Mandat for arbeidsgruppe for å kartlegge økonomiske konsekvenser av covid19situasjonen for kommunesektoren
Bakgrunn
Utbruddet av koronaviruset vil i betydelig grad påvirke kommunenes og fylkeskommunenes
inntekter og utgifter i inneværende år. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt hvor store de
økonomiske konsekvensene av virusutbruddet vil være.
Som følge av dette vil regjeringen nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra staten
og kommunesektoren for å gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som
koronautbruddet har hatt for kommunesektoren.
Flere tiltak har allerede blitt iverksatt, slik som økt rammetilskudd til kommuner og
fylkeskommuner og kompensasjon for inntektsbortfall fra foreldrebetaling innen barnehage
og skolefritidsordningen, jf. Prop. 52 S (2019-2020), Prop. 67 S (2019-2020) og Prop. 73 S
(2019-2020). I tillegg til utbetalinger gjennom de ordinære kriteriene i rammetilskuddet, er
det også bevilget skjønnsmidler som skal fordeles av fylkesmennene etter behov.
Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Mandat
Arbeidsgruppen skal:
1. Systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter eller inntekter som blir påvirket av
utbruddet av koronaviruset både direkte og indirekte.
Dette kan for eksempel knytte seg til merutgifter/mindreinntekter som reduserte
foreldrebetalinger innen barnehage og SFO, økte utgifter til sykehjem og
hjemmetjenester, økte utgifter til smittevernutstyr og andre helserelaterte utgifter,
transportbehov, større behov for renhold for å forebygge smitte e.l.
Konjunkturrelaterte merutgifter som for eksempel sosialhjelputgifter skal også
kartlegges. Det kan også knytte seg til mindreutgifter/merinntekter som f.eks. lavere
kostnadsvekst.
Arbeidsgruppen skal ikke gjøre egne vurderinger av kommunesektorens
skatteinntekter, men legge Finansdepartementets skatteanslag til grunn. Det samme
gjelder deflatoren for kommunale utgifter.
2. Gi et anslag på hvor mye som de ulike typene utgifter og inntekter under punkt 1
utgjør.
Arbeidsgruppen skal ikke drøfte spørsmål rundt størrelsen på kompensasjon av merutgifter
og mindreinntekter.
Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,

Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og KS. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet leder arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen skal avgi en endelig rapport innen 1. april 2021. Det vurderes underveis i
arbeidet om gruppen også skal avgi en eller flere delrapporter.

