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Innledning
Dette notatet omhandler mulige betydninger for kommunens frie driftsinntekter som forslagene til 
statsbudsjett kan ha.

I kommunedirektørens framlegg er det forutsatt at det skal lages en egen sak om virkningene på 
kommunebudsjettet av statsbudsjettet, når dette er vedtatt av Stortinget. 

Vi må kunne regne med at Stortinget vil foreta endringer i de forslagene som er fremmet. Sittende 
regjering skal forhandle med SV for å få flertall for sine forslag. 

Frie inntekter
De frie inntektene i denne sammenhengen er skatteinntekter og rammetilskudd fra staten.

Det er en sammenheng mellom skatteinntekter og rammetilskudd: I inntektssystemet for 
kommunene er det slik at kommuner med høye skatteinntekter må gi fra seg deler av inntekten til 
kommuner med lave skatteinntekter.  Kommuner med lave skatteinntekter vil få kompensert opp til 
maksimal 94 % av landsgjennomsnittet, målt i kroner per innbygger.  Østre Toten er en kommune 
med lave skatteinntekter, og mottar slik kompensasjon gjennom en inntektsutjamning via 
rammetilskudd.  Målt i inntekt per innbygger er Østre Toten kommunes skatteinntekter på om lag 
80% av gjennomsnittet for kommunene i landet. 

Nivået på de frie inntektene er tilpasset det som forventes å gjelde for kommunen, basert på at 
kommunen har mindre skatteinntekter enn gjennomsnittet, og at kommunen mottar en delvis 
kompensasjon for dette.

Derfor vil summen av de frie inntektene for Østre Toten være noe mindre enn det som framgår av 
det dokumentet som heter Grønt Hefte, og som omfatter inntektssystemet for kommunene og 
fylkeskommunene for 2022.  Denne differansen utgjør om lag 2,5 millioner kroner hvert år. 

Eiendomsskatt er også en inntekt til fri disposisjon, men nivået på denne i kommunedirektørens 
framlegg berøres ikke av de to regjeringenes forslag, og er derfor ikke tatt med i tallgrunnlaget for 
beregning av frie inntekter. 

Frie inntekter i kommunedirektørens 
framlegg
Frie inntekter i kommunedirektørens framlegg er basert på Kommuneproposisjonen 2022, som ble 
fremmet i mai i år.

 Rammetilskudd 469,174 millioner kroner



 Skatteinntekter 415,667 millioner kroner
 Sum Frie inntekter 884,841 millioner kroner

Solberg-regjeringens framlegg til 
statsbudsjett
I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022 med 1,6 mrd. 
kroner. Dette er helt nederst i det intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2022. I 
tilknytning til realveksten kan det nevnes at anslaget for veksten i pensjonskostnader utover 
lønnsvekst i 2022 er nedjustert med 0,2 mill. kroner til 0,4 mill. kroner. 

I kommuneproposisjonen var ikke noe av den angitte veksten i frie inntekter knyttet til statlige 
satsinger og prioriteringer. I statsbudsjettet har imidlertid regjeringen begrunnet 100 millioner 
kroner av veksten i frie inntekter med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunn-
bemanningen. Regjeringen viser videre til at denne satsingen må ses i lys av ambisjonen om at 50 % 
av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 75 millioner 
kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud.

Det er ingen endring i måltallet for skattenes andel av samlede inntekter; med andre ord skal disse 
også i 2022 utgjøre 40 prosent av samlede inntekter. Oppjusteringen av skatteanslaget som skjedde i 
kommuneproposisjonen og som videreføres til 2022 (2,7 milliarder kroner) medfører at det må 
foretas en omfordeling innenfor de frie inntektene, fra skatt til rammetilskudd. I tillegg forventes 
økning i skattegrunnlaget som følge av god sysselsettingsvekst i 2022 (1,4 prosent), samtidig som 
forventede utbytteinntekter er oppjustert. Forslag om å justere ned den kommunale skattøren med 
1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent må ses i lys av dette.

Lønns- og prisveksten fra 2021 til 2022 (deflator) anslås til 2,5 prosent. Årslønnsveksten fra 2021 til 
2022 i kommunesektoren anslås til 3,2 prosent (utgjør i underkant av 60 % av deflator), mens den 
kommunale prisveksten ut fra dette kan anslås til i størrelsesorden 1,6 prosent. 

Frie inntekter for Østre Toten kommune i Solberg-regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2022:

 Rammetilskudd 470,794 millioner kroner
 Skatteinntekter 417,221 millioner kroner
 Sum Frie inntekter 888,015 millioner kroner

Dette er 3,174 millioner kroner mer enn det som kommunedirektøren har lagt inn i sitt framlegg til 
budsjett for 2022.

Det ligger noen føringer og forutsetninger inne i de tallene som kommer fra regjeringen Solberg.  Her 
følger oversikt over de viktigste:

Oppgaveendringer og korreksjoner i budsjettopplegget rammetilskudd 2022.



I budsjettopplegget for 2022 er det foretatt følgende direkte justeringer i budsjettrammene 
(oppgaveendringer og korreksjoner). Nedenfor vises overslag over kommunens inntekter for å dekke 
behovet for nye oppgaver med de utgiftene som disse medfører:

Beregnede inntekter for å oppfylle barnevernsreformen i 2022 er 1,398 millioner kroner høyere enn 
det kommunedirektøren har lagt til grunn.  

Inntekter for å dekke andre nye oppgaver er 1,776 million kroner.  

Millioner kroner
a) Barnevern 

Barnevernsreformen - Delkostnadsøkkel barnevern 1,544
Barnevernsreformen - Særskilt fordelng 3,311
Tidligere øremerket finansieirng av stillinger 1,982
SUM 6,837

Kompetansekrav barnevern 0,124

b) Barnehager
Flere barnehagelærere i grunnbemanningen 0,233
Redusert pensjonspåslag til private bh -0,482
Ikke videreføring av styrking av kapitaltilskudd til private barnehager -0,603

c) Grunnsskole
Ekstra naturfagtime fra 2022/2023 - Hedlårseffekt fra 2023 0,249
Lærenorm - Fra 2022 skal hele tidligere tilskuddsbeløp fordeles i rammetilsudd

d) Sosial
Mer sosialhjelp når tiltakspenger reduseres 0,164
Rusreform - Rådgivende enheter 0,238

e) Kommunehelse
Basistilskudd til fastleger 0,145
E-helseløsninger - Plikt til å betale kostnader til helsenett 0,918
Barnekoordinator - Helårseffekt fra 2023 0,285

f) Helårseffekter innarbeidet i 2022 budsjettet
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 0,087
Basistilkuddd fastleger 0,219

g) Øvrige saker
Ansvr for økonomisk tilsyn med private barnehager overføres fra kommunene -0,012
Ressurskrevende tjenester -0,152
Tolkeloven 0,058
Universell utforming IKT løsninger 0,091
Tiltak for barn og unges helse 0,214

Sum nye (netto) inntekter for å ta nye oppgaver 1,776



Totalt er regjeringens forslag 3,174 millioner kroner høyere når det gjelder frie inntekter, og i tillegg 
til beløpene til barnevernsreformen og nye oppgaver, er det en økning på 361 000 kroner i forhold til 
kommunedirektørens forslag. 

Frie inntekter i Støre-regjeringens 
tilleggsproposisjon
Regjeringen Støre foreslår en økning i kommunenes frie inntekter med 2,0 milliarder kroner 
sammenlignet med forslaget fra regjeringen Solberg. Økningen er innarbeidet i rammetilskuddet og 
fordelt etter samlet kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. 

Frie inntekter for Østre Toten kommune i Større-regjeringens tilleggsproposisjon:

 Rammetilskudd 471,455 millioner kroner
 Skatteinntekter 422,838 millioner kroner
 Sum Frie inntekter 894,293 millioner kroner

Tilleggsnummeret inneholder også flere forslag som er å betrakte som 
oppgaveendringer/korreksjoner, og som dermed kommer i tillegg til realveksten.

Totalt er sum frie inntekter 6,278 millioner kroner i Støre-regjeringens tilleggsproposisjon sett i 
forhold til Solberg-regjeringens framlegg til statsbudsjett.  Korrigeres dette for nye oppgaver eller 
bortfall av nye oppgaver blir forskjellen 6,184 millioner kroner. 

Millioner kroner

a Uttrekk av rammen for frie inntekter, andel innbyggertilskudd - "Gevinst" 1,066
Tilbakeføring til rammen med beløp per grunnskole 4,500

b Rette opp fei i barnevernsreformen

c Kompensasjon for redusert maksimalpris barnehager 0,733

d Redusert påslag pensjon til private barnehager -0,393

e Reversering av forslag om ekstra time til naturfag på ungdomstrinnet -0,249

f Takst for RH immunisering 0,003

g Annen vekst i de frie inntektene 0,618

Sum nye (netto) inntekter for fra Støre-regjeringen vs Solberg-regjeringen 6,278



Ressurskrevende tjenester
I kommunedirektørens framlegg til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for de neste årene er det 
ikke lagt til grunn at innslagspunktet for statens delfinansiering av ordningen med særskilt 
ressurskrevende tjenester.

Solberg-regjeringens forslag om å øke dette innslagspunktet til et høyere nivå, vil bety merutgifter 
for kommunene.  Skulle dette bli vedtatt, må Østre Toten kommune finne en budsjettmessig dekning 
for en slik manglende inntekt.

At Støre-regjeringen i sin tilleggsproposisjon foreslår å reversere Solberg-regjeringens forslag, vil 
dermed ikke ha noen virkning på det budsjettframlegget som gjelder i Østre Toten. 

Avslutning
Begge regjeringene har høyere frie inntekter for kommunen enn det som kommunedirektøren har 
lagt til grunn.

Og begge regjeringene har foreslått oppgaveendringer for kommunene.  

Når oppgaveendringene tas hensyn til, vil økningen i de frie inntektene i begge forslagene til sammen 
være 7,582 millioner kroner

Kommunedirektøren har i sitt framlegg til budsjett varslet en egen sak om virkningene av Stortingets 
vedtatte stats- og nasjonalbudsjett for 2022 når dette er endelig vedtatt, og at denne saken 
behandles av kommunestyret ved første anledning i 2022.

Alle beregningene på kommunenivå i dette notatet som er hentet fra regjeringenes respektive 
forslag må brukes med varsomhet, siden forslagene fra statens side ennå ikke er fullstendige på 
kommunenivå. 

Vi må kunne regne med at Stortinget vil foreta endringer i de forslagene som er fremmet. Sittende 
regjering skal forhandle med SV for å få flertall for sine forslag. 
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