
Til: Kommunestyret, formannskap, utvalg og råd 

Forlik/budsjettavtale mellom regjeringspartier og SV. 

Det er inngått forlik mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om statsbudsjettet for 2022. 

Budsjettavtalen finner dere bl.a. her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/budsjettforlik-mellom-

ap-sp-og-sv-2022 

 Avtalen inneholder 2 punkter som får direkte innvirkning på kommunenes utgifter i 2022, og som 

kompenseres med tilleggsbevilgning over kommunenes rammetilskudd: 

• Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger (12 timer). Kommunenes rammetilskudd 
foreslås økt med 640 mill. kroner for å dekke inntektsbortfallet av redusert foreldrebetaling i 
2022. Helårseffekt er anslått til 1,4 mrd. kroner, og KS forventer derfor at rammetilskuddet 
for 2023 vil bli økt med ytterligere 0,85 mrd. kroner. Ut fra dette antas det at gratis plass i 
SFO (12 timer) planlegges iverksatt fra skoleåret 2022/23.  

• Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1. september 2022. For å kompensere for 
kommunenes merutgifter foreslås rammetilskudd økt med 187 mill. kroner i 2022. 
Helårseffekten er anslått til 560 mill. kroner, og det forventes dermed en ytterligere økning i 
rammetilskuddet i 2023 på 370 mill. kroner. 

 

Endring i rammetilskuddet og økt ramme velferdsområde 

I tabellen nedenfor vises endringer for landet og antatte effekter for Stjørdal kommune. 

Estimat – tall i tusen kr 2022 Landet 
 Stjørdals 

andel 

Endringer i rammetilskuddet:   

Gratis SFO i kjernetid (12 timer)  640 000  3 129 
Fjerne avkorting av barnetrygd i sos.hjelp      157 000  586 

SUM endring frie inntekter 797 000 3 715 
   

 

Tabellen nedenfor viser effekten for 2023 og videre i perioden. 

Estimat – tall i tusen kr 2023- Landet 
 Stjørdals 

andel 

Endringer i rammetilskuddet:   

Gratis SFO i kjernetid (12 timer)  1 400 000  6 845 
Fjerne avkorting av barnetrygd i sos.hjelp      560 000  2 091 

SUM endring frie inntekter 1 960 000 8 936 
   

Effektene vil bli innarbeidet i endelig budsjettforslag som legges frem som sak i januar 2022 basert på 

kommunestyrets behandling i desember. All økning i frie inntekter (3,7 mill i 2022 og 8,9 mill i 2023 

og videre) foreslås lagt til velferdsområde på respektive budsjettenheter.  
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