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Nedgang i netto 
driftsresultatet  

• Svakt resultat i 2020, langt unna anbefalingen 
fra TBU



Stramt kommuneopplegg
Mrd kr

Frie inntekter kommuner 1,3

Demografi videreført
tjenestenivå fra 2019

1,3

«Satsing» tidlig innsats 0,4

Russatsing 0,15

Pensjonskostnader utover 
lønnsvekst

-0,4

Sum utgifter 1,45

Mulig handlingsrom -0,15

Økt etterspørsel/behov -
innenfor pleie og omsorg

Mrd kr

Frie inntekter fylkeskommuner 0,0

Demografi videreført tjenestenivå fra 2019
- 0,4

Pensjonskostnader utover lønnsvekst -0,05

Sum utgifter - 0,45

Teoretisk handlingsrom – vanskelig å hente 
ut effekten på videregående skole 0,45

Omstillingskostnader Sams



Sterk økning i omsorgsutgiftene i mange kommuner også i 2019

«Strand kommune utfordres av 
økte behov i tjenesteytingen, og 
at avvikene ikke automatisk kan 
dekkes inn»

«Rådmannen er svært bekymret over den sterke veksten 
i omsorgstjenestene, og utviklingen gjennom året har 
fortsatt i negativ retning.»

- 2. tertialrapport 2019



350 millioner kroner i kutt til ressurskrevende tjenester

Utviklingen i ressurskrevende tjenester

Kilde: SSB/IPLOS

Kommunale helse – og 
omsorgstjenester

% vekst  2011-
2018 (31.12)

Tjenestemottakere med 
middels – stort  og 
omfattende bistandsbehov, 
0-66 år

25 %

Befolkningsutvikling 0-66 
år

4,5 %



Veltes statens ehelse-kostnader over på kommunesektoren?

• Fra statsbudsjettet om samfinansiering –

«Både kommuner og regionale helseforetak vil framover bli belastet for 
veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-
helseløsningene.»

• KS mener:

– Ny oppgave som må finansieres, ikke en del av sørge-for-ansvaret 

– Samhandlingsløsninger er kritisk infrastruktur - må finansieres 
nasjonalt 

– De fleste nasjonale ehelse-løsningene er ennå ikke utviklet for eller 
tatt i bruk i kommunesektoren



Bemanningsnormen i barnehagene begynner å koste for kommunene

KS beregning av manglende finansiering for 
kommuner som ikke oppfylte 
bemanningsnormen i 2017

• Kommunene økte bemanningen allerede i 
2018 

• Dette fører til at kommunale tilskudd til 
private barnehager øker allerede i 2020

• Regjeringen velger å redusere den særskilt 
finansiering av små barnehager
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Lærernorm og tidlig innsats - Lavere bevilgning - større fleksibilitet  (?) – men 
definitivt ikke «frie inntekter»

• Beregning på kommunenivå, ikke 
skole nivå, bidrar til:

– Tilnærmet kostnadsdekning

– Ser ut som om kommuner 
som ligger over norm ikke 
taper på innføringen



Klimatilpasning – fortsatt for lavt prioritert

• Behov for høyere 
budsjettprioritering av 
forebyggende flom- og 
skredsikring

• Samfunnsøkonomisk lønnsomt –
og trygger lokalsamfunn 



Overgang fra biodiesel til fossilt diesel?



Statliggjøring av skatteoppkreverne

• OBS-punkter: 

– Kommunene må sikres nødvendige 
styringsdata, også med foreløpige tall

– Full åpenhet om forutsetningene i 
skatteanslagene

– Kommunenes likviditet må ikke svekkes



Overføring av sams vegadministrasjon

• Økonomien i reformen er fortsatt ikke klarlagt. (tilleggsproposisjon primo november)

• Fylkeskommunene ansetter personell løpende. Fylkeskommunene anslår behovet til 2050 stillinger. 
Finansieringen dekker maksimalt om lag 1850 stillinger.

• Avtale under arbeid som den enkelte fylkeskommune kan inngå med SVV for å regulere praktiske og 
økonomiske spørsmål i en overgangsperiode.



Status for regionreformen

• Svært stramme økonomiske rammer for fylkeskommunene i 2020 gir lite handlefrihet.

• Detaljstyring gjennom føringer, retningslinjer og forskrifter krymper handlefriheten ytterligere.

• Øremerking begrenser mulighetene for omprioriteringer i budsjettarbeidet.

• Flere oppgaver overføres fra staten uten årsverkskompensasjon. (Riksantikvaren, bredbånd, 
fiskerihavner, arbeidsmarkedstiltak, div. forvaltningsoppgaver)

• Store oppgaver innen kultur og næring under utredning med sikte på overføring fra 2021.



https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/okonomi/Sta
tsbudsjett-2020-notat-om-konsekvenser.pdf

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/okonomi/Statsbudsjett-2020-notat-om-konsekvenser.pdf
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