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Oppsummering av regjeringens opplegg 
for kommunene 

Kort om regjeringens opplegg for kommunesektoren 2020 

• Koronapandemien påvirker kommuneøkonomien på flere måter. Noen kommuner er 

rammet hardt og brutalt og lider av enorm arbeidsløshet. Mange kommuner sliter med en 

allerede for trang økonom. Da regjeringen la frem sitt reviderte budsjett for 2020 ble det fort 

tydelig at regjeringen ikke kommer til å hjelpe kommunesektoren med det som trengs.   

 

• KS anslo 30. april at ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 vil utgjøre mellom 12,5 og 20 for 

primærkommunene og 5,5 til 6,8 milliarder kroner for fylkeskommunene (se nettside). 

 

• SV har foreslått ti milliarder kroner til kommunesektoren nå, som en begynnelse. Men 

regjeringen nekter å gi kommunene denne hjelpen.  Her er nettsak om SVs forslag: 

https://www.sv.no/blog/2020/05/08/na-trenger-kommunene-hjelp/ 

 

• Det er betydelig forskjeller mellom KS’ anslag og regjeringens anslag på virkningene av 

korona-pandemien på kommuneøkonomien i 2020, se pressemelding fra KS. 

 

• Regjeringen mener kommunenes skatteinntekter vil bli om lag fire milliarder kroner lavere 

enn anslått i statsbudsjettet for 2020. KS anslo 4. mai at reduksjonen i skatteinntekter ville bli 

mellom 6,3 og 8,9 milliarder kroner i 2020.   

 

 

• Regjeringen legger opp til at koronaeffektene kun skal slå inn i 3 måneder. Videre foreslår de 

redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin med 2,2 mrd og en vesentlig lavere lønns- og prisvekst 

enn tidligere, noe som trekker ned kommunesektorens utgifter. Her mener regjeringen at 

kommunene vil spare 9,1 milliarder i 2020. Det er altså arbeidsfolk i kommunene som skal 

betale en del av prisen for krisen.  

 

• Regjeringen legger ikke inn noen penger for at kommunesektoren skal bidra til å holde folk i 

arbeid i privatsektor gjennom å forsere vedlikehold ol.  

 

Regjeringens forslag for kommunene i 2021:  

- Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i de frie inntektene på mellom 1,6 og 2 

milliarder kroner i 2021. Samtidig vil den demografiske utviklingen koste 2 mrd. Altså reell 

nedgang. 

- SV mener regjeringens forslag for neste år er en ansvarsfraskrivelse for de utfordringene 

kommunene og samfunnet står overfor i året som kommer. Kommunesektoren er allerede 

underfinansiert og trenger enorme beløp for å holde tjenester i gang. Det siste vi trenger er 

https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/kommuneokonomi/okonomiske-korona-tap-i-kommunesektoren/
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/kommuneokonomi/okonomiske-korona-tap-i-kommunesektoren/
https://www.sv.no/blog/2020/05/08/na-trenger-kommunene-hjelp/
https://www.ks.no/pressemeldinger/--kommunene-trenger-politisk-garanti-for-dekning-av-tap/
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at også kommunene bidrar til arbeidsløshet. Tvert imot må de være en motor i mange 

lokalsamfunn og holde arbeidsplasser i gang også i privat sektor.  

 

Sitater fra SVs Karin Andersen 12. mai 2020:  

-   Dette er en mørk dag for norske kommuner, og regjeringa opptrer fullstendig uansvarlig overfor et 
kriserammet Kommune-Norge som mangler milliarder for å unngå oppsigelser og kutt. 
  

-  Vi frykter at flere kommuner må ty til masseoppsigelser på grunn av dårlig økonomi. Kommuner er 
lovpålagt å ikke gå over budsjett, så det er ingen andre alternativer for dem enn å si opp ansatte 
når de står i en situasjon som denne. At Astrup ikke tar dette på alvor, er trist å se. 

  
-   Det er visst langt fra regjeringskontorene til gulvet på sykehjemmet, men jeg vil anbefale Astrup en 

tur ut til de mange kommunene i landet som må si opp ansatte hvis de ikke får et skikkelig løft. 
  
-   Regjeringen sviktet kommunene i starten av korona-krisa. De gjør det fremdeles. De har hele tiden 

vist manglende innsikt og forståelse. Kommuneøkonomi er skoler, barnehager, utdanning, 
eldreomsorg og helsetjenester og viktig oppdrag til private bedrifter som nå trenger desperat til 
nye oppdrag 

 

 

 
 
 


