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KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 

       

REFERAT FRA DET 
2. KONSULTASJONSMØTET  

14. april 2020 
Saksnr.: 20/252 

Tilstede 
(digitalt): 

Fra staten: Statsråd Nikolai Astrup (KMD), statssekretær Paal Pedersen 
(KMD), politisk rådgiver Jenny Clemet von Tetzschner (KMD), statsråd 
Odd Emil Ingebrigtsen (NFD), statssekretær Sverre Vatnar (FIN), 
statssekretær Ingelin Noresjø (SD), statssekretær Saida Begum (ASD), 
statssekretær Anja Johansen (KD), statssekretær Frøydis Høyem (HOD), 
statssekretær Lars Jacob Hiim (JD), Sølve Monica Steffensen (KMD adm.) 

 

Fra KS: Bjørn Arild Gram (leder), Gunn Marit Helgesen (1. nestleder), 
Sven Tore Løkslid (2. nestleder), Terje Søviknes, Bjørn Alfred Ropstad, 
Bente Larssen (kommunedirektørutvalget), Lasse Hansen (adm.), Helge 
Eide (adm.), Torbjørn Eika (adm.), Kristin Weidemann Wieland (adm.), Tor 
Arne Gangsø (adm.) 

 

Dato: 14. april kl. 1400-1600  

Møteleder: Nikolai Astrup (KMD) 

Referent: Baard Krag og Helga Aanderaa (KMD)  

 
 
KONSULTASJONSMØTET 
Som følge av covid-19 situasjonen ble møtet avholdt digitalt.  

Astrup ønsket velkommen til konsultasjonsmøtet, med hovedtema covid-19 situasjonen.  

 
 



Side 2 

KOMMUNEØKONOMIEN 
Astrup viste til at det er fattet vedtak om kompensasjon til kommunesektoren allerede, og det 
vil bli nødvendig å komme tilbake i flere runder. Staten vil stille opp for kommunesektoren, 
og det er viktig at kommunene opprettholder ordinær drift.  

Gram viste til en vanskelig budsjettprosess i kommunene også før covid-19 situasjonen. 
Fullverdig kompensasjon er viktig, det er ønskelig at kompensasjon samlet sett bidrar til minst 
mulig omfordeling. KS ba om å bli involvert i kostnadsberegninger.   

Vatnar redegjorde for den økonomiske situasjonen.  

  
 
SAKER PÅ FAGDEPARTEMENTENES OMRÅDER 
Gram tok bl.a. opp: 

- Behov for tiltak rettet mot kollektivtrafikken i fylkeskommunene. 
- Det forventes økning i sosialhjelpsutgifter framover. 
- Faktisk belastning på kommuneøkonomien av bortfall av foreldrebetaling av SFO og 

barnehage er etter KS´ beregninger 90 mill. kroner høyere enn kompensasjonsbeløpet. 
- Kommunale selskaper blir påvirket av den økonomiske krisen. 
- Krevende trykk på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kommunene ønsker 

tydelighet i hva som kan fravikes av forskriftsmessige krav i sektoren. 
- Anmodningsvedtak om tiltakspakke for aktivitetsfremmende tiltak. KS ønsker å bli 

involvert i arbeidet. 
Departementene kommenterte innspillene fra KS. Nærings- og fiskeridepartementet tok opp 
konsekvenser for næringslivet av lokale karanteneregler. Regjeringen vil i første omgang 
komme tilbake til kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med RNB. 
Det arbeides bl.a. med regelverksendringer knyttet til kompensasjonsordninger for bedrifter, 
iverksettelse av ytelser til selvstendig næringsdrivende og veiledningsmateriell for gjenåpning 
av barnehager.   
Gram viste til KS´ innspill til opprinnelig planlagte tema for konsultasjonsmøtet (vedlagt). 
Astrup takket for møtet. 
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