
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
       

REFERAT FRA DET 
1. KONSULTASJONSMØTET  

10. mars 2020 
 

Tilstede: Fra staten: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, 
statssekretær Harald Furre (KMD), statssekretær Sverre Vatnar (FIN), Sølve 
Monica Steffensen (KMD adm.) 
 
Fra KS: Leder Bjørn Arild Gram, 1. nestleder Gunn Marit Helgesen, Lise 
Selnes, Terje Søviknes, Bjørn Alfred Ropstad, Bente Larssen 
(kommunedirektørutvalget), Lasse Hansen (adm.), Helge Eide (adm.), 
Torbjørn Eika (adm.) 
 

Dato: 10. mars kl. 14.00–15.30  

Møteleder: Nikolai Astrup (KMD) 

Referent: Baard Krag og Helga Aanderaa (KMD)  

 
1. Konsultasjonsmøtet 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innledet med å ønske KS velkommen 
til konsultasjonsmøtet, og inviterte KS til å redegjøre for situasjonen i kommunene knyttet til 
koronautbruddet. 

KS redegjorde for beredskap og situasjonen i  kommunene knyttet til koronautbruddet. 

Vatnar redegjorde kort for den økonomiske situasjonen: Koronautbruddet har medført 
usikkerhet i økonomien, men landet er godt rustet til å møte utfordringene. Vatnar viste til 
pressekonferanse samme dag om strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av 
korona.  

Gram sa at KS støtter at regjeringen setter i gang strakstiltak. Det ble vist til at 
kommunesektoren er klar for å bistå dersom det vil være behov for mer langsiktige tiltak. 

 

2.  Notat fra TBU av mars 2019 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren   

Astrup redegjorde kort for hovedpunktene i TBU-notatet om den økonomiske situasjonen i 
kommunesektoren.  



3.  Notat fra TBU av mars 2019 om demografisk utvikling og kommunesektorens 
utgifter - sammendrag 

Astrup redegjorde kort for hovedpunktene i TBU-notatet om demografisk utvikling og 
kommunesektorens utgifter. 

Gram sa at KS stiller seg bak faktabeskrivelsen i TBUs notater. Det er økende uro for den 
økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Regnskapsundersøkelsen viser fallende netto 
driftsresultater.  Budsjettundersøkelsen viser at de fleste mener budsjetteringen er mer 
krevende enn tidligere. Det er særlig høy utgiftsvekst til pleie og omsorg. Det er store og 
økende forskjeller mellom kommunene når det gjelder den økonomiske situasjonen. 

Astrup sa at det er et lavt antall kommuner i Robek, og kommunene har et solid økonomisk 
utgangspunkt for 2020. Koronasituasjonen bidrar til usikkerhet i økonomien.  

Helgesen sa at statlige forventninger, øremerking og bemanningsnormer binder opp ressurser 
og begrenser handlingsrommet til kommunene.  

 

4. Innspill fra KS  

Kommuneøkonomien i 2020 og økonomisk handlingsrom for kommunesektoren i 2021 

Gram sa at KS forventer at de økonomiske rammene for 2021 tar hensyn til demografiske 
endringer, pensjonsutgifter, fullfinansiering av nye oppgaver og økonomisk handlingsrom 
som tar høyde for underliggende utgiftsvekst i velferdstjenestene.  

KS sa det har vært innstramminger i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 
de siste årene, samtidig øker utgiftene for både kommunesektoren og staten. Stat og kommune 
bør i større grad jobbe sammen om problemstillingen.  

Gram sa at budsjettundersøkelsen viser at kommunesektoren effektiviserer. Et 
kommuneopplegg med et ABE-kutt tilsvarende som i staten, vil bety betydelig innstramming.  

KS ser fram til innovasjonsmeldingen. Forutsetning for innovasjon er handlefrihet til å finne 
løsninger lokalt. 

KS viste til øvrige innspill i materialet til regjeringen i arbeidet med budsjettene for 2021; 
muligheten til å hente inn lokale inntekter, finansiering av barnehagenorm, satsingen på el-
ferger, vedlikehold av fylkesveier og vedlikehold av fylkesvei. 

Astrup viste til egen prosess om el-ferger, og ser fram til at det snart vil foreligge mer 
tallgrunnlag i saken. Astrup viste videre til svarmerknader fra departementene i materialet.  

 
5. Involvering av kommunesektoren i arbeidet med statlige lovutredninger rettet mot 
kommunesektoren 
Gram kommenterte at lovmedvirkning i fakturert samfinansiering (e-helseloven) er å anse 
som avsluttet.   
 
 
6. Kostnadsberegningssaker 
Det ble ikke knyttet kommentarer til dette punktet.  



  
 
7. Bilaterale avtaler 
Det ble ikke knyttet kommentarer til dette punktet. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 
Astrup takket for møtet. 
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