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«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Kommuneproposisjonen 2023 – kommunesektorens
økonomiske handlingsrom

Heller ikke generell økning i handlingsrommet i RNB 2022
RNB – 2022 effekt
Skatteanslag

21 mrd. kroner

Trekk rammetilskudd – økt skatteinngang

-11,5 mrd. kroner

Oppjustering av deflator for 2022

- 5,4 mrd. kroner

Isolert effekt frie inntekter 2022

4,1 mrd. kroner

Kostnadsvekst etterslep fra 2021,
Deflator ble om lag 1,0 prosentpoeng
høyere enn anslag i nasjonalbudsjettet

KS anslag
– 4,5 mrd. kroner

Reell endring i frie inntekter 2022

- 0,4 mrd. kroner

Krevende budsjettarbeid 2023 i kommuner og fylkeskommuner
Reell endring frie inntekter 2022
Ekstraordinær skattevekst trekkes inn

- 0,4 mrd. kroner
- 2,5 mrd. kroner

Realvekst 2023

+ 1,8 – 2,3 mrd. kroner

= Reell endring frie inntekter 2023

- 1,1 til - 0,6 mrd. kroner

Er oppjusteringen av pris- og lønnsveksten i 2022 tilstrekkelig? I utgangspunktet kommunesektorens risiko

Kostnader som skal dekkes av frie inntekter:
Demografi
1,4 mrd. kroner
Pensjon utover lønnsvekst 0,0 mrd. kroner

Kommuneproposisjonen 2023 – andre tema
- forsøk i kommunal sektor
- ressurskrevende pleie og omsorgstjenester
- bredbånd og mobildekning
- fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle

Tiden er moden for mer forsøk – kommunene trenger fleksibilitet

• Forsøk kan stimulere til innovasjon og gi bedre
løsninger for innbyggere og lokalsamfunn
• KS støtter at det hentes inspirasjon fra
Danmark
• KS mener det er behov for en nasjonal
forsøksordning i Norge
• KS ser frem til å fortsette det gode
samarbeidet med regjeringen

Kan Stortinget være drahjelp for innovative forsøk i
kommunesektoren?
Mulig anmodningsvedtak:

• Stortinget ber regjeringen arbeide for
etableringen av en nasjonal ordning
for forsøk i offentlig sektor.
• Stortinget ber regjeringen komme
tilbake med et lovforslag som gir
grunnlag for bredere forsøk enn
dagens lovgivning gir mulighet for.

Foto: Kommunal- og distriktsdepartementet

«Det er viktig at vi kobler lokalt
innovasjonsarbeid til tillitsreformen,
sier Gram»
-https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inspirert-av-danskkommune-frislipp/id2902680/

Fortsatt behov for forbedringer i ressurskrevende tjenesterordningen.
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Bruker stadig mer ressurser til omsorgstjenester for innbyggere under 66 år
Mens flere 80 åringer trenger mindre
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Realisering av Hurdalsplattformen – ressurskrevende tjenester
• Hurdalsplattformen:

• Mulig anmodningsforslag:

«Regjeringen vil gjennomgå og
forbedre
Toppfinansieringsordningen for
ressurskrevende tjenester for å
sikre en bærekraftig utvikling
av ordningen»

«Stortinget ber Regjeringen i
statsbudsjettet for 2023 legge
fram en vurdering av å utvide
toppfinansieringsordningen
for ressurskrevende pleie- og
omsorgstjenester slik at de
som er i ordningen ved fylte
67 år inkluderes også etter
fylte 67 år»

Realisering av Hurdalsplattformen – høyhastighet internett og mobildekning
• Hurdalsplattformen:

• Mulig anmodningsforslag:

«Regjeringen vil 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»

«Stortinget ber Regjeringen
legge frem en plan for
hvordan tilgang til
høyhastighets internett til alle
der de bor og arbeider kan
sikres innen 2025, og hvordan
arbeidet med å sikre
mobildekning der folk bor,
arbeider og ferdes kan
styrkes»

Realisering av Hurdalsplattformen – fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle
• Hurdalsplattformen:

• Mulig anmodningsforslag:

«Regjeringen vil vurdere å
overføre statsforvalternes
oppgaver som ikke
omhandler tilsyn, kontroll eller
klage, til fylkeskommunene.
Jordvern skal være unntatt»

«Stortinget ber regjeringen
omtale i statsbudsjettet 2023
en mulig overføring av
statsforvalternes oppgaver som
ikke omhandler tilsyn, kontroll
eller klage, jordvern unntatt, til
fylkeskommunene. »

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Løper fra løfter om kompensasjon?
«I tillegg vil utgifter til blant annet testing og
andre nødvendige koronarelaterte tiltak
kompenseres»
- statsministerens redegjørelse til Stortinget 30.11.21

«Regjeringen oppfordrer kommunene til
å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet
testing, smitteverntiltak og vikarer for å
opprettholde et trygt og godt tilbud til
innbyggerne»
-

pressemelding SMK, FIN, NFD 7.12.21

«Kommunesektoren vil bli kompensert for
samlede merutgifter og mindreinntekter som
følger av nasjonale, regionale og
lokale smitteverntiltak»
-

nettartikkel HOD 7.2.22

Alle foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

«Departementet vil på bakgrunn av
arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for
eventuelle endringer i kompensasjonen for 1.
halvår 2022»
–

Kommuneproposisjonen 2023

«Regjeringen vil se på helheten i
kompensasjonen til kommunene i forbindelse
med nysalderingen av 2022 budsjettet»
–

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Manglende støtte til kollektivtransporten og nullvekstmålet
• Stortingets vedtak om å kompensere for
tap av billettinntekter og forhindre
rutekutt følges ikke opp.
• Omstillingsmidler nødvendig for å unngå
en negativ inntektsspiral som følge av
passasjernedgangen.
Og reduserer risikoen for ytterligere
passasjerbortfall

Foto: Miljøpakken, Trondheim. Hans Kringstad

Behov for omstillingsmidler i 2022 og 2023
• Nødvendig for å sikre at 0-vekst målet nås –
kollektiv velges framfor privatbil

• Trafikantene må sikres minst like godt
kollektivtilbud i annet halvår 2022 og videre
i 2023
• Må kombineres med andre tiltak som
begrensning av elbil-fordeler, nye
takstsystemer i kollektivtrafikken og
parkeringspolitikk i byområdene
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