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Hvilke økonomiske rammebetingelser 

vil være viktig for kommunene 

i årene fremover ?

Opplæring for nye politikere 2020
Seniorrådgiver Frode Rabben, avdeling kommunal og justis



God økonomistyring 
er en forutsetning 
for politisk 
handlingsrom



Sammenhengen mellom styringsdokumentene

Kommunens handlingsdel bør inngå i 
den 4 årige økonomiplanen og 
årsbudsjettet





Hvordan får kommunen sine 
inntekter via inntektssystem ?

Det overordnede målet med 
inntektssystemet er å bidra til at 
kommunene skal kunne gi et likeverdig 
tjenestetilbud til sine kommuner.

Ved fordeling av rammetilskuddet tar en 
hensyn til strukturelle forskjeller i 
kommunenes sine utgifter og inntekter

https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/

https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/


Hvilke elementer  inngår i inntektssstemet ?

Innbygger-
tilskudd

Utgifts-
utjevning

Skatt og 
Inntekts-
utjevning

Regionale 
politiske 
Tilskudd

Inntekts-
garanti

* I tillegg kommer 
kommunes egne 
inntekter fra bl.a.  
brukerbetalinger, 
eiendomsskatt, 
utbytte, renter...

https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/

https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/


De store pengene 
kommer via 

innbyggertilskuddet 

« pengene følger folket «

De ulike elementer i Inntektssystemet
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Sektorverkter til kostnadsnøkkelen for kommunene

Sektor 2019 2020

Endring 

2019-2020

Grunnskole 25,53 % 25,27 % -0,26 

Pleie og omsorg 34,49 % 34,90 % 0,41

Sosialhjelp 5,76 % 5,78 % 0,02

Barnevern 4,39 % 4,30 % -0,09 

Kommunehelsetjeneste 5,05 % 5,26 % 0,21

Barnehage 16,45 % 16,08 % -0,37 

Administrasjon og miljø 8,12 % 8,19 % 0,07

Landbruk 0,20 % 0,21 % 0,01

Sum 100,00 % 100,00 % 0,00

Sektordel



Kostnadsutjevning 
(Behovsindeks)

• Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en 
kommune er å drive i forhold til 
landsgjennomsnittet. 

• Den samlede behovsindeksen er beregnet ved 
hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om 
hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen 
brukes videre til å beregne kommunens trekk 
eller tillegg i utgiftsutjevninge

Se https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-
inntekter-2020/

https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2020/
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Skatteutjevningen 
omfordeler 
skatteinntekter

skatteinntektene blir 
omfordelt fra 
kommuner med 
skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet 
til kommuner med 
skatteinntekter under 
landsgjennomsnittet.



Hvilke økonomiske rammebetingelser vil 
kommunene ha i årene fremover ?

• Positiv befolkningsutvikling vil  være vesentlig  for å opprettholde nivået på rammetilskuddet

• Skatteinngang og eventuelle skatteendringer 

• Eiendomsskatt ( Lovhjemmel fremover)

• Demografi

- Eldrebølgen

- Utvikling ressurskrevende brukere

• Inntekter vannkraft, utbytte, havbruksinntekter, etc.

• Nivå investeringer og renteutvikling

• Endringer inntektssystem 

- Revideringer, ny distriktsindeks etc.

• Pensjon

• Evne til omstilling og nytenking

• Spesielle hendelser ( Korona)
Vekst befolkning, Vekst arbeidsplasser

Nedgang befolkning, Vekst arbeidsplasser

Vekst befolkning, Nedgang arbeidsplasser

Nedgang befolkning, Nedgang arbeidsplasser

Utvikling i befolkning (2009-2019) 
og sysselsetting (2008-2018)

i Trøndelag 

Behov for 
arbeidskraft 
fremover ?



Utfordringsbilde for kommunene

Strammere 
økonomiske 
rammer

Forventninger 
til velferds-
tjenestene 

Endrede 
rammebetingelser:

Mindre vekst i 
oljefondet

Vi blir flere 
eldre

Klima-
utfordringer



14

Vekst befolkning, Vekst arbeidsplasser

Nedgang befolkning, Vekst arbeidsplasser

Vekst befolkning, Nedgang arbeidsplasser

Nedgang befolkning, Nedgang arbeidsplasser

Utvikling i befolkning (2009-
2019) og sysselsetting (2008-

2018)
i Trøndelag 



Stordriftsfordeler /struktur

Effektivisering gjennom ny teknologi

Konkurranseutsetting

Kommunesammenslåing

Eiendomsskatt

Økt brukerbetaling 

Organisering og økt fleksibilitet i 
arbeidstidsordningen

Hvilket tiltak kan man velge mellom for å 
oppnå bærekraft fremover ?

Hvilket tiltak skaper bærekraft  og handlingsrom ?



Økonomiske virkemidler i denne Stortingsperiode



Faktorer som er viktig 
for å skape 
attraktivitet og vekst ? Regionalt perspektiv 

ifht strukturelle forhold 
og  rammebetingelser:  

Er det forhold her som 
dere kan gå i dialog med 
nabokommunene om ?

http://www.tmforsk.no/start/main.asp


Vedlegg 
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Ny kommunelov,

økonomibestemmelser

Noen viktige endringer



Trår i kraft 1.1.20 

• Budsjett og økonomiplan for 2020 
mv.: ihht ny lov

• Årsregnskapene for 2019 vedtas i 
2020 etter dagens regler

Dagens lov i hovedsak videreført, men 
noen enkeltstående endringer

• Flere grep for langsiktig 
økonomiforvaltning og tidlige grep

Grunnleggende 



Styringsverktøyene (§ 14-2) 
• Økonomiplan og årsbudsjett

• Årsregnskap og årsberetning

• Økonomireglement (allerede etablert praksis). 

• Nytt lovkrav

• Ikke krav til innholdet

• Finansreglement – regler for finans og gjeldsforvaltning

• Finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi

• Ny plikt/styringsverktøy i økonomiforvaltningen

• Måltall for forsvarlig økonomisk utvikling over tid

• Skape bevissthet og åpenhet om reell økonomisk situasjon 

• Tilpasses den enkelte kommune og være realistiske

• Måltallene skal være retningsgivende for budsjettarbeidet

• Årsberetningen skal redegjøre for øk. utvikling opp mot finansielle måltall



Budsjettbalanse og inndekning av merforbruk 
(14-10 og 14-11)
• Skal fortsatt budsjetteres med balanse

• Merforbruk i regnskapet skal fortsatt dekkes inn

• Tidsfristene for inndekningen er videreført

• Innen to år utenfor ROBEK, flere enn 2 år innenfor ROBEK

Men,

• Inndekningen kan ikke lenger utsettes hvis kommunen har penger på 
disposisjonsfond

• Midler på disposisjonsfond skal brukes til å dekke inn merforbruk det året  
merforbruket oppsto



ROBEK – kriteriene for innmelding (§ 28-1)

Utvida:

a. Budsjett vedtatt med merforbruk

b. Økonomiplan vedtatt med merforbruk

c. Regnskapet, budsjett eller økonomiplan viser inndekning over flere enn to år

d. Regnskapet viser et akkumulert merforbruk over 3 % av driftsinntektene (etter at 
disponible fond er trukket fra)

e. Vedtak ikke er fattet innen fristen – Økonomiplan eller årsbudsjett

f. Vedtak ikke er fattet innen fristen – Årsregnskap

g. Inndelingslova § 16 er harmonisert med ny lov

Innmelding kan unnlates dersom det åpenbart ikke er kontrollbehov. (Ny hjemmel)


