
Kommunesektoren er klar til å få samfunnshjulene i gang!

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
Arena Trøndelag, 3. juni 2020

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I programmet står det et spørsmålstegn til meg: Er kommunesektoren klar til å få samfunnshjulene i gang? Jeg vil svare umiddelbart: Kommuner og fylker har både evne og vilje til å iverksette tiltak. Jeg har lovet både staten og næringslivet: Kommer midlene, kommer også prosjektene og aktiviteten raskt etter det. Det skal ikke stå på kommunene og fylkeskommunene når det gjelder å få hjulene i gang igjen og folk tilbake til jobb!





Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak for 
rundt 6 mrd. kroner i 2020





Hva forventer KS av Stortinget?
1) Gir en tydelig garanti om at kommunene og fylkeskommunene fullt ut vil bli kompensert for de samlede 

virkningene av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med korona-pandemien og omslaget i 
økonomien - KS har spilt inn forslag til anmodningsvedtak

2) Ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget tidlig til høsten (og eventuelt senere i år) med nye vurderinger av 
behovet for kompensasjon, med utgangspunkt i ny informasjon om kostnadsutvikling, inntektsbortfall og 
virkninger av anslagsendringer knyttet til utviklingen i økonomien

3) Tilfører fylkeskommunene kompensasjon for forventet inntektsbortfall i kollektivtrafikken for de kommende 
månedene allerede nå (så langt: tilført 3,1 mrd kr)

4) Følger opp enstemmig komiteinnstilling  om at kommunesektoren skal tilføres en tiltakspakke rettet mot blant 
annet vedlikeholdsprosjekt i bygg og anlegg på minst samme størrelsesorden som under finanskrisen i 2009 





Kommunesektoren
Forslag i RNB:
• 1 mrd. kroner i hvert av årene 

2021 og 2022

Dagens modell:
• 80 % av auksjonsinntektene
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Samlet auksjonsinntekt i mill. kroner

Kommunsektorens inntekter fra havbruk i toårsperioden 
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RNB forsyner seg av havbruksinntektene - overgangsordning i 2021-22





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fylkeskommunene har vedtatt tiltakspakker for å hjelpe næringslivet. Flere kommuner har også vedtatt tiltakspakker.Trøndelag var tidlig ute med sin tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet. Bare 14 dager etter at de første smittevernstiltakene ble satt i verk, var vedtaket fattet.Stimuleringspakken går i hovedsak ut på å framskynde tiltak som allerede er vedtatt gjennomført, både i år og neste år. Det gjelder for eksempel investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak på fylkesveinettet og investerings- og vedlikeholdsprosjekter på fylkeskommunens egne bygg, blant mye annet.I midten av april vedtok fylkesutvalget tiltak på egne bygg og eiendommer for 700 millioner kroner. I tillegg har Trøndelag fylkeskommune lagt vekt på å synliggjøre tiltak og prosjekter som kan iverksettes relativt raskt, om det skulle komme ekstra midler gjennom en statlig infrastrukturpakke.



Gryteklare prosjekter i Trøndelag!

• Fylkeskommunen: 3,5 mrd. kroner

• Kommunene: 1,8 mrd. kroner



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I slutten av april sendte KS brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget om tiltakspakken for aktivitetsfremmende tiltak med mer. Sentrale budskap fra KS var: Etter kartleggingen å dømme vil det ikke være noe vanskelig å effektuere en tiltakspakke på godt over 10 milliarder kroner i løpet av kommende år til prosjekter med stor nytteverdi. Tiltakspakken bør fordeles på en ubyråkratisk måte med enkel rapportering i etterkant Det er i 2020 behovet for økte midler til regionale utviklingstiltakI tillegg pekte KS på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet. For å få rask effekt bør disse midlene kanaliseres gjennom etablerte ordninger, eller utvidelser av slike, på områder der det foreligger et betydelig høyere volum med omsøkte ferdig utredede prosjekter enn avsatte midler i ordningen. Konkret viste vi til blant annet Klimasats, Enovas ordninger og økte bevilgninger til NVE til flom og skredforebygging samt til en ny ordning for forebygging og sikring for større overvannstiltak.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fredag 29. mai la regjeringen fram tiltakspakken., der regjeringen foreslår å bevilge 2,5 milliarder til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg. Det er positivt at kommunene får mulighet til å forsere vedlikeholdstiltak og styrke lokalt næringsliv utover tiltak som er vedtatt i de opprinnelige budsjettene for 2020.  Og innretningen er i all hovedsak i samsvar med innspillet fra KS. Men: KS har tidligere dokumentert at kommunesektoren er klar til å effektuere en tiltakspakke på godt over 10 milliarder kroner i løpet av kommende år til prosjekter med stor nytteverdi. Det er en klar svakhet at fylkeskommunene er utelatt fra tiltakspakken på vedlikehold og rehabilitering. Også fylkeskommunene har store behov her. KS peker spesielt på de store behovene til vedlikehold av fylkesvegene. Derfor bør Storting: Øke rammen for kommunalt vedlikeholdInkludere fylkeskommunene i denne bevilgningenUtvide bevilgningen til å omfatte vedlikehold av infrastruktur, herunder fylkesveger. 



Muligheter for å bruke 
fylkeskommunene i tiltakspakken
• Styrking av midler til regional utvikling
• Regionale forskningsfond bør styrkes 

ytterligere
• Midler til Innovasjon Norge via 

fylkeskommunene for bedre samordning av 
virkemidler

• Bedriftsintern opplæring og andre 
opplæringstiltak

• Bransjespesifikke tiltak, for eksempel rettet 
mot reiselivet

• Partnerskapstiltak - der det etableres 
spleiselag med bedrifter, organisasjoner og 
utdanningsinstitusjoner

• Ressurser til å delta i det grønne skiftet
• Ytterligere styrking av midler til 

bredbåndsutbygging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er positivt at midlene til Bedriftsintern opplæring er styrket. Her kan fylkeskommunene spille en aktiv rolle, ikke bare med å fordele midler, men å kunne tilby utdanning gjennom videregående skoler og fagskoler.Viktigheten av digital infrastruktur er vist i koronaperioden, både for næringsliv og i utdanningssektoren. Fylkeskommunene har fått økte bevilgninger, men mye gjenstår.Det manglet midler til fylkesveger og fylkeskommunalt vedlikehold i proposisjonen fredag.



Takk for meg!

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
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