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Tema

Økonomiske virkemiddel

Budsjett og økonomiplan



Basistilskuddet

• Basistilskuddet – differensiering etter strukturkriteriet

• Kostnadsnøkkelen 2017 – inkluderer gradering av basiskriteriet

• Tidligere: Basiskriteriet = 1 for alle kommuner

• Kommunens verdi på basiskriteriet bestemmes ut fra verdien på strukturkriteriet:
• Grenseverdi for fullt basis: 25,5 km
• Differensiering mellom 0,5 (=halvt basistilskudd)

og 1,0 (=fullt basistilskudd)

• Fra 2017: 

• For mer info se Tabell F i Grønt hefte. 

• Fullt basistilskudd for 2017 utgjør ca 15 mill



Basistilskuddet forts.
• Overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig 

får redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft. 

• Full kompensasjon for reduksjon i basistilskuddet fra 2016-2017 som følge av 
endringene i inntektssystemet i 2017

• Dette omfatter ikke endringer i regionalpolitiske tilskudd
• Satt av 300 mill innenfor skjønnstilskuddet i 2017
• Fordeles etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017 



Regionsentertilskudd (nytt i 2017)

• 100 mill i 2017 (halvårsvirkning), 200 mill i 2018      

Tilskuddet går til kommuner:
• Der det fattes et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for 

kommunereformen (Stortingsvedtak våren 2017)
• Som slår seg sammen og blir mer enn 9 000 innbyggere 

(Fræna 9717 + Eide 3467= 13184)

• Fordeles våren 2017   - etter nasjonalt vedtak 

• 40 pst av tilskuddet fordeles med en sats per innbygger, 60 pst med en sats per 
sammenslåing 



Engangsstøtte

Utbetales etter Stortingsbehandlingen, tidlig høst 2017

-> Kostnader må dekkes inn på eget budsjett inntil utbetaling



Reformstøtte

Utbetales til den sammenslåtte kommunen i 2020 januar



Inndelingstilskudd

Inndelingstilskuddet i 2020 er basert på inntektssystemet i 2016, slik at 
inndelingstilskuddet for to kommuner blir:

Tap av basistilskudd (1 basistilskudd i 2016-verdi) + eventuell netto nedgang i 
regionalpolitiske tilskudd (2016-verdi)

De regionalpolitiske tilskuddene vil være hva de gamle kommunene fikk i 2016 minus 
hva den nye kommunen ville fått i 2016

Inndelingstilskuddet blir utbetalt fullt ut i 15 år før det blir trappet ned med 
20pst årlig over 5 år  



Tilskudd infrastrukturtiltak

• Tilskuddene går blant annet til digitalisering, utbedring av fylkesveier og 
planlegging av gang- og sykkelveier. 

• Formålet er å kunne bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen. 

• 50 mill i 2016

• 100 mill i 2017 

• Midlene blir lyst ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Skjønnsmidler fra Fylkesmannen

• 1 million i prosjektstilling til alle «nye kommuner». 

• For hvert av årene 2016-2019. Totalt 4 mill.  

• Hvilke kriterier stilles fra Fylkesmannen: 
«Prosjektstillinga blir gitt med bakgrunn i å styrke arbeidet med utvikling og 
innovasjon i den nye kommunen». Bruk pengene lurt! 

• 1 mill ble utbetalt til Fræna i termin 10 (Nov 2016) gjennom rammetilskuddet

• Prosjektskjønn «Ny kommune 2020» - Vi vil også gi økonomisk støtte til utviklings-
og innovasjonsprosjekt i de nye kommunene gjennom prosjektskjønnet.  



Budsjett og økonomiplan

• Økonomireglene i kommuneloven og tilhørende forskrifter gjelder også ved 
sammenslåing av kommuner.

• For kommuner som har gjort vedtak om sammenslåing og nå jobber med 
økonomiplanen 2017-2020, fått spørsmål om 2020 skal være med. JA! 2020 kan evt
være en ren tallfremskriving av 2019 evt uten investeringer. 

• Fra veilederen del 2, kapittel 5: «Hver kommune skal i nest siste driftsår utarbeide 
en fire-årig økonomiplan som omfatter det siste driftsåret før sammenslåingen og 
de tre etterfølgende år. Økonomiplanene kan gi nyttig informasjon til 
fellesnemndas arbeid med økonomiplan for det første driftsåret i den nye 
kommunen».



Regnskap «gammel kommune»

• Hver kommune skal utarbeide årsbudsjett og årsregnskap for det siste driftsåret 
før sammenslåingen. Årsbudsjettet vedtas på vanlig måte av kommunestyret i den 
enkelte kommune. 

• Regnskapet for det siste driftsåret for de «gamle kommunene», legges frem etter 
sammenslåingen og vedtas av kommunestyret i den «Nye kommunen».



Ny kommune

• Fellesnemnda skal utføre det forberedende arbeidet med økonomiplanen og 
årsbudsjettet for det første driftsåret. 

• Økonomiplanen og årsbudsjettet for første driftsår vedtas av kommunestyret i den 
nye kommunen innen 31.12 året før sammenslåingen. 

• I årsbudsjettet for det første driftsåret i den nye kommunen er det ikke aktuelt å 
vise beløp for det foregående budsjettår og for det siste vedtatte regnskapet.

• Det skal utarbeides en foreløpig åpningsbalanse for den nye kommunen innen 
1.mars i det første driftsåret. Endelig åpningsbalanse vedtas av kommunestyret.

• Årsregnskap skal utarbeides fra og med første driftsår. I årsregnskapet for det 
første driftsåret til den nye kommunen er det ikke aktuelt å vise beløp for sist 
avlagte regnskap. Balanseregnskapet må vise beløp for åpningsbalansen i tillegg til 
beløp for det første driftsåret. 



Interkommunalt samarbeid

• Kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing bør skaffe seg en oversikt 
over:

- Hvilke interkommunale samarbeid kommunene deltar i 
- Hvilken form samarbeidene har

• Ved å få en slik oversikt kan kommunen vurdere hvilke samarbeid det er behov for 
å videreføre i den nye kommunen. 

• Ved oppsigelse eller oppløsning gjelder følgende regler: 
- Kommuneloven § 27
- Inndelingslova § 16 i forbindelse med uttreden ved grenseendringer



Veiledere


