
RNB OG KOMMUNEPROPOSISJONEN 2020



• Skatteanslaget er oppjustert med 1,5 mrd kroner

• Økt kostnadsvekst 1 mrd kroner

• Fylkeskommunene:
• Kompensasjon for pensjonsutgifter (for mye overført til Statens 

Vegvesen)
• 25 mill kr til null-/lavutslippsløsninger for hurtigbåt (Klimasats)

Revidert nasjonalbudsjett 2019



Kommuneproposisjonen 2020



Nytt inntektssystem fra 2020

• Total virkning TRFK: -8 mill kr
• Innfases over 4 år



Kompetanse og integrering

• Arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring
• Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning
• Bosetting internt i fylkene og annen regional samordning av integreringspolitikken
• Tilskuddsordningen Jobbsjansen del B
• Tilskuddsordningen etablereropplæring for innvandrere
• Tilskudd til mentor- og traineeordninger

Folkehelse

• Forvaltning av tilskudd til friskliv, læring og mestring
• Midler til tverrfaglig innsats på rusfeltet

Klima og miljø

• Oppgaver innenfor skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder
• Oppgaver på kulturminneområdet (gradvis overføring fra 2020–2022)

Nye oppgaver – som overføres



Samferdsel og kommunikasjon

• Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd
• Eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg
• Fylkesdelen av sams veiadministrasjon

Næringsutvikling og landbruk

• Oppdragsgiveransvar overfor Siva og Innovasjon Norge for fem næringsrettede ordninger
• Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket
• Forvaltning av prosjektmidler til kystskogbruket
• Utarbeidelse av regionalt næringsprogram for landbruket

Nye oppgaver – som overføres



• Kjøp av innenlandske flyruter
• Tilskudd til ikke-statlige lufthavner
• Tilskudd til utvidet TT-ordning
• Kulturoppgaver
• Utvidet og mer helhetlig fylkeskommunalt ansvar for tilrettelegging 

og forsterket opplæring for alle i alderen 16 til 24 år
• Spesialpedagogisk støtte til barn
• Midler i program for folkehelsearbeid i kommunene
• Minoritetsrådgiverordningen
• Ytterligere næringspolitiske oppgaver
• En sterkere kompetansepolitisk rolle
• Bufetats oppgaver i barnevernet 

Nye oppgaver – videre utredning



• Stor usikkerhet knyttet til finansiering av nye oppgaver, f 
eks:

• Vegadministrasjon – følger kun finansiering med de personene 
som blir overført, ikke oppgavene som blir overført

• Fiskerihavner – etterslep vedlikehold, driftskostnader, gamle 
anlegg som er utsatt ved ekstremvær

• Kjøp av innenlandske flyruter

Nye oppgaver
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