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UTTALELSE OM ÅRETS STATSBUDSJETT:

Tromsø- områdets regionråd (interkommunale politske rådd ser med bekymring på hvordan 
Stortngets vedtatte statsbudseett gir dårligere økonomiske rammebetngelser for kommunene. 
Særlig rammer dette små og mellomstore kommuner. Redukseonen i kommunenes handlingsrom kan
ikke geennomføres uten at det påvirker kvaliteten og omfanget av teenestene som tlbys i 
kommunene. 

Tromsø-områdets regionråd (interkommunale politske rådd ser derfor med stor bekymring på 
utviklingen i kommuneøkonomien framover. Det har i forbindelse med både samhandlingsreform og 
kommunereform vært en betydelig oppgaveoverføring fra stat tl kommune de siste årene. Ny 
naseonal helse- og sykehusplan som ble presentert 22. november 2019 kommer med nye utordringer
for kommunene. Det skal opprettes helsefellesskap mellom sykehus og kommunene, og fere 
teenester skal fyttes nærmere pasienten, hvor teknologi vil være et viktg verktøy for å få dette tl. 
Det er ikke satt av midler tl kommunene for å geennomføre dette.

Den nye reformen «Leve hele livet» skal gi nye aktvitetstlbud, individuelt tlrettelagte tlbud innen 
kultur, livssyn, ernæring, aktviteter, sosialt samvær, forebyggende arbeid og så videre. Disse 
tlbudene skal tlbys uten en eneste krone fra staten, og vil belaste allerede stramme budseetter.
Teenestemottakere i kommunene har fått økte euridiske retgheter, eksempelvis BPA og rett tl 
heldøgnsomsorg. Dette er veldig positvt for brukergruppene, men kommunene får bare delvis 
økonomisk kompensaseon.

Kommunene får større pålagt ansvar innen barnevern, samt at fere oppgaver blir overført fra Buf-
etat. Her sier ikke staten noe som helst hvordan dette skal kompenseres. I tllegg har vedtak om 
redusering av eiendomsskatten og økning av rentenivået også bidratt tl økte utgifer for 
kommunene. Ingentng av dette blir kompensert i rammeoverføringene fra staten, og dette gir 
kommunene færre midler tl å tlby økte teenester for.

Demografiske merkostnader kompenseres ikke fullt ut og heller ikke trefsikkert nok. Kommuner med
betydelig nedgang i folk i arbeidsfør alder får større rekrutteringsproblem som må kompenseres med 
bruk av dyre teenester fra private. Merutgifer presses fram uten kompensaseon.

Nye byggestandarder som universell utorming, TEK 17, arealkrav, standardkrav som er satt av staten 
med mer medfører betydelig økte bygge- og investeringskostnader som gir lånevekst, og dermed 
økte finansutgifer som må tas over drif.

Utviklingen i samfunnet med økte utordringer for psykisk helsevern, samtdig med nedbygging av 
det statlige ansvar gir kommunene en eksplosiv utgifsvekst som ikke kompenseres.

mailto:postmottak@fin.dep.no


I kommuneopplegget for 2020 er det dermed ikke reell vekst i kommunenes muligheter for å 
forbedre skole, omsorg, helse og samfunnsutviklingsoppgaver. Særlig geelder dette kommuner i 
distriktene hvor også befolkningsnedgangen geør seg geeldende.

Kommunene er ansvarlig for mange teenester tl innbyggerne. Dårligere økonomiske forutsetninger 
for kommunene bør geøre regeeringen bekymret. Statsbudseettet bør legge tl rette for at vi fra alle 
forvaltningsnivåer kan yte gode teenester tl innbyggerne.
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