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1 Konsultasjonsordningen 
 
1.1 Konsultasjonsordningen i 2005 
 
Fra og med statsbudsjettet for 2001 har det vært praktisert en ordning med konsultasjoner 
mellom staten ved regjeringen og kommunesektoren ved KS om det kommunaløkonomiske 
opplegget.  
 
Tidsplanen for konsultasjonsordningen følger fasene i arbeidet med statsbudsjettet. Det 
avholdes konsultasjonsmøter i forkant av regjeringens budsjettkonferanser som finner sted i 
mars, april og august. Et fjerde og avsluttende møte avholdes normalt i etterkant av at St.prp. 
nr. 1 er lagt fram i oktober.  
 
Tradisjonelt har partene på det fjerde konsultasjonsmøtet kommet til enighet om 
Fellesdokumentet; en helhetlig gjennomgang av forslag til kommuneopplegg for kommende år 
slik det er beskrevet i St.prp. nr. 1. Siden det i år skal legges fram en tilleggsproposisjon, legges 
det opp til at det avholdes fem møter, og at arbeidet med Fellesdokumentet gjennomføres i 
forbindelse med det femte møtet. Tidspunktet for det femte konsultasjonsmøtet fastsettes når 
det er klart når tilleggsproposisjonen vil bli lagt fram for Stortinget. 
 
Dette møtet (det fjerde konsultasjonsmøtet) avholdes for at partene skal ha anledning til å 
diskutere hovedpunktene kommuneopplegget i forkant av at tilleggsproposisjonen utarbeides 
og legges fram for Stortinget. En presentasjon av kommuneopplegget i St.prp. nr. 1 (2005-
2006) (jf. kapittel 2 og 3 i dette notatet) er tatt med som bakgrunn for dette. KS ønsker i tillegg 
en diskusjon om prinsipper for en mer forpliktende konsultasjonsordning, og tiltak for å rette 
opp den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien.  
 
 
1.2 Samarbeidsavtaler 
 
Det er en målsetning å videreutvikle konsultasjonene mellom staten og KS ved bruk av 
bilaterale samarbeidsavtaler. Etter den nye organiseringen av konsultasjonsordningen er det 
først og fremst på det tredje konsultasjonsmøtet at bilaterale samarbeidsavtaler skal omtales. I 
det følgende gis en kortfattet oversikt over status på de ulike samarbeidsavtalene. 
 
Kvalitetsavtalen i pleie- og omsorgssektoren 
Regjeringen Bondevik II ønsket å styrke partnerskapsperspektivet i forholdet mellom stat og 
kommune og utvikle nye samarbeidsformer. På denne bakgrunn inngikk regjeringen og KS i 
juni 2003 en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale for tre år om kvalitetsutvikling i pleie- og 
omsorgstjenestene. Samarbeidsavtalen følges opp gjennom en ”styringsgruppe” med 
representanter for KS og staten. Det tas sikte på å fornye avtalen fra 1.juli 2006. 
 
Samarbeidsavtale mellom KS og Utdanningsdirektoratet 
Samarbeidsavtalen er formelt inngått mellom KS og Læringssenteret, men etter opprettelsen av 
Utdanningsdirektoratet 15. juni 2004 er ansvaret for oppfølging av avtalen fra staten side 
overført til direktoratet. Formålet med samarbeidsavtalen er å konkretisere ansvarsforhold og 
sikre felles forpliktelse for samarbeid om kvalitetsutvikling i skolen. KS har bedt om at avtalen 
forankres i departementet, som kvalitetsavtalen i pleie- og omsorgssektoren. 
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Avtale om bosetting av flyktninger i kommunene 
En ny ordning for bosetting av flyktninger ble iverksatt fra 2002. Ved denne omleggingen fikk 
KS en tydeligere og mer aktiv rolle i bosettingsarbeidet. På bakgrunn av dette ble samarbeidet 
mellom KS og myndighetene formalisert gjennom en toårig avtale som ble undertegnet 18. 
november 2004.  
 
Avtale om bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet  
Staten representert ved KRD, ASD, HOD og JD, og kommunesektoren representert ved KS, har 
inngått en samarbeidsavtale om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet for slik å nå 
målene i strategien ”På vei til egen bolig”. I henhold til avtalen forplikter partene seg blant 
annet til å følge opp og gjøre kjent målsetningene i strategien overfor samarbeidspartnere lokalt 
og sentralt, og styrke samarbeidet mellom forvaltnings- og foretaksenheter ved å legge til rette 
for utarbeidelse av lokale avtaler. Husbanken og Sosial- og helsedirektoratet prioriterer lån og 
tilskudd til kommuner som deltar aktivt i strategien og inngår lokale samarbeidsavtaler. I tillegg 
til denne avtalen har staten ved JD, og kommunesektoren ved KS, utarbeidet en avtale om 
bosetting ved løslatelse.  
 
Samarbeidsavtale om oppfølging av barnehageforliket  
Det er på administrativt nivå utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale mellom staten og KS om 
oppfølging av Stortingets barnehageforlik. Avtalen er ikke undertegnet. 
 
Samarbeidsavtale om barnevern 
Barne- og familiedepartementet og KS inngikk 1. september 2005 en avtale om videreutvikling 
av barnevernet. Partene skal ifølge avtalen samarbeide om forskning og utredning og 
kompetanseheving i kommunene – særlig i de minste kommunene. Partene skal også arbeide 
for økt politisk engasjement rundt barnevernet i kommunene, og samarbeide om gjennomføring 
av strategien for større åpenhet i barnevernet. Avtalen bygger på styrket satsing på lokale 
løsninger og lokal forankring av utviklingsarbeidet i barnevernet. 
 
Samarbeidsavtalen på landbruksområdet 
Landbruks- og matdepartementet inngikk i 2004 en 2-årig samarbeidsavtale for 2004 og 2005 
med KS i forbindelse med desentralisering av en rekke virkemidler til kommunene, samt 
fokuset på Landbruk Pluss. Målet med samarbeidsavtalen er å skape et større engasjement og 
økt politisk aktivitet på landbruksområdet i kommunene. LMD vil vurdere å videreføre 
samarbeidet med KS. 
 
Utviklingsprogram for lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn  
I St. prp. nr. 1 Miljøverndepartementet, varslet Regjeringen Bondevik II at den ville styrke 
kommunenes rolle i miljøvernpolitikken, blant annet gjennom en bevilgning på 10 mill. kr. til 
et femårig utviklingsprogram for lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn i samarbeid 
med kommunene og KS. I følge St.prp. nr. 1 skal nettverksgrupper av kommuner arbeide med 
konkrete tiltak innenfor de prioriterte miljøområdene i nettverk ledet av KS. Arbeidet vil skje 
etter modell fra effektiviseringsnettverkene og starte opp i 2006. 
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1.3 KS’ forslag til prinsipper for en mer forpliktende konsultasjonsordning 
 
KS viser til at en felles administrativ arbeidsgruppe mellom KS, Finansdepartementet og KRD i 
et notat som ble utarbeidet til det tredje konsultasjonsmøtet i august 2005, pekte på følgende 
punkter som spesielt viktige i forhold til en mer forpliktende konsultasjonsordning: 
 

• En mer forpliktende ordning må bygge på erfaringene med nåværende ordning. 
• Avtaler kan være et godt virkemiddel ved reformer og nye oppgaver. 
• Nye oppgaver skal være fullfinansiert. 
• Samarbeid om konsekvensvurderinger, beregninger og gjennomføring ved reformer og 

større endringer knyttet til kommunesektorens oppgaver og forvaltningsansvar styrkes, 
bl.a. ved at KS bringes inn på et tidligst mulig tidspunkt. 

• KS bør involveres i høringssaker angående kommunal sektor før disse går ut til 
alminnelig høring. 

 
En mer forpliktende konsultasjonsordning basert på et sterkere partnerskap mellom stat og 
kommunesektor, må etter KS` vurdering gå betydelige ut over dette. KS gikk i det tredje 
konsultasjonsmøte inn for arbeidsgruppens Alternativ 2: 
 
”Avtale(r) om kommunaløkonomiske rammer og kommunal aktivitet 
Dagens konsultasjonsordning er lagt opp for å sikre en samforståelse med KS om 
kommuneopplegget for det kommende år. Fellesdokumentet som utarbeides umiddelbart etter 
statsbudsjettet er formaliseringen av denne samforståelsen. Det vil imidlertid representere en 
betydelig forsterkning av forpliktelsen fra begge parter dersom det inngås en konkret avtale 
som innbefatter de viktigste sidene ved kommuneopplegget. Avtalen må inngås under forbehold 
om Stortingets samtykke. Prosedyrene og rammene for hva en avtale mellom regjeringen og KS 
skal kunne innebære bør behandles av Stortinget før en eventuell avtaleordning blir etablert. 
Dette vil bidra til å forankre ordningen og resultatene i Stortinget. På tilsvarende måte bør KS 
sørge for at ordningen forankres i det kommunale systemet.  
 
Under dette alternativet må tidspunktet for inngåelsen av avtalen om kommuneøkonomien 
klargjøres. En slik avtale kan tenkes inngått både på våren i tilknytning til 
kommuneproposisjonen, eller på høsten i tilknytning til statsbudsjettet, og fremmes for 
Stortinget i tilknytning til disse. Det må være et mål å klargjøre mest mulig budsjettinformasjon 
ved stortingsbehandlingen av denne, slik at forutsigbarheten blir bedre og de kommunale 
budsjettene kan behandles tidligere.  
 
I tillegg vil punktene nevnt under 4.1 om sterkere forpliktelse knyttet til enkeltavtalene og 
kostnadsberegninger også være aktuelle under dette alternativet. ” 
 
KS mener en mer forpliktende konsultasjonsordning bør bygges på følgende prinsipper: 
 

• Fullfinansiering av nye ordninger/reformer. Dette kan skje enten gjennom en 
forhandlingsrett ved uenighet, eller ved at et partssammensatt utvalg foretar 
selvstendige beregninger. 

• Øremerkede ordninger bør som fast prinsipp prisjusteres med mindre det er enighet om 
noe annet. 

• Økte kostnader som følge av demografiske endringer bør som fast prinsipp 
kompenseres økonomisk. 
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• Det bør inngås en intensjonsavtale mellom KS og regjeringen om hoveddelen av 
kommuneopplegget – under forbehold av Stortingets godkjenning.  

• Nye reformer og saker av større betydning for kommunesektoren bør drøftes, samordnes 
og forsøkes gjennomført i fellesskap så langt som mulig.    

• Forpliktelsene i ordningen baseres på: 
- KS kan forplikte seg til å benytte sitt organisasjonsapparat, nettverk, arenaer etc. 

til å forankre avtaler, enkeltsaker etc. der det foreligger enighet, men KS kan 
ikke legge bindinger på enkeltmedlemmer. 

- Regjeringens forpliktelser er ikke juridiske, men politiske. Avtaler om for 
eksempel kommuneopplegget inngås under forutsetning av Stortingets 
samtykke. 
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2 Rammer og forutsetninger for kommuneopplegget 2006 
 
Omtalen i dette kapittelet er basert på Regjeringen Bondevik IIs budsjettforslag for 2006 i St. 
meld. nr. 1 (2005-2006) Nasjonalbudsjettet 2006. 
 
Som en følge av regjeringsskiftet vil det bli fremmet en tilleggsproposisjon om statsbudsjettet 
for 2006. I den politiske erklæringen for den nye flertallsregjeringen (Soria Moria-erklæringen) 
framgår det at veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2006 skal være 5,4 mrd. kroner. I 
tillegg til økte frie inntekter, vil blant annet økt satsing på barnehager kunne påvirke 
overføringene til kommunene i 2006. 
 
2.1 Forslag til statsbudsjett for 2006 
 
Regjeringen Bondevik IIs budsjettforslag for 2006 innebærer et strukturelt, oljekorrigert 
budsjettunderskudd på 65,9 mrd. kroner. Målt som andel av trend-BNP for Fastland-Norge 
utgjør underskuddet 4,6 prosent, den samme andelen som i 2005. Budsjettet anslås å være 
konjunkturnøytralt. 
 
Det strukturelle budsjettunderskuddet er vel 12 mrd. kroner høyere enn forventet avkastning av 
Statens petroleumsfond. Til sammenlikning anslås merforbruket i 2005 til vel 22 mrd. kroner. 
 
Budsjettforslaget innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på ¾ prosent 
fra 2005-2006. Som gjennomsnitt over perioden 2002-2006 anslås utgiftsveksten til 1,7 prosent. 
Dette er noe lavere enn BNP-veksten for Fastlands-Norge i samme periode, som anslås til 2,3 
prosent. 
 
2.2 Utviklingen i kommunesektorens økonomi og aktivitet 
 
Overskuddet, slik det måles i nasjonalregnskapet, viser forskjellen mellom kommunesektorens 
samlede inntekter og samlede utgifter medregnet investeringer, men uten gjeldsavdrag. 
Underskuddet øker dermed isolert sett i år med vekst i investeringene, men uten å fange opp at 
kommunene vil ha glede av den investerte kapitalen i mange år framover. Kommunesektoren 
anslås å få et underskudd på 8 mrd. kroner i 2005, jf. tabell 2.1. Dette tilsvarer om lag 3,3 
prosent av sektorens samlede inntekter. I Nasjonalbudsjettet 2006 anslås underskuddet i 2006 
til 7,3 mrd. kroner, tilsvarende 2,9 prosent av sektorens inntekter. 
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Tabell 2.1 Kommunesektorens inntekter, aktivitet og overskudd. Reell endring i prosent fra 
året før 
 Samlede 

inntekter 
Frie inntekter Aktivitet1) Overskudd, 

mrd. kroner 
Netto gjeld i 
prosent av 
samlede 
inntekter 

1996 1,3 0,8 2,1 -0,8 33,1 
1997 4,4 2,1 5,5 -1,7 28,6 
1998 0,3 -0,6 2,6 -6,2 28,8 
1999 1,7 -0,1 3,1 -9,8 30,3 
2000 2,1 0,8 -0,9 -5,5 29,1 
2001 1,9 1,7 2,9 -8,7 29,7 
2002 0,2 -0,9 1,3 -14,62) 26,0 
2003 0,7 -0,4 2,0 -15,8 32,8 
2004 3,7 3,6 0,3 -10,7 36,3 
20053) 2,5 1,7 1,5 -8,0 37,6 
20063) 0,7 0,6 0,5 -7,3 39,0 
1) Aktiviteten i kommunesektoren måles ved en indikator der endringene i sysselsetting, 
produktinnsats og brutto realinvesteringer veies sammen. 
2) For 2002 er tilskudd til gjeldslette mv. på 21,6 mrd. kroner i forbindelse med 
sykehusreformen holdt utenom. 
3) Tallene for 2005 og 2006 er basert på anslag i Nasjonalbudsjettet 2006.  
 
Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto 
driftsresultatet som hovedindikatoren for graden av økonomisk ubalanse i kommunesektoren. 
Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter, renter 
og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene uttrykker det således hvor stor andel av 
inntektene kommunene kan disponere til avsetninger og investeringer. Regnskapstall fra 
Statistisk sentralbyrå viser at kommunene utenom Oslo samlet sett hadde et netto driftsresultat i 
2004 tilsvarende 2,0 prosent av sine samlede inntekter, jf. tabell 2.2. Fylkeskommunene utenom 
Oslo hadde et netto driftsresultat på 4,3 prosent, mens netto driftsresultat for Oslo var 1,1 
prosent. Kommunal- og regionaldepartementet anbefaler at driftsresultatet over tid bør ligge på 
minimum 3 prosent av inntektene for at kommunesektoren skal ha midler til avsetninger og til 
investeringer. 
 
Tabell 2.2 Netto driftsresultat. Prosent av samlede inntekter 
 Kommunene 

utenom Oslo 
Fylkeskommunene Oslo Kommunesektoren 

i alt 
1996 3,0 1,8 5,0 2,9 
1997 5,1 2,5 7,7 4,6 
1998 1,9 0,4 6,1 2,0 
1999 1,9 -0,7 0,3 1,0 
2000 2,5 -0,2 2,8 1,7 
2001 1,9 -1,8 2,8 0,9 
2002 0,1 0,9 2,9 0,6 
2003 0,7 1,1 -0,6 0,6 
2004 2,0 4,3 1,1 2,2 
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2.3 Nærmere om anslagene for 2005 
 
I kommuneproposisjonen for 2006 ble realveksten i kommunesektorens inntekter i 2005 anslått 
til knapt 2 prosent, eller vel 4 mrd. kroner. Veksten i de frie inntektene ble anslått til vel 1 
prosent, tilsvarende i underkant av 1¾ mrd. kroner. 
  
De endringene som har funnet sted etter at kommuneproposisjonen for 2006 ble lagt fram 
bidrar til å øke kommunesektorens reelle inntekter i 2005 med om lag 1,2 mrd. kroner. Dette 
skyldes  
- ny informasjon om skatteinngangen, som medfører at anslaget for kommunesektorens 

skatteinngang er oppjustert med 0,9 mrd. kroner og 
- ny regnskapsinformasjon om bevilgninger til ressurskrevende brukere, som viser et økt 

bevilgningsbehov for inneværende år på 270 mill. kroner. 
 
I forbindelse med stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2005 ble det også vedtatt 
endringer i personbeskatningen som isolert sett bidrar til å redusere kommunesektorens 
skatteinntekter med 180 mill. kroner. Dette inntektsbortfallet ble imidlertid kompensert ved 
tilsvarende økning i rammetilskuddene. 
 
I Nasjonalbudsjettet 2006 anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter til 2½ 
prosent i 2005, tilsvarende 5¼ mrd. kroner, mens sektorens frie inntekter anslås å øke reelt med 
1¾ prosent, eller med i overkant av 2½ mrd. kroner. 
 
Aktiviteten i kommuneforvaltningen anslås å øke med 1,5 prosent i 2005. Dette er lavere enn 
veksten i kommunesektorens realinntekter. Kommunesektorens underskudd før 
lånetransaksjoner reduseres dermed sammenliknet med 2004, og anslås i 2005 til 3,3 prosent av 
kommunesektorens samlede inntekter. 
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3 Økonomisk ramme for kommuneopplegget 2006   
 
Omtalen i kapittel 3.1-3.5 er basert på statsbudsjettforslaget i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for 
Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
I kapittel 3.6 presenteres KS’ forslag til flerårig forpliktende plan for å rette opp ubalansen i 
kommuneøkonomien. I kapittel 3.7 peker KS på enkeltsaker i St.prp. nr. 1 (2005-2006), som 
det etter KS` vurdering er behov for å gjøre endringer i forhold til i den varslede 
tilleggsproposisjonen. 
 
3.1 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2006 
 
I Sem-erklæringen forpliktet regjeringen Bondevik II seg til å styrke kommuneøkonomien og 
sørge for realvekst i kommunesektorens inntektsrammer. I perioden 2002–2005 har realveksten 
i kommunesektorens samlede inntekter vært 1,8 pst. i gjennomsnitt per år, mens realveksten i 
de frie inntektene har vært 1,0 pst. i gjennomsnitt per år. 
 
I St.prp. nr. 1 (2005-2006) legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på 2,9 mrd. kr i 2006, eller drøyt 1¼ pst. Veksten er regnet fra det inntektsnivået i 
2005 som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2005. 
 
Av veksten i de samlede inntektene er 1,9 mrd. kr frie inntekter, fordelt med 1 350 mill. kr på 
kommunene og 550 mill. kr på fylkeskommunene. Innenfor veksten i frie inntekter til 
kommunene er 400 mill. kr kompensasjon for merutgifter til utskifting av læremidler i 
forbindelse med reformen i grunnopplæringen (Kunnskapsløftet).  
 
Øremerkede tilskudd til barnehager øker reelt med om lag 1,1 mrd. kr og til psykiatri med 400 
mill. kr. I tråd med forutsetningene reduseres de øremerkede tilskuddene til sykehjemsplasser 
og omsorgsboliger reelt med om lag 1,1 mrd. kr i 2006. 
 
Kommunesektoren disponerer en stor del av de samlede ressursene i samfunnet. Etterspørselen 
etter kommunale tjenester vil øke i årene framover, bl.a. som følge av demografiske endringer 
og stigende forventninger fra brukerne til det kommunale tjenestetilbudet. Begrensede 
økonomiske rammer og økende forventninger fra innbyggerne stiller nye krav til kommunene 
og fylkeskommunene. De må bl.a. organisere driften på en kostnadseffektiv og framtidsrettet 
måte, tilpasse aktivitetsnivået til gjeldende økonomiske rammer, og vri tjenesteproduksjonen i 
tråd med demografiske endringer. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for å samordne den statlige styringen av 
virksomheten i kommunene og fylkeskommunene. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar 
for tjenestetilbud i barnehager, grunnskolen, pleie- og omsorgssektoren, helsesektoren, 
videregående opplæring, samferdselssektoren og teknisk sektor (bl.a. knyttet til vei, vann, avløp 
og renovasjon). Kommuner og fylkeskommuner har også et viktig ansvar innenfor kultur- og 
miljøsektoren. Den kommunale og fylkeskommunale virksomheten blir finansiert gjennom 
skatteinntekter, rammetilskudd og øremerkede tilskudd fra staten og brukerbetaling. Nærmere 
omtale av statlige mål knyttet til de enkelte tjenesteområdene som kommunesektoren har ansvar 
for, er gitt i budsjettproposisjonene fra fagdepartementene. 
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3.2 Kommunesektorens inntekter i 2005 
 
Vekst i samlede og frie inntekter 
I revidert nasjonalbudsjett 2005 ble den reelle inntektsveksten for kommunesektoren anslått til 
drøyt 4 mrd. kr fra 2004 til 2005, eller knapt 2 pst. De frie inntektene ble anslått å øke med 
knapt 1¾ mrd. kr, eller vel 1 pst. 
 
Stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett medførte samlet sett ikke endringer i 
inntektsanslagene. Det ble vedtatt endringer i personbeskatningen (økning i pendlerfradrag og 
særfradrag for alder) som isolert sett bidro til en reduksjon i kommunesektorens skatteinntekter 
med 180 mill. kr. Reduksjonen i skatteinntekter ble kompensert ved tilsvarende økning i 
rammetilskuddene. 
 
Det foreligger nå informasjon om den løpende skatteinngangen i de siste månedene som trekker 
i retning av høyere vekst i kommunesektorens skatteinntekter i 2005 enn lagt til grunn i revidert 
nasjonalbudsjett 2005. Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2005 er oppjustert med 
vel 0,9 mrd. kr sammenliknet med det som fulgte av stortingsbehandlingen av revidert 
nasjonalbudsjett. Oppjusteringen er fordelt med om lag 760 mill. kr på kommunene og om lag 
175 mill. kr på fylkeskommunene. 
 
Ny regnskapsinformasjon om bevilgningen til ressurskrevende brukere viser et økt 
bevilgningsbehov for inneværende år på 270 mill. kr. Utgifter til disse brukerne måtte 
kommunene inntil 2004 i sin helhet dekke av de frie inntektene, mens staten nå dekker deler av 
utgiftene. 
  
Økningen i skatteanslaget og økt bevilgningsbehov til ressurskrevende brukere innebærer at 
kommunesektorens samlede inntekter i 2005 blir om lag 1,2 mrd. kr høyere enn anslått i 
revidert nasjonalbudsjett 2005. Etter dette forventes det en realvekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på 5¼ mrd. kr i 2005, tilsvarende 2½ pst. Kommunesektorens frie inntekter 
anslås å øke reelt med i overkant av 2½ mrd. kr i 2005, eller 1¾ pst. 
 
Ved nysalderingen av 2005-budsjettet legges det opp til en tilleggsbevilgning på 300 mill. kr 
knyttet til etteroppgjøret for momskompensasjonsordningen. Bevilgningen kommer i tillegg til 
den anslåtte inntektsveksten for kommunesektoren i 2005. 
 
Momskompensasjonsordningen 
Da ordningen med generell momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner ble innført 
1. januar 2004, var det under forutsetning av at den ikke skulle endre de økonomiske rammene 
verken for kommunesektoren, private kompensasjonsberettigede eller staten, men finansieres 
av kommunesektoren selv. Dette ble gjort ved å redusere kommunesektorens frie inntekter med 
i underkant av 7,4 milliarder kroner.  
 
Ettersom det knyttet seg betydelig usikkerhet til beregningene, skulle Kommunal- og 
regionaldepartementet vurdere omfanget av uttrekket på nytt i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2005, da de endelige tallene for refundert moms forelå. Tallene fra 
Skattedirektoratet viste at samlede krav i 2004 stemte overens med beregningsgrunnlaget. Dette 
bildet bekreftes også av tall fra Skattedirektoratet for første halvår 2005, som viser en mindre 
økning i utbetalt momskompensasjon i forhold til tilsvarende periode i 2004. Forutsetningen 
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om at reformen ikke skulle være en utgift for kommunesektoren som helhet, må dermed sies å 
være oppfylt. 
 
Det har i tillegg vært et siktemål at ordningen ikke skulle gi større, utilsiktede omfordelinger; 
tjenestetilbudet i kommuner og fylkeskommuner skal ikke måtte svekkes som en direkte følge 
av kompensasjonsordningen. Dersom det ble gjort vesentlige feil ved fordelingen av uttrekket 
for den enkelte kommune og fylkeskommune, skulle dette rettes opp.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har på bakgrunn av reviderte regnskapstall fra 
KOSTRA-rapporteringen og oversikter over utbetalt kompensasjon fra Skattedirektoratet 
vurdert hvordan innføringen av ordningen har slått ut for den enkelte kommune og 
fylkeskommune. Ut fra dette vil overgangsordningen bli justert i løpet av inneværende år.  
 
I vurderingen av avvik mellom trekk i rammetilskudd og kompensasjonskrav er det viktig å 
skille mellom drift og investeringer. I etterberegningene er det kun tatt hensyn til forhold på 
driftssiden. Særlig høye eller lave momskompensasjonskrav for en kommune i 2004 som følge 
av særlig høye eller lave investeringer dette året, vil ikke bli justert eller kompensert for.  
  
Kommuner og fylkeskommuner som i utgangspunktet fikk et for stort uttrekk, vil i tillegg bli 
kompensert for utslagene dette gav i 2004 gjennom en engangsutbetaling. I revidert 
nasjonalbudsjett for 2005 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til et slikt 
etteroppgjør. I nysalderingen av 2005-budsjettet legges det opp til at det bevilges ytterligere 
300 millioner kroner til dette. Dette vil gi tilnærmet full kompensasjon til de kommuner og 
fylkeskommuner det gjelder. Kommuner og fylkeskommuner som mottok et større beløp fra 
ordningen i 2004 enn det som lå til grunn for den enkeltes uttrekk, vil på sin side beholde det 
overskytende. Samlet vil dermed kommunesektoren i 2004 ha tjent på innføringen av den 
generelle momskompensasjonsordningen. 
 
 
3.3 Kommunesektorens inntekter i 2006 
I kommuneproposisjonen 2006 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 2 og 3 mrd. kr i 2006. Videre ble det lagt opp til en reell vekst i 
kommunesektorens frie inntekter i 2006 på mellom 1,3 og 2,3 mrd. kr. Det ble videre varslet at 
veksten i de samlede inntektene skulle omfatte midler til barnehagesektoren og 
opptrappingsplanen for psykisk helse, og at deler av vekstintervallet for frie inntekter skulle 
være kompensasjon for merutgifter til nye læremidler i grunnskolen i forbindelse med 
Kunnskapsløftet. 
 
I St.prp. nr. 1 (2005-2006) legges det nå opp til en realvekst i de samlede inntekten i 2006 på 
2,9 mrd. kr, eller drøyt 1¼ pst. Veksten er regnet fra det inntektsnivået i 2005 som ble lagt til 
grunn i revidert nasjonalbudsjett 2005. 
 
Av veksten i de samlede inntektene er 1,9 mrd. kr frie inntekter. Innenfor veksten i de frie 
inntektene er 400 mill. kr kompensasjon til kommunene for merutgifter til utskifting av 
læremidler i forbindelse med reformen i grunnopplæringen (Kunnskapsløftet). Øremerkede 
tilskudd til barnehager øker med om lag 1,1 mrd. kr og øremerkede tilskudd til psykiatri med 
400 mill. kr. 
 
Regnet fra anslag på regnskap for 2005 blir veksten i de samlede inntektene i 2006 knapt 1,7 
mrd. kr, og i de frie inntektene i underkant av 1 mrd. kr. Det er da tatt hensyn til at 
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inntektsanslaget for 2005 er oppjustert med 1,2 mrd. kr etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt 
fram, hvorav drøyt 0,9 mrd. kr er knyttet til oppjusterte skatteinntekter. 
 
I tabell 3.1 er inntektsveksten for kommunesektoren i 2006 dekomponert. 
 
Tabell 3.1 Hovedkomponenter i inntektsveksten i 2006, regnet fra inntektsnivået for 2005 i 
revidert nasjonalbudsjett 2005. Reell endring i mill. kr. 

  (i mill. kr)
Frie inntekter 1 900
 Herav utskifting av læremidler i grunnskolen 400
Øremerkede overføringer 800
Gebyrinntekter 200
Totalt 2 900
 
Budsjettforslaget innebærer en reell vekst i øremerkede overføringer til kommunesektoren på 
800 mill. kr. Øremerkede tilskudd til barnehager øker reelt med om lag 1,1 mrd. kr. Dette 
omfatter midler til 7 600 nye plasser i 2006. Det er også lagt inn midler til å dekke 
helårseffekten av nye plasser i 2005.  
 
Oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse innebærer en reell økning i bevilgningene 
til kommunene på 400 mill. kr.  
 
Tilskudd til ressurskrevende bruker øker reelt med om lag 240 mill. kr. Det er foreslått at 
statens refusjonsandel for kommunenes utgifter over innslagspunktet reduseres fra 80 til 70 pst.  
 
Som tidligere forutsatt skjer det nå en gradvis avvikling av det øremerkede 
oppstartingstilskuddet innenfor handlingsplanen for eldreomsorg. Tilskuddet reduseres reelt 
med om lag 1,1 mrd. kr. Årsaken er at mesteparten av oppstartingstilskuddet til 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger er utbetalt. I 2006 vil utbetalte tilskudd reelt bli om lag 1,1 
mrd. kr lavere enn i 2005. Dette betyr at den samlede inntektsveksten i 2006 er om lag 1,1 mrd. 
kr høyere enn den foreslåtte veksten på 2,9 mrd. kr, når en ser bort fra avviklingen av 
oppstartingstilskuddet. 
 
Investeringsrammen for opprusting av skolebygg foreslås økt med 2 mrd. kr i 2006. Dette 
innebærer at i alt 12 mrd. kr av den totale investeringsrammen på 15 mrd. kr for perioden 
2002–2009 er faset inn. Ordningen innebærer at staten dekker renteutgifter for investeringer i 
skolebygg innenfor lånerammen. 
 
Investeringsrammen for opprusting av kirkebygg foreslås økt med 0,5 mrd. kr i 2006. Som for 
tilsvarende ordning for skolebygg dekker staten renteutgifter for investeringer i kirkebygg 
innenfor lånerammen. 
 
Gebyrinntektene anslås å øke reelt med om lag 200 mill. kr, bl.a. som følge av at flere 
barnehageplasser i 2006 vil gi økte gebyrinntekter til kommunene. 
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3.4 Kommunesektorens frie inntekter 
Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 
69 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Disse inntektene kan kommunesektoren 
disponere fritt innenfor rammen av gjeldende lover og regelverk. 
 
I St.prp. nr. 1 (2005-2006) legges det opp til reell vekst i de frie inntektene i 2006 på 1,9 mrd. 
kr, eller 1,2 pst. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter for 2005 i 
revidert nasjonalbudsjett 2005. Når veksten i frie inntekter regnes fra anslag på regnskap 2005, 
blir veksten i underkant av 1 mrd. kr. Det er da tatt hensyn til at anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter i 2005 er økt med vel 0,9 mrd. kr etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett 2005. 
 
Veksten i frie inntekter på 1,9 mrd. kr blir fordelt med 1 350 mill. kr på kommunene og 550 
mill. kr på fylkeskommunene. Av de frie inntektene til kommunene er 400 mill. kr 
kompensasjon for merutgifter til utskifting av læremidler i grunnskolen. Fordelingen av 
inntektsveksten gir en relativt sterkere vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene enn til 
kommunene. Begrunnelsen for fordelingen er den sterke økningen i elevtallet i videregående 
opplæring. Dette er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen 2006. 
Tabell 2.2 viser de frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene i 2005 og 2006. I 
tabellen er inntektsnivået for 2005 anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, 
regelendringer, engangsbevilgninger og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. 
Anslag på regnskap innebærer at nivået på kommunesektorens skatteinntekter i 2005 er vel 0,9 
mrd. kr høyere enn det som ble lagt til grunn etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett. Dette innebærer at inntektsveksten fra 2005 til 2006 blir lavere når den regnes 
fra anslag på regnskap 2005, enn når veksten regnes fra inntektsnivået som ble lagt til grunn i 
revidert nasjonalbudsjett 2005. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer m.v., er å gjøre 
tallene for 2005 sammenliknbare med tallene for 2006.  
 
For 2006 er anslåtte skatteinntekter bl.a. basert på regjeringen Bondevik IIs forslag til 
kommunale og fylkeskommunale skattører. Forslag til kommunale og fylkeskommunale 
skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Størrelsen på 
skattørene må ses i sammenheng med skattereglene, skattegrunnlagene og målsettingen om at 
skatteinntektene (inkl. selskapsskatt) skal utgjøre 50 pst. av kommunesektorens samlede 
inntekter. Det foreslås at den kommunale skattøren for personlige skattytere økes fra 13,2 til 
13,6 pst., mens den fylkeskommunale skattøren holdes uendret på 3 pst. Skattøren for selskaper 
holdes uendret i 2006 på 4,25 pst. Denne gjelder for skatteinntekter som skal tilbakeføres 
kommunene i 2008. 
 
Rammetilskuddene er basert på regjeringen Bondevik IIs bevilgningsforslag på kap. 571 og 
572. 
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Tabell 3.2 Kommunenes og fylkeskommunenes1 frie inntekter i 2005 og 2006. Mill. kr og 
endring i pst. Nominelle priser.2

 Kommunene Fylkeskommunene Kommunesektoren i alt
 20053 2006 Pst. 

endr.
2005 2006 Pst. 

endr.
20053 2006 Pst.

endr.
Skatter i alt 88 982 93 918 5,5 17 480 18 750 7,3106 462112 668 5,8
 av dette skatt på 
inntekt og formue 

84 620 89 450 5,7 17 480 18 750 7,3102 100108 200 6,0

Rammetilskudd 
(ekskl. selskaps 
skatt) 

32 754 32 398 -1,1 12 256 12 188 -0,5 45 009 44 586 -0,9

Selskapsskatt4 5 486 5 041 -8,1 5 486 5 041 -8,1
Sum frie inntekter 127 222131 358 3,3 29 735 30 938 4,0156 958162 296 3,4
1 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel 
2 Prisveksten i kommunesektoren i 2006 anslås til 2,8 pst. 
3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer 
4 Selskapsskatt bevilges som en del av rammetilskuddet i 2006 (kap. 571, post 69) 
 
Tabell 3.2 viser en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter i 2006 på 3,4 pst., regnet 
fra anslag på regnskap 2005. Med anslått prisvekst for kommunesektoren på 2,8 pst. i 2006, 
tilsvarer dette en realvekst på 0,6 pst. 
 
 
3.5 Samlede inntekter og de enkelte inntektsartene 
 
Tabell 3.3 viser utviklingen i de samlede inntektene og de enkelte inntektsartene fra 2005 til 
2006 i nominelle priser. 
 
Tabell 3.3 Anslag på kommunesektorens inntekter i 2006. Mill. kr og endring i pst. fra 2005. 

 2006 Endr. i pst. 
fra 20051

Skatteinntekter 112 668 5,8
Av dette: 
 skatt på inntekt og formue 108 200 6,0
 andre skatter 4 468 2,4
Rammetilskudd ekskl. selskapsskatt 44 586 -0,9
Selskapsskatt2 5 041 -8,1
Sum frie inntekter 162 296 3,4
Øremerkede tilskudd3 25 005 4,9
Gebyrinntekter 34 375 3,4
Momskompensasjon 10 200 -
Andre inntekter4 4 757 2,8
Samlede inntekter 236 633 3,6
1 Ved beregning av endring er det tatt utgangspunkt i anslag på regnskap for 2005, korrigert for 

oppgaveendringer. 
2 Selskapsskatt bevilges som del av rammetilskuddet i 2006 
3 Eksklusive tilskudd til arbeidsmarkedstiltak, flyktninger m.v.  
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4 Omfatter diverse overføringer fra private og visse refusjoner og tilbakebetalinger. 

 
De samlede inntektene øker med 3,6 pst. fra 2005 til 2006. Med anslått lønns- og prisvekst i 
kommunesektoren på 2,8 pst. i 2006, tilsvarer dette en realvekst på ¾ pst. eller knapt 1,7 mrd. 
kr. Veksten er her regnet på grunnlag av anslag på regnskap for 2005. 
Skatteinntektene anslås å øke med 5,8 pst., mens rammetilskuddene utenom selskapsskatt 
reduseres med 0,9 pst. De frie inntektene (summen av skatteinntekter og rammetilskudd) øker 
nominelt med 3,4 pst. Dette svarer til en realvekst i de frie inntektene på om lag 0,6 pst. 
Veksten i skatteinntekter sammenliknet med rammetilskudd har bl.a sammenheng med at 
skatteandelen øker fra 49 pst. i 2005 til 50 pst. i 2006.  
 
Øremerkede tilskudd øker med 4,9 pst. Dette svarer til en realvekst på 2,1 pst. Den forholdsvis 
lave veksten sammenliknet med tidligere år har sammenheng med utfasing av 
oppstartingstilskuddet innenfor handlingsplanen for eldreomsorg. De viktigste øremerkede 
satsingene er knyttet til barnehager og opptrappingsplanen for psykisk helse. 
Gebyrinntekter anslås å øke med 3,4 pst. Dette svarer til en realvekst på 0,6 pst. 
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3.6 KS’ forslag til flerårig forpliktende plan for å rette opp ubalansen i 

kommuneøkonomien 
 
Den økonomiske ubalansen i kommunesektoren er knyttet til to forhold - for lavt netto 
driftsresultat (finansiell ubalanse) og et for lavt nivå på vedlikehold av kommunal eiendom.  
 
Finansiell ubalanse 
Hovedindikatoren for finansiell balanse i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Dette 
tilsvarer sektorens driftsinntekter fratrukket driftsutgifter samt renter og avdrag på lån. 
Indikatoren gir uttrykk for hva kommuner og fylkeskommuner sitter igjen med til avsetninger 
og investeringer. Kommunesektoren har et finansielt orientert regnskapssystem som innebærer 
at kapitalslit ikke har resultatvirkning. Dermed må netto driftsresultat ligge over null dersom 
formuen skal ivaretas over tid. Svake netto driftsresultat betyr at sektoren får mindre midler til å 
foreta egeninvesteringer, noe som betyr at mer må lånefinansieres. Dette skaper igjen en høyere 
rente- og avdragsbelastning i neste omgang.  
 
Det er faglig enighet om at netto driftsresultat over tid bør ligge på minimum 3 prosent dersom 
sektoren skal være i balanse. Dersom kapitalslitstallene fra Nasjonalregnskapet inkluderes i 
netto driftsresultat, får vi et korrigert netto driftsresultat. Dette har ligget ca 3-4% under netto 
driftsresultat. Med et resultatorientert regnskapssystem -  som i privat sektor - ville man ha 
synliggjort at sektoren faktisk har hatt ”røde regnskapstall” gjennom mange år. 
 
Figur: Netto driftsresultat og korrigert netto driftsresultat 1995-2004* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Korrigert netto driftsresultat 2004 er et foreløpig fremskrivning 
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Det har vært enighet mellom staten og kommunesektoren om at netto driftsresultat over tid bør 
utgjøre minimum 3% av driftsinntektene. Netto driftsresultat lå i 2004 på 2,2% av 
driftsinntektene, tilsvarende 1,8 mrd. kroner for lavt i forhold til det anbefalte minimumsnivået. 
 
Vedlikeholdssituasjonen  
Eikeland-utvalget (NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle) fastslår at det er et 
betydelig vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren og foreslår endringer for å forbedre dette. 
Det vises til at Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE), ECON, og Multikonsult har 
lagt fram undersøkelser som indikerer et vedlikeholdsetterslep i sektoren på fra 40 til 120 mrd. 
kroner.  
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KS har på bakgrunn av en utvalgsundersøkelse høsten 2003 i Nord-Trøndelag (FOBE) 
fremholdt at det er et samlet vedlikeholdsetterslep på minimum 40 mrd. kroner i 
kommunesektoren. Dette etterslepet bør etter KS oppfatning hentes inn over 20 år, noe som vil 
kreve 2 mrd. kroner årlig i denne perioden. I tillegg kommer et for lavt årlig løpende 
vedlikehold tilsvarende 1,5 mrd. kroner. KS’ budsjettundersøkelse for 2005 viser at nær 90% av 
kommunene skyver på nødvendig vedlikehold i 2005. 
 
Det er et behov for 3,5 mrd. kroner til årlig økt vedlikehold, hvorav 1,5 mrd. kroner til løpende 
vedlikehold og 2 mrd. kroner i årlig innhenting av vedlikeholdsetterslepet over 20 år.  
 
 
KS’ forslag til flerårig økonomisk plan 
Dersom gjenopprettingen for eksempel tas over en fireårsperiode (2006-2009), må det 
kompenseres for demografi for hele denne perioden: 
 
1. Bringe netto driftsresultat opp på 3 prosent av inntektene* 1,8 mrd. kr. 
2. Økte utgifter som følge av demografiske endringer 2006 1,3 mrd. kr. 
    Økte utgifter som følge av demografiske endringer 2007 1,1 mrd. kr. 
    Økte utgifter som følge av demografiske endringer 2008 0,6 mrd. kr. 
    Økte utgifter som følge av demografiske endringer 2009 0,1 mrd. kr. 
Ressursbehov til oppretting av finansiell ubalanse 4,9 mrd. kr. 
3. Økte utgifter til løpende vedlikehold 1,5 mrd. kr. 
4. Etterslep på utgifter til vedlikehold (40 mrd kroner over 20 år) 2,0 mrd. kr. 
Økonomisk gjenopprettingsbehov i alt 8,4 mrd. kr. 

* basert på regnskap for 2004 (KOSTRA-tall pr. 15. juni 2005) 
 
Gjenoppretting av kommunesektorens økonomiske ubalanse, i løpet av perioden 2006-2009, vil 
kreve at sektorens årlige inntektsnivå økes med 8,4 mrd. kroner frem til 2009. 
 
Konklusjon: 
Full økonomisk gjenoppretting i løpet av perioden 2006-2009 vil kreve en nivåheving i 
kommunenes inntekter på rundt 8,4 mrd. kroner. KS primære ønske er imidlertid en raskere 
gjenoppretting. Satsinger på tjenesteforbedringer må komme som tillegg til den økonomiske 
gjenopprettingsplanen.   
 
Noen viktige mål – som bør ivaretas gjennom en økonomisk plan bør være at: 

1. Kommunesektoren blir økonomisk mer selvstendig, og dermed i stand til å takle 
endringer som for eksempel sviktende skatteinntekter i perioder 

2. Det må innenfor rammen av en avtale avklares hvordan forholdet skal være mellom:  
- økonomiske midler til økonomisk gjenoppretting, og 
- aktivitetsøkninger på områder som skole og eldreomsorg  

3. Det må være enighet mellom partene om hvilke bindinger som skal gjelde – f. eks. i 
forhold til vedlikeholdsforpliktelsene  

4. Koblingen mellom avtalte mål for kommunesektoren i makro og de krav som stilles til 
den enkelte kommune og fylkeskommune må hensynta at kommunene er forskjellige. 

5. Bruk av statlig detaljstyring – herunder bruk av øremerkede tilskuddsordninger - bør 
begrenses til et minimum. 
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3.7 Merknader fra KS til enkelte budsjettsaker  
 
KS vil peke på følgende enkeltsaker i det fremlagte statsbudsjettet, som det etter KS` vurdering 
er behov for å gjøre endringer i forhold til i den varslede tilleggsproposisjonen: 
 
Ressurskrevende brukere 
KS går i mot den foreslåtte reduksjonen i det statlige tilskuddet over ”innslagspunktet” fra 80% 
til 70%. Endringene som foreslås vil trolig medføre mer enn 200 mill. kr. i økte utgifter som 
kommunene selv må dekke av de frie inntektene i 2006. 
 
Flyktninger og innvandrere 
KS er positiv til at Regjeringen innfører supplerende stønad til personer over 67 år fra 2006, 
men viser til at trekket i rammetilskuddet ikke er i tråd med Stortingets forutsetning. 
 
KS mener at bosettingsarbeidet vanskeliggjøres ved at familiegjenforente til flyktninger med 
opphold på humanitært grunnlag holdes utenfor ordningen med integreringstilskudd. 
 
Barnehager 
KS viser til at skjønnsmidlene og investeringstilskuddet til barnehager ikke prisjusteres. Dette 
medfører at kommunene må dekke kostnadsøkningene av egne midler.  
 
KS forutsetter at den varslede reduksjonen i maksprisen fra 1. januar 2006 kompenseres fullt ut 
av staten. 
 
Timetallsutvidelse i grunnskolen 
KS har tidligere tatt opp at timetallsutvidelse i grunnskolen har kostnadselementer ut over 
lærerlønnskostnadene. Dette er det ikke lagt opp til å kompensere for. KS viser til tidligere 
fremlagte beregninger som viser et kompensasjonsbehov ut over lærerlønnskostnadene på i 
overkant av 20%. 
 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 
KS viser til at boligbehovet innenfor psykiatriplanen er langt høyere enn de 3400 boligene som 
det er gitt tilsagn til. Undersøkelser fra Byggforsk og Fafo anslår tilleggsbehovet til henholdsvis 
3400 og 3895 ut over dette, jf. pressemelding fra Sosial- og helsedirektoratet 3. oktober 2005. 
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