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Behov for målrettet kompensasjon og forutsigbarhet i pandemiens sluttfase 

 
Kommunene har gjennom pandemien lagt ned en avgjørende innsats blant annet når det gjelder testing, 
smittesporing og vaksinering, samtidig som vi har klart å opprettholde et trygt og godt tjenestetilbud til 
innbyggerne. Men det har kostet. Kommunene har brukt store ressurser på å iverksette tiltak og 
opprettholde nødvendig beredskap for å begrense smittespredning. Heldigvis så Stortinget tidlig i 
pandemien behovet for å støtte kommunene og slo fast at kommunenes utgifter til korona skulle fullt ut 
kompenseres.  
 
Kompensasjonen for koronarelaterte kostnader første halvår i 2021 stemmer relativt godt med 
kostnadsanslagene for sektoren i samme periode. For den enkelte kommune er det imidlertid ikke 
tilstrekkelig at sektoren samlet er kompensert. Fordelingen må også være målrettet.  Kommuner som har 
vært særlig hardt rammet av pandemien, har ikke nødvendigvis fått dekket sine utgifter. Det er stor 
usikkerhet knyttet til utviklingen i kostnader andre halvår 2021, men det er tydelig at kommunenes 
kostnader til vaksinering, TISK med mer vedvarer. 
 
Forhåpentligvis er vi inne i pandemiens sluttfase. Nå er det viktig at det ikke glipper på oppløpssiden, og 
at kommunene forblir i stand til å holde trykket oppe når det gjelder arbeidet med TISK og vaksinering. 
Det krever at regjeringen er tidlig ute og gir kommunesektoren tilstrekkelig kompensasjon, og at 
kompensasjonen blir målrettet slik at den går til kommunene som faktisk har utgiftene. Kompensasjonen 
for vaksinering har så langt blitt gitt med et likt beløp per innbygger, mens rapporterte kostnader fra 
kommunene viser at kostnadene ved vaksinering varierer betydelig. Dette har trolig bakgrunn i lokale 
forhold som kostnader til lokalleie og begrenset mulighet for intern omdisponering av personell i 
kommuner som har hatt vedvarende høyt smittetrykk. KS Storbynettverk mener derfor at framtidig 
kompensasjon må baseres på et dokumentert grunnlag. Videre vurderer KS Storbynettverk at 
statsforvalteren er egnet instans til å viderefordele en økonomisk ramme for å sikre en mest mulig 
treffsikker fordeling. 
 
Det er kostnadskrevende for kommunene å planlegge for ulike scenarier, holde beredskapen oppe og på 
kort varsel rigge om tjenestetilbudet. KS Storbynettverk etterlyser større forutsigbarhet for kommunene.  
Regjeringen må være tydelig på at støtten til kommunene vil fortsette i den viktige tiden framover, slik at 
det ikke oppstår usikkerhet om kommunene vil ha de nødvendige ressursene for å videreføre innsatsen 
med TISK og beredskap. 
 
KS Storbynettverk er også bekymret for de økonomiske ettervirkningene av pandemien, for eksempel 
økte utgifter til sosialhjelp og psykisk helsevern og inntektsbortfall for kollektivtransporten. For at 
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tjenestetilbudet ikke skal bli skadelidende er det er avgjørende at regjeringen sikrer kommunesektoren 
gode økonomiske rammer i kommuneopplegget for 2022.  
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