
Notat effekter Stjørdal kommune – avtale mellom regjeringspartiene og FrP 

Regjeringspartiene og Frp inngikk 1.desember avtale om statsbudsjettet 2021, og de har tidligere 

inngått avtale om nysalderingen av statsbudsjettet for 2020. Innledningsvis må det presiseres at det 

er viss usikkerhet knyttet til fordelingen på kommunenivå da avtaletekstene på mange områder er 

korte. Endelig tall antas å være klar til sak om endelig drifts- og investeringsbudsjett som legges frem 

i januar 2021. 

 Når det gjelder de frie inntektene innebærer avtalen regjeringspartiene og FrP om statsbudsjett 

2021: 

• Skatteanslaget reduseres med 65 mill. kroner som følge av endringer i formuesskatten. 
Reduksjonen kompenseres gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet. 

Stjørdal: Ingen effekt 

 

• Regjeringen har ikke fått gjennomslag for å redusere pensjonspåslaget til private barnehager. 
Kommunene kompenseres for merutgiften gjennom økning i rammetilskuddet. 

Stjørdal: Økt overføring på 957 tusen. Imidlertid var det forutsatt en besparelse på 2 267 tusen. 

Endring gir en netto negativ effekt for Stjørdal på 1 310 tusen. Stor andel private barnehager er den 

viktigste forklaringen. I tillegg får vi dårlig uttelling på overføringer knyttet til barnehageområdet på 

grunn av høy dekningsgrad (andel barn som har barnehageplass) og dårlig uttelling på kriteriene i 

inntektssystemet. Blant annet blir vi trukket 4,5 mill for at vi har lav andel innbyggere med høy 

utdanning 

 

• Kapitaltilskudd til private barnehager videreføres på 2020 nivå for halvår 2021. Når det 
gjelder kapitaltilskuddet for 2. halvår skal dette fastsettes i forbindelse med RNB2021. I 
tilknytning til dette avtalepunktet fremmes også følgende verbalforslag: 
"Stortinget ber regjeringen om å videreføre kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-
nivået, i utgangspunktet for første halvår 2021, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg der 
bla KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten 
for lån i Husbanken. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fastsettelse av 
kapitaltilskuddet for private barnehager for andre halvår 2021 ifm Revidert 
nasjonalbudsjett." 

Stjørdal: Vi har ikke rukket å beregne netto effekten av dette. Vi får 597 tusen som kompensasjon for 

dette. Antagelig er netto effekten negativ (ref endring pensjon). 

 

• Regjeringen har ikke fått gjennomslag for en kommunal skjermingsordning for utsatte 
grupper, som følge av at egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til et 
nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 50 
mill. kroner som følge av dette. 

Stjørdal: Endelig effekt er ikke beregnet. Imidlertid er rammetilskuddet for Stjørdal redusert med 185 

tusen grunnet dette. 

 

 

 



Avtalen mellom regjeringspartiene og FrP inneholder også en del verbalforslag, blant annet: 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en effektiviseringsstrategi for 
offentlig sektor. 

• Stortinget ber regjeringen tilse at tilskuddet til frivilligsentraler og at dagens fordeling 
videreføres i 2021 med særskilt fordeling, slik at midlene fordeles pr frivilligsentral og ikke pr 
innbygger 

• Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 legge frem en 
oversikt over alle tiltak i budsjettet som har reduksjon av klimagassutslipp som 
hovedbegrunnelse, og så langt det er mulig en oversikt over effekten av hvert enkelt tiltak 
målt i kroner per tonn reduksjon eller økt binding, samt redegjøre for status for arbeidet i 
Teknisk beregningsutvalg for klima. 

• Flertallet understreker behovet for et mer vekstvennlig skattesystem for vannkraften for å 
sikre lønnsomme oppgraderinger og sikre større kraftproduksjon. Flertallet støtter forslaget i 
Prop 1 LS (2020-2021) om å endre grunnrenteskatten for vannkraftverk til kontantstrømskatt 
for nye investeringer som er provenynøytral i nåverdiforstand, og mener at det er viktig at 
effektene av omleggingen evalueres på et tidlig tidspunkt slik at behovet for eventuelle 
ytterligere forbedringer kan vurderes. 

  

Avtalen innebærer også endringer i øremerkede tilskudd som vedrører kommunene. Vi velger likevel 

å nevne her de endringer i øremerkede tilskudd (60 poster) som er direkte rettet mot kommunene:  

• Kap. 761 post 63 Investeringstilskudd – rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. 
Bevilgningen foreslås økt med 93 mill. kroner som skal gi rom for 1000 flere sykehjem- og 
heldøgns omsorgsplasser. 

• Kap. 761 post 68 Kompetanse og innovasjon i omsorgstjenestene. Det foreslås en bevilgning 
på 75 mill. kroner til aktivitetstilbud til langtidsbeboere ved sykehjem og beboere i 
omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Forslaget er en del av det som i budsjettavtalens 
«Tiltakspakke, ensomme eldre» 

• Kap. 291 post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. 
Bevilgningen foreslås redusert med 30 mill. kroner. 

• Kap. 762 post 63 Allmennlegetjenester -  tilskuddsordningen Kommunal veiledning av leger i 
allmennmedisin. Bevilgningen foreslås redusert med 20 mill. kroner. Det det vises til at 
budsjettposten hadde et mindreforbruk på 47 mill. kroner i 2020, og at det er lav 
etterspørsel fra kommunene. 

• Kap. 882 post 61 Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg. Det foreslås å redusere 
bevilgningen til istandsetting av klimaskall for kirkebygg fra før 1850 med 10 mill. kroner. Det 
vises til at dette innebærer noe redusert økning i forhold til regjeringens forslag i Prop 1S. 

• Kap 1632 post 61 Kompensasjon for merverdiavgift. Bevilgningen foreslås redusert med 40 
mill. kroner, som er begrunnet med at lav mva-sats videreføres med 6 prosent i første halvår 
2021 

 

 


