
 
 

KONSULTASJONER MELLOM STATEN OG KOMMUNESEKTOREN 
 
 

4. KONSULTASJONSMØTE 22.10.2004  
REFERAT 

  
Saksnr.: 04/618 

Tilstede: Fra staten:  
Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, moderniseringsminister 
Morten Andreas Meyer, statssekretær Frank Jenssen (KRD), statssekretær 
Helle Hammer (FIN), statssekretær Jan Otto Risebrobakken (HOD), 
statssekretær Kristin Ravnanger (ASD), statssekretær Hans Olav Syversen 
(BFD) og politisk rådgiver Eldbjørg Torsøe (UFD). 
 
Fra Kommunenes Sentralforbund:  
Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Solveig Horne Kolnes, Bjørg 
Tysdal Moe, Oddleif Olavsen, Ivar Johansen. 
 

Dato: 22. oktober 2004, kl. 1300 – 15.00 i R5 

Møteleder: Erna Solberg 

Referent: Frode Tarjei Selman, KRD 

  

 
1. Konsultasjonsordningen og Fellesdokumentet 
 
Erna Solberg ønsket velkommen til møtet. Det ble vist til innkallingen og det utsendte 
materialet (Fellsdokumentet) som var forberedt av administrasjonen.  
 
Hovedtemaet på det fjerde møtet var å oppsummere og klargjøre innholdet i regjeringens 
budsjettforslag.  
 
Halvdan Skard viste til KS’ landsstyres uttalelse av 13.10.04 (se vedlegg til Fellsdokumentet). 
 
 
2. Rammer og forutsetninger for kommuneopplegget 2005 
 
Skard viste til at KS opplever at mange kommuner har liten økonomisk buffer til å håndtere 
svingninger i inntektene, og at tilbakeføringen av en andel av selskapsskatten vil gjøre 
svingningene mer merkbare for kommunesektoren.  
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Erna Solberg viste til punkt 2.4 i Fellesdokumentet om hva som kan bringe større stabilitet i 
kommunesektorens inntekter og utgifter. Solberg viste videre til at Inntektssystemutvalget i 
brev 13. oktober 2004 har fått utvidet sitt mandat og er blitt bedt om å vurdere alternative 
mekanismer som kan bidra til større stabilitet i utgiftene til de kommunale velferdstjenestene. 
 
KS viste til bekymring over ytterligere svikt i skatteinntektene i 2004 og pekte på behovet for 
å justere skattørene for 2005 ved en ytterligere svikt i de løpende skatteinntektene. 
 
 
3. Økonomisk ramme for kommuneopplegget 2005 
 
Skard viste til punkt 3.2 om kommunesektorens frie inntekter, og sa at KS har beregnet at 
kommunesektorens kostnader som følge av de foreslåtte endringene i sykelønnsordningen er 
høyere enn statens anslag. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet viste til at kommunesektorens utgifter ville bli lavere dersom 
langtidsfraværet går ned. 
 
Morten Andreas Meyer viste til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), og at en viktig 
utfordring fremover er å få hver enkelt arbeidsgiver til å ta lokalt ansvar for IA-avtalen. 
 
Fra KS side ble det vist til at de er uenige i framstillingen av at ordningen med 
ressurskrevende brukere avlaster kommunenes bruk av frie inntekter fra 2004 til 2005, 
ettersom ordningen ikke endres fra 2004 til 2005. 
 
 
4. Kommunesektorens oppgaver og tjenesteproduksjon 
 
Utdannings- og forskningsdepartementet 
 
KS viste til at det ikke er kompensert fullt ut for de merkostnadene som det økte timetallet 
medfører ved at det ikke er tatt hensyn til assistenter i undervisningen, vikarkostnader ved 
sykdom, undervisningsmateriell, administrasjon eller fellesutgifter. Etter KS vurdering er 
kommunene underkompensert med i alt 73 millioner kroner i 2005. 
 
UFD viste til at det i beregningen av kompensasjonen for timetallsutvidelsen i grunnskolen 
som ligger inne i budsjettforslaget for 2005, er tatt utgangspunkt i at timetallsutvidelsen 
medfører økte lønnskostnader for lærerne. 
 
UFD viste videre til at fylkeskommunenes merutgifter som følge av kutt i tilskudd til 
landslinjer kan bli lavere enn 40 millioner kroner. Dette fordi en kan anta at en del av elevene 
vil kunne få et tilbud innenfor eksisterende klasser i videregående opplæring og at 
utstyrsinvesteringene kan reduseres i 2005.  
 
 
Barne- og familiedepartementet 
 
Skard uttrykte at KS var fornøyd med at regjeringen i statsbudsjettforslaget har prioritert full 
dekning fremfor innføring av trinn 2 i maksimalprisen. KS stilte imidlertid spørsmål til 
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hvorvidt barnehagereformen er fullfinansiert, og viste blant annet til at investeringstilskuddet 
ikke er prisjustert. 
 
BFD viste til at driftstilskuddet er prisjustert. 
 
 
Arbeids- og sosialdepartementet 
 
(Se omtale i Fellesdokumentet) 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 
(Se omtale i Fellesdokumentet) 
 
  
Kommunal- og regionaldepartementet 
 
KS gav uttrykk for at det er betydelig usikkerhet i kommunesektoren knyttet til hvordan 
momskompensasjonsordningen vil slå ut. KS etterlyste mer informasjon om etterberegning av 
momskompensasjon, og foreslo at Kommunal- og regionaldepartementet skulle sende ut et 
eget rundskriv om dette.  
 
Solberg var inneforstått med at det var behov for mer informasjon, og sa at det i nær fremtid 
vil bli sendt ut et rundskriv om videre prosess knyttet til den etterberegning som skal 
gjennomføres i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005. 
 
 
Justis- og politidepartementet 
 
(Se omtale i Fellesdokumentet) 
 
 
Landbruks- og matdepartementet 
 
(Se omtale i Fellesdokumentet) 
 
 
 
Administrasjonen ble på bakgrunn av møtet bedt om å utarbeide forslag til omforent tekst på 
enkelte punkter i materialet.  
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