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Fylkesmannen viser til Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016, lagt frem 12. 

mai 2015.  

 

Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 

opplegget for kommunene for 2015 og 2016.  
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1. Revidert nasjonalbudsjett 2015 
 
1.1 Inntektsveksten i 2015  

 

Samlet sett er inntektsopplegget for kommunene før revideringen av nasjonalbudsjettet 

svekket som følge av nedjustering av skatteanslaget med 1,322 mrd. kroner fra i fjor høst. 

Samtidig er kostnadsveksten nedjustert med ca. 0,24 mrd. kroner sammenliknet med anslag 

som lå til grunn ved framleggelsen av budsjettet. Dette skyldes at deflatoren for 2015 er 

justert ned 0,1 prosentpoeng fra 3,0 % til 2,9 % som følge av lavere lønnsvekst enn det som 

ble lagt inn i nasjonalbudsjettet. Nettoeffekten av reduserte skatteinntekter og nedjustert 

kostnadsvekst er dermed 1,082 mrd. kroner for kommunene.  

 

Det er en etablert praksis og et viktig prinsipp innenfor det kommunale selvstyret at 

kommunesektoren ikke automatisk får kompensert for sviktende skatteinntekter. På samme 

måte får sektoren beholde ekstra inntekter i perioder med merskattevekst. Sektoren må derfor 

påregne å håndtere år med lavere skattevekst.  

 

Etter en samlet vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene, tilrår regjeringen å 

øke rammeoverføringene med 907,8 mill. kroner i revidert budsjett 2015. 

 

Av økningen på 907,8 mill. kroner til kommunene, foreslås 853 mill. kroner fordelt etter 

kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2014. 

 

Endringer i regelverket for skattlegging av uføretrygd fra 1. januar 2015 har ført til en 

omfordeling av skatteinntekter mellom kommunene. Endringen i skattereglene for uføre vil 

isolert sett gi økte skatteinntekter til kommunesektoren. For å sikre at skatteandelen blir holdt 

på om lag 40 pst. ble det i statsbudsjettet for 2015 gjort endringer i skattøren for kommunene. 

Samlet har disse endringene ført til en omfordeling av inntekter fra kommuner som har høyere 

skatteinntekter og en lavere andel av uføretrygdede til kommuner med flere uføre og lavere 

skatteinntekter. Førstnevnte kommuner får en større reduksjon i skatteinntekter gjennom en 

reduksjon i den kommunale skattøren enn det de får igjen i form av økt skatt fra uføre. For å 

begrense de negative virkningene for enkeltkommuner foreslår regjeringen at kommuner som 

anslagsvis har tap utover 35 kroner per innbygger blir kompensert for dette tapet i 2015. 

Samlet utgjør dette 54,8 mill. kroner og er en del av den samlede styrkingen til kommune på 

907,8 mill. kroner. For 2016 vil disse midlene bli fordelt på vanlig måte. Ingen av Troms-

kommunene har kvalifisert til en slik kompensasjon i 2015. 

 

Med regjeringens tilråding om økt rammeoverføring med 907,8 mill. kroner i revidert budsjett 

2015 kompenseres kommunene delvis for skattesvikten i 2015. Nytt samlet skatteanslag for 

kommunene er i revidert nasjonalbudsjett for 2015 på 134,830 mrd. kroner. 



Side 3 av 10 

 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nye beregninger på egne frie 

inntekter med utgangspunkt i den nye forutsetningen for landet. På grunn av ordningen med 

løpende inntektsutjevning er det viktig å fortløpende vurdere egen skatteinngang i forhold til 

endringer i skatteinngangen for kommunene samlet gjennom året.  

 

Tabellen under viser foreslått fordeling av midler til styrking av kommuneøkonomien, pr. 

kommune. Midlene er fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med befolkningstall pr. 

01.01.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) 

 

 

Kommune

Sum styrking av 

kommuneøkonomien 

(1000 kr.)

1902 Tromsø 11 593

1903 Harstad 3 849

1911 Kvæfjord 475

1913 Skånland 463

1917 Ibestad 218

1919 Gratangen 176

1920 Lavangen 155

1922 Bardu 635

1923 Salangen 343

1924 Målselv 1 044

1925 Sørreisa 536

1926 Dyrøy 179

1927 Tranøy 239

1928 Torsken 137

1929 Berg 140

1931 Lenvik 1 790

1933 Balsfjord 885

1936 Karlsøy 354

1938 Lyngen 452

1939 Storfjord 294

1940 Kåfjord 336

1941 Skjervøy 447

1942 Nordreisa 755

1943 Kvænangen 188

Sum Troms 25 683  
 

 

1.2 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015 

 

Samtidig med kommuneproposisjonen legger Finansdepartementet frem revidert 

nasjonalbudsjett for 2015, med forslag til bevilgningsendringer i Prop. 119 S (2014-2015).  
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Kompensasjon for administrative utgifter ved innføring av nasjonalt minstekrav til redusert 

foreldrebetaling i barnehage 

 

Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage. 

Foreldrebetalingen for første barn skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede 

skattepliktige kapital- og personinntekt, med maksimalprisen som øvre grense. Innføringen av 

denne ordningen vil kunne medføre økte administrative utgifter i en overgangsperiode, siden 

kommunene må tilpasse seg en ny ordning underveis i et barnehageår. Det foreslås derfor å 

øke kap. 571, post 60 med 41,7 mill. kroner gjennom en engangsbevilgning. 
 

Gratis kjernetid i barnehage 

 

Fra 1. august 2015 skal det innføres gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i 

familier med inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Kunnskapsdepartementet er 

ansvarlig for ordningen, mens midlene til ordningen i statsbudsjettet for 2015 er bevilget over 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett. Det foreslås å overføre 51 mill. 

kroner fra kap. 821, post 62 til kap. 571, post 60. 

 

 

2. Økonomisk opplegg for kommunene i 2016 
 

 

2.1 Inntektsvekst 

 

I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i frie inntekter i kommunesektoren 

(fylkeskommuner og kommuner) på mellom 4,5 og 5 mrd. kroner. Kommunene utgjør ca. 80 

% av kommunesektoren og det legges således opp til en vekst i frie inntekter i kommunene på 

mellom 4 og 4,5 mrd. kroner. Dette tilsvarer en realvekst på mellom 1,5 % og 1,7 %.  

 

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene som følge av 

befolkningsvekst på 1,36 mrd. kroner og økte pensjonskostnader på 0,72 mrd. kroner, som må 

dekkes innenfor veksten av de frie inntektene. Anslag for pensjonskostnader er beheftet ned 

betydelig usikkerhet. Samlet binder dette opp 2,08 mrd. kroner av veksten. Dette innebærer at 

sektoren vil kunne få et handlingsrom til videreutvikling av de kommunale velferdstjenestene 

når en også tar hensyn til de tar hensyn til de særskilte føringene som beskrives i avsnitter 

under.   

 

Av veksten i frie inntekter mellom 4 og 4,5 mrd. kroner er 400 mill. kroner begrunnet i videre 

satsing på rustiltak, 200 mill. kroner til ytterligere satsing på helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten og 400 mill. kroner til mer fleksibelt barnehageopptak.  

 

I tillegg til satsingene over gir forslaget til vekst de frie inntektene rom for ytterligere 

utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Kommuner som utnytter 

effektiviseringspotensialet i sektoren, vil kunne øke handlingsrommet ytterligere.  

 

2.2 Selskapsskatt 

 

Regjeringen ønsker at kommuner skal tilrettelegge for næringsliv og skape arbeidsplasser, og 
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få beholde en del av denne verdiskapningen selv. I Sundvolden-erklæringen stadfestet 

regjeringen at kommunene skal få beholde en del av selskapsskatten der verdiene er skapt.  

Regjeringen følger opp med å foreslå en ny modell som tar utgangspunkt i vekst i lokal 

verdiskapning. Alle kommuner, og ikke bare kommuner som i utgangspunktet har et rikt 

næringsliv, får dermed sterkere grunn til å legge til rette for næringsutvikling.  

 

Tidligere modeller for tilbakeføring av selskapsskatt har klare svakheter. Regjeringen foreslår 

i stedet å ta utgangspunkt i grunnlag for arbeidsgiveravgift, eller mer konkret lønnssummen i 

privat sektor. Det foreslås en ny modell der tilbakeføringen er basert på vekst i lønnssum fra 

år til år. Modellen innføres i 2016, men får først virkning i 2017. For å unngå for store 

svingninger benyttes det vekst i lønnssum over en periode på fire år. Av skattesatsen på 27 % 

for selskaper tilbakeføres om lag ett prosentpoeng til kommunene som en inntekt i 2017. 

Dette vil utgjøre i underkant av 3 mrd. kroner til sammen. Hvilke kommuner som har mest 

vekst i lønnssum varierer en del fra år til år, og det er vanskelig å si konkret hvordan dette vil 

slå ut i 2017. Vi inviterer kommunene til å påvirke veksten, og dermed øke sine inntekter.  

 

 

2.3 Foreldrebetaling i barnehagen 

 

Fra 1. mai 2015 gjelder en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette 

innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens 

samlede inntekt (person- og kapitalinntekt). Det er i statsbudsjettet for 2015 bevilget 235 mill. 

kroner over rammetilskuddet til denne ordningen. Helårseffekten er 391 mill. kroner. Siden 

moderasjonsordningen innføres underveis i et barnehageår, vil kommunene i år måtte 

behandle søknader om moderasjon to ganger.  For å kompensere for dette foreslås det en 

engangsbevilgning på 41,7 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett. 

 

Alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil fra 1. august 2015 ha rett til gratis 

kjernetid i barnehagen. Dette tilsvarer 20 timer i uken. Inntektsgrensen er i revidert 

nasjonalbudsjett foreslått satt til 405 000 kroner i året. Her foreslås det også å overføre 

midlene til ordningen – 51 mill. kroner i 2015 – til kommunenes rammetilskudd. 

Helårseffekten er 102 mill. kroner. 

 

2.4 Differensiert arbeidsgiveravgift 

 

Regjeringen ble i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2014–2015) Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Innst. 16 S (2014–2015) bedt om å sørge for at kommuner 

som tidligere har mottatt kompensasjon for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift i 2004 

og 2007 gjennom skjønnet ikke får for stor nedgang i denne kompensasjonen.  

 

I denne forbindelse foreslår regjeringen at skjønnstildeling fra fylkesmannen for 2016 endres 

for å i større grad å skjerme tidligere DA-kompensasjon i skjønnet, og sikre en mer likeverdig  

behandling av kommunene.  
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2.5 Fylkesmannens skjønnsmidler i 2016 

 

Departementet foreslår å sette basisrammen til 1 291 mill. kroner for kommunene i 2016, 

samme nominelle nivå som 2015. 

 

Endelig skjønnsramme for Troms vil ikke være fastsatt før i statsbudsjettet.  
 

 

3. Kommunereformen 
 

3.1 Høringsnotat om endringer i inndelingslova 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal sende et forslag om endringer i lov om 

fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) på høring, etter planen 

før sommeren 2015. Et av spørsmålene i høringsnotatet er hvordan ROBEK-status skal 

håndteres ved sammenslåinger. 

 

Kommuneloven og inndelingslova løser ikke dette spørsmålet uttrykkelig. En ny kommune 

vil ha ansvar for å dekke inn merforbruk og følge en inndekningsplan også etter en 

sammenslåing. Departementet understreker intensjonen er at bare kommuner hvor det er reelt 

kontrollbehov, bør stå i ROBEK. ROBEK-status bør derfor ikke automatisk videreføres til 

den nye kommunen. En slik regel ville ikke være tjenlig og kunne også virke hemmende på 

ønskelige sammenslåinger. Dersom en ny kommuneeventuelt vedtar et budsjett eller en 

økonomiplan i ubalanse, følger registrering i ROBEK av gjeldende rett. I de tilfellene der det 

foreligger et reelt kontrollbehov fra sammenslåingen, må registrering av den nye kommunen i 

ROBEK eventuelt hjemles i en ny lovbestemmelse. 

 

Et annet spørsmål som høringsnotatet vil behandle, er behovet for å tydeliggjøre 

prosesskravene der en kommune slutter å eksistere og de enkelte delene blir lagt til andre 

kommuner. En slik deling skal i dag gjennomføres etter de samme prosessreglene som ved 

sammenslåing, med blant annet krav om felles kommunestyremøte og fellesnemnd. 

Hensiktsmessige lokale prosesser vil kunne vanskeliggjøres dersom alle slike saker behandles 

etter de mer omfattende formelle prosesskravene som for sammenslåing. Departementet vil 

derfor i høringsnotatet drøfte hvordan bestemmelsen bør presiseres. 

I tillegg foreslås det i høringsnotatet at Kongen ved en sammenslåing skal kunne gjøre unntak 

fra reglene om kommunestyreperioden og om sammensetning av kommunestyret, slik at 

kommunene kan velge å korte ned kommunestyreperioden og utpeke kommunestyret i den 

nye kommunen av og blant de valgte kommunestyrene. Lovendringen er en kodifisering av 

gjeldende praksis. 

 

 

3.2 Økonomiske virkemidler 
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De økonomiske virkemidlene i kommunereformen (dekning av engangskostnader, 

reformstøtte, inndelingstilskudd samt støtte til innbyggerhøring) utløses ved etablering av nye 

kommuner.  

 

Kommuner som slår seg sammen får et inndelingstilskudd, som tilsvarer basistilskuddene de i 

dag får som separate kommuner, samt regionalpolitiske tilskudd og småkommunetilskudd. 

Dette beholder de i 15 år før det trappes ned over 5 år. Dette gir den nye kommunen 

økonomisk forutsigbarhet. 

 

Regjeringen har tidligere varslet at størrelsen på inndelingstilskuddet ved en sammenslåing i 

reformperioden beregnes ut fra inntektssystemet i 2016. Det betyr at eventuelle endringer i 

inntektssystemet i perioden 2017-2019 ikke vil påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet. Det 

vil heller ikke endringer i kommunenes kriterieverdier som gjør at de i perioden 2017-2019 

ikke lenger mottar tilskudd eller kvalifiserer for tilskudd de tidligere ikke hadde. 

 

Departementet presiserer at grensejustering ikke utløser økonomiske virkemidler. Videre 

presiseres det at veksttilskudd ikke inngår i inndelingstilskuddet.  

 

Løpende inndelingstilskudd blir ikke påvirket av en kommunesammenslåing. Dette betyr at 

kommuner som har slått seg sammen og som i i dag mottar inndelingstilskudd (f.eks. 1903 

Harstad kommune etter sammenslåing av 1901 Harstad kommune og 1915 Bjarkøy 

kommune), fremdeles vil motta dette inndelingstilskuddet dersom kommunen slår seg 

sammen på nytt igjen med en annen eller andre kommuner. 

   

3.3 Støtte til innbyggerhøring 

 

Når det gjelder støtte til innbyggerhøring på kr. 100 000,- trenger ikke kommunene å søke om 

disse midlene. Et vilkår for utbetaling er at kommunene har vært gjennom den første delen av 

reformprosessen. Før midlene kan utbetales må Fylkesmannen ha dokumentasjon på 

følgende:  

 At kommunene har laget et faktagrunnlag (statusbilde) som innbyggerne kan ta stilling 

til i en høring 

 At kommunestyret har behandlet dette grunnlaget og gjort et retningsvalg som de 

ønsker å få synspunkter fra innbyggerne på, som forberedelse til det endelige vedtaket 

i kommunestyret. 

 

Det innebærer at statusbildet er oppsummert og at kommunestyret har fattet vedtak om 

veien videre; det vil si at kommunen har gjort et retningsvalg som innbyggerne kan ta stilling 

til i høringen. Med retningsvalg mener departementet at kommunene, etter å ha gjennomført 

en felles utredning, har tatt stilling til hvilken/hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå seg 

sammen med. Det vil altså ikke utbetales støtte til kommuner som fortsatt er i 

utredningsfasen.  

 

3.4 Kommunesammenslåing og virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift 

 

KMD har i overensstemmelse med ESA utarbeidet generelle retningslinjer for konsekvenser 

av sammenslåing av kommuner som ligger i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift.  
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Dersom to eller flere kommuner som befinner seg i ulike soner slår seg sammen vil satsen 

videreføres innenfor de ”gamle” kommunegrensene frem til neste revisjon, som vil skje med 

virkning fra 1. januar 2021.  Dette betyr at den geografiske inndelingen for avgiftsnivået, som 

ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for perioden 2014–2020, forblir uendret. 

Det betyr også at ingen foretak får lavere eller høyere arbeidsgiveravgift fram til neste 

revisjon. 

 

 

 

3.5 Kommunestyrevalg og valgperiode i kommunereformen 

 

De neste ordinære kommunestyrevalgene holdes i 2015 og 2019. Det mest praktiske 

tidspunktet for iverksetting av en sammenslåing er ved et årsskifte, og dette er lagt til grunn 

ved alle tidligere sammenslåinger. Ofte har sammenslåingen blitt gjennomført 1. januar etter 

ordinært kommunestyrevalg, men det kan også gjennomføres kommunesammenslåing ved 

andre årsskifter. 

 

I kommunereformperioden kan grunnlaget for det nye kommunestyret ordnes etter følgende 

alternativer: 

 Sammenslåing fra 1. januar 2017: forkortet kommunestyreperiode og utpeking av nytt 

kommunestyre. Kommuner som ønsker det, kan også avholde ekstraordinært 

kommunestyrevalg høsten 2016. 

 

 Sammenslåing fra 1. januar 2018: ekstraordinært kommunestyrevalg samtidig med 

stortingsvalget i 2017. Kommunene kan også velge forkortet kommunestyreperiode og 

utpeking av nytt kommunestyre. 

 

 Sammenslåing fra 1. januar 2019: forkortet kommunestyreperiode og utpeking av nytt 

kommunestyre. Kommuner som ønsker det, kan også avholde ekstraordinært 

kommunestyrevalg høsten 2018. 

 

 Sammenslåing fra 1. januar 2020: ordinært kommunestyrevalg i 2019. 

 

Uavhengig av metode for valg av kommunestyre, legges det opp til at det nye kommunestyret 

skal konstitueres før sammenslåingen trer i kraft. 

 

Inndelingslova § 17 gir Kongen hjemmel til å forkorte, men Kongen kan ikke forlenge 

kommunestyrevalgperioden ved sammenslåinger. 

 

 

3.6 Samisk språkområde 

 

Regjeringen satte 19. september 2014 ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og 

ordninger for de samiske språkene i Norge. Mandatet slår fast at utvalget blant annet skal 

vurdere dagens ordning med et forvaltningsområde for samisk språk, prosedyrer for 

innlemmelse, og om det bør innføres et mer fleksibelt regelverk. Aktuelle løsninger skal 
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vurderes i lys av arbeidet med kommunereformen. Utvalget skal levere sin utredning i februar 

2016.  

 

Arbeidet i språkutvalget skjer samtidig med regjeringens arbeid med kommunereformen. 

 

Departementet har utarbeidet forslag til midlertidige løsninger som kan legges til grunn ved 

sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet. 

De midlertidige løsningene vil bli aktuelle dersom kommunene de facto slår seg sammen før 

eventuelle endringer i samelovens språkregler og andre bestemmelser av betydning for samisk 

språk, har trådt i kraft. Skissen til midlertidige løsninger antas å kunne lette forhandlingene 

om kommunesammenslåinger i de berørte områdene. 

 

Forslaget til midlertidige løsninger ligger i hovedsak innenfor gjeldende rett, og innebærer at 

det i en periode vil kunne gjelde ulike bestemmelser for den tidligere forvaltningskommunen 

og de øvrige delene av den nye storkommunen. Forslaget er oversendt Sametinget som 

grunnlag for konsultasjoner. 

 

3.7 Kommunal planstrategi 

 

I plan- og bygningsloven § 10-1 stilles det krav om at kommunestyret minst én gang hver 

valgperiode, 

og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

 

Departementet anbefaler at kommuner i løp 1 bør vurdere å utarbeide en felles planstrategi, og 

at denne planstrategien bør dekke behovet frem til 2020. Kommuner i løp 2 bør samkjøre 

prosessene med nabokommunene der det er naturlig. Det er nylig sendt brev til alle 

kommunene om dette.  

 

3.8 Landbruksstøtte 

 

Over Jordbruksavtalen er det flere tilskuddsordninger til jordbruksforetak hvor tildelingen er 

basert på særskilt fastsatte soneinndelinger eller soner fastsatt etter gjeldende 

kommunegrenser. Én tilskuddssone kan gjelde hele eller deler av en kommune, og satsnivået 

per tilskuddsordning kan variere mellom de ulike sonene. 

 

I forbindelse med kommunesammenslåing vil soneplasseringen som gjaldt for hver kommune 

videreføres også etter sammenslåingen. Dette innebærer at det innenfor én sammenslått 

kommune vil kunne være ulike soner, og dermed også ulike satsnivåer, for en og samme 

tilskuddsordning. Dette vil bl.a. gjelde arealtilskudd for planteproduksjon og distriktstilskudd 

for hhv. melk- og kjøttproduksjon.  

Dersom det vedtas at en eller flere kommuner skal overføres til et annet fylke, skal i 

utgangspunktet soneplasseringen for kommunen(e) som kommer inn i fylket, tilpasses sonen 

som gjelder i det «mottakende» fylket. 

 

 

3.9 Konsekvenser for kraftkommuner 
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Konsesjonskraftinntekter kan øke ved sammenslåinger. Dette vil gå på bekostning av den 

konsesjonskraften som i dag går til fylkeskommunen. I praksis skjer det da en omfordeling fra 

fylkeskommunen til den nye sammenslåtte kommunen.  Pengene blir fortsatt i fylket, men går 

til tjenestetilbud i kommunene, fremfor i fylkene. Dette er en konsekvens av dagens 

regelverk. 

 

 

3.10 Politireformen og kommunereformen 

 

Regjeringen vil i oppfølgingen av stortingsbehandlingen av politireformen legge til grunn at 

de nye grensene for politidistrikter vil tilpasses de nye kommunegrensene. 

 

En ny sammenslått kommune vil dermed tilhøre kun ett politidistrikt. 

 

 

 


