Kommuneøkonomien
2019
SVs alternative kommuneøkonomiopplegg

sv.no

Kommuneopplegget 2019
SV prioriterer 6 mrd. mer til kommunene
Kommunene er der velferden skapes. I dag har de ikke råd til å ansette nok folk til å gjøre det
skikkelig. Det betyr at verken skolene, barnevernet eller eldreomsorgen har så mange folk som de
trenger for å gi omsorg og læring. Det er nok penger i samfunnet, spørsmålet er om vi skal bruke dem
på de viktige tingene, eller på de rikeste og friskeste. Derfor prioriterer SV i sitt alternativ til
kommunesektoren 6 milliarder mer enn regjeringen.

Regjeringens forslag
Regjeringen har lagt frem forslag til kommuneøkonomien. Det ser ut som kommunene vil komme
dårligere ut de neste årene.
Regjeringen forslag er en økning i realveksten på frie inntekter på mellom 2,6 til 3,2 mrd. Dette gir en
økning på mellom 0,7 og 0,9 %. Fylkeskommunen skal få mellom -0,1 og 0,1 mrd. kroner av den
foreslåtte veksten i frie inntekter, altså ingen vekst i det hele. I 2017 hadde kommunene gode
resultater. Dette kom blant annet som følge av en tilpasning til skattereformen i 2016, og var derfor
en engangshendelse. I 2018 så får kommunene øremerkede tilskudd på totalt 2,4 mrd. kroner for
tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen. Dette gjør også at realveksten blir god for
kommunesektoren som helhet i 2018, men dette blir skeivdelt siden det ikke kommer alle kommuner
til gode, sannsynligvis kun 164.

Om SVs alternative opplegg
SVs stortingsgruppe har vedtatt et alternativt opplegg for kommuneøkonomien. Det viser hva vi
mener kommunene burde ha fått i økte midler, og hvordan vi ville prioritert midlene.
Det er både frie midler, men også satsninger vi mener burde blitt øremerket. Vi har i det ikke tatt
stilling til hvordan ørmerkingen skal gjennomføres og har derfor lagt det inn i inntektssystemet.
Kommuneopplegget kan endre seg til statsbudsjettet skal legges frem fordi forutsetningene kan
endre seg. Dette er derfor anslagsvise summer.
Vi har fått beregnet fordeling av midlene til den enkelte kommune, og det enkelte fylke. Dette finnes
i Ressursbanken.
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Kommuneopplegget for 2019
Fylkene
Økt satsning på klimatilpasning og klimaarbeid i fylkeskommunene
Økt satsning på kollektivtrafikk i fylkeskommunene
Kompensasjon til fylker som har tapt på endringer i inntektssystemet

Beløp i mill.

Øke lærlingtilskuddet med 3000 kroner
Tilskudd til fylkenes tilrettelegging for desentralisert høyere utdanning
Opprettholde vgs i distriktene
Kommuner
Skole/barnehage
Bemanningsnorm inklusiv barnehagelærer- og fagarbeidernorm
Lærernorm grunnskole
Praktiske og estetiske fag (en årstime)
Kulturskoletime 1.–4. trinn

50
200
100
60
50
200

1000
700
86
86

Skolelekser (1 årstimer)

86

Fysisk aktivitet i skolene

135

Reell videreføring av maks pris i barnehage

300

Økning i barnehage på grunn av økt forbruk ved fjerning av kontantstøtte

550

Kommunal ventestøtte for de som venter på å få barnehageplass

330

Miljø/klima
Økt satsning på miljøkompetanse og klimatilpasning i kommuner
Rentekompensasjon til kommuner for investering i vann og avløp. Innføres fra 1. juli

300
100

Sosialhjelp
Styrke kommunenes oppfølging av vanskeligstilte familier når barnetrygd ikke skal
beregnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.

360

Helse
Satsning på helsestasjon, jordmødre og skolehelsetjenester
Økt bemanning, rett til hele stillinger

300
350

Øremerkede satsninger som ikke skal gå i inntektssystemet men fordeles i kommunesektoren
Opptrapping lavterskel psykisk helsevern
Styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
Nasjonalt bibliotekløft
Øremerke opptrapping på rusfeltet
Øremerke habilitering/rehabilitering

200
50
100
200
100

Senke innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende tjenester med kr. 15 000.
Øke storbytilskuddet
2. linje barnevern i Oslo, kompensasjon etter underregulering

200
50
100

Ta ut av inntektssystemet - skal trekkes ifra
Rusomsorg
Habilitering/rehabilitering

-200
-100

Totalt til kommunesektoren:
Ulike beregninger
Øremerkede midler til kommunene
Frie midler til kommunen
Frie midler til fylkene
Totale midler til kommunene

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

6043
1000
4383
660
5043

sv.no
post@sv.no

2

