelse- og 

helsestasjonstjenesten. 

2) Det er innført egen fordeling i rammetilskudd med beløp på 500.000 kr per grunnskole. 

Beløpet finansieres av rammetilskuddet ved at det trekkes ut beløp fra rammetilskuddet og 

som legges inn igjen med tilsvarende beløp i kompensasjon til kommunene for antall 

grunnskoler. I Gausdal gir dette en netto effekt på 599.000 kr. (2.000.000-1.401.000 kr).  

3) Det er lagt inn økt skatteanslag for 2022 med 2,5 mrd. kr på nasjonalt nivå. Tilsvarende beløp 

trekkes ut fra rammetilskuddet til kommunene.  Ettersom Gausdal er en skattesvak 

kommune, gir dette grepet en redusert inntekt for kommunen på 188.000 kr. 

4) Det er lagt inn en økning i kommunenes rammetilskudd med 2 mrd. Kr. Av dette får Gausdal 

ca. 2,2 mill. kr. 

5) Ressurskrevende tjenester. Støre-regjeringen foreslår at innslagspunktet (nivå på 

kommunens egenandel) ikke skal økes utover kommunal prisvekst. Dette gir en økning i 

tilskuddsnivå for kommunen på 0,5 mill. kr. 

6) Følgende elementer inngår i budsjettforliket med SV: 

a. Gratis kjernetid (12 timer) SFO for førsteklassinger, innføres fra 1/8-2022. 

b. Barnetrygden skal ikke avkorte grunnlaget for økonomisk sosialhjelp, innføres fra 

1/9-2022. 

 

2. Øvrige forhold 
 

Forslag til tilleggssaldering av statsbudsjettet for 2021 vil kunne påvirke kommuneøkonomien i 

Gausdal. I skrivende stund er fordelingen på den enkelte kommune kjent, og de ulike momentene 

nevnes derfor kun punktvis nedenfor (tall oppgitt er for hele landet): 

• Korona-pandemien, 750 mill. kr. Dette blir delvis gitt som rammetilskudd og delvis som 

skjønnsmidler. 

• Korona-utgifter – avvikling av stortingsvalget, 50 mill. kr. 

• Merutgifter økonomisk sosialhjelp som følge av høye strømpriser, 100 mill. kr. 

• RH-immunisering, 350.000 kr. 

• Avvikling av nasjonalt system for massetesting, trekk i ramma på 70,5 mill. kr 

 

Korona-pandemien og vaksinering. Det har vært et stort sykefravær i hele høst, blant annet som 

følge av karanteneregler ved luftveissymptomer. Dette gir seg utslag i økte utgifter til vikarer. Når det 

gjelder utgifter til vaksinering er disse betydelig høyere enn det som kommunen er kompensert for. 



Enn så lenge ser det ut til at de samlede utgiftene til korona og vaksinering vil kunne holde seg innen 

den tildelte rammen.  

 

Oppløsningen av Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as. Aksjene som LGE eier i Innlandet 

Energi Holding as er nå overført med sin respektive andel til Lillehammer og Gausdal kommuner, og 

likvidene i selskapet overføres eierne før nyttår. Dette bidrar til ca. 12 mill. kr i høyere inntekter fra 

kraftsektoren i 2021 enn det som var budsjettert. Avviklingsregnskapet er vedtatt av avviklingsstyret 

og revidert av selskapets revisor. 

 

Generalforsamlingen skal behandle sluttregnskapet i møte 21/12-2021. 

 

Gausdal, 13.12.2021 

 

Marit Bråten Homb 

Økonomisjef 

 


