
SV setter av nærmere 10 mrd. mer enn regjeringa til kommune-/fylkesøkonomien. Vi gir om 

lag 6,5 milliarder mer til kommunene og 3,5 milliarder mer til fylkene.  

Dette er et budsjett med en god del tungt språk, men si fra om det er noe dere trenger hjelp 

til å få klarhet i. Dere kjenner best deres egne kommuner og fylker, så vi har med alt, slik at 

dere kan bruke det som fungerer best i deres områder til utspill og innlegg.  

Tabellene fra departementet som er vedlagt, er dessverre ikke satt opp ut fra nøyaktig disse 

tallene, så for å finne ut hva dette vil innebære for din kommune må du gå inn i vedlegg 1 og 

finne tallet som er om lag midt mellom kolonne 1 og 2. Dette kan regnes ut slik: (kolonne 2) 

- (kolonne 1) : 2 + (kolonne 1). - Ring gjerne Lise på 98 42 56 12 hvis regnestykket ikke gir 

mening. 

Dette vil for eksempel for Oslo vise at vi gir nærmere 841 millioner (904 978) - (775 695) = 
129 283 : 2 = 64641,5 + 775 695 = 840 336,5 ekstra som kommune (i tillegg til om lag 
323 mill til Oslo som fylke). Eller for Haugesund vil det innebære om lag 45 millioner 
ekstra (48 459) - (41 536) = 6923 : 2 = 3461,5 + (41 536) = 44 997,5.  
 

Én av milliardene til fylkene skal gå til full bredbåndsdekning i hele landet i løpet av fire år. 

Disse pengene vil gå til fylkeskommunene, men blir ikke fordelt etter inntektssystemet og 

denne holder vi derfor utenfor.  

2,5 mrd ekstra til fylkene fordeles slik: 

Fylke Ekstra med SVs budsjett (i 

millioner kroner) 

03 Oslo Ca. 323 

11 Rogaland Ca. 224 

15 Møre og Romsdal Ca. 123 

18 Nordland Ca. 111 

30 Viken Ca. 581 

34 Innlandet Ca. 172 

38 Vestfold og Telemark Ca. 196 

42 Agder Ca. 143 

46 Vestland Ca. 296 

50 Trøndelag Ca. 218 

54 Troms og Finnmark Ca. 112 

Total Ca. 2 500 

+ Bredbånd 1000 

 

 

SVs bevilgninger til kommunene ut over regjeringens forslag 

  Mill.kr 

Kommuneøkonomi   



Frie midler til kommunene 900 

Miljø   

Ansette flere miljørådgivere i kommunene for å ta vare på natur og 

gjennomføre klimatiltak 

100 

Øke støtten for å klare klimatilpasning slik som flomsikring, reparering av 

veier, bedre vann- og avløp osv. 

350 

Kultur   

Opptrapping gratis kulturskoletilbud 200 

Fritidstilbud, bidrag til kommunale åpne og gratis møteplasser for unge 150 

Bibliotek, tilskudd til kommunale folkebibliotek, fireårig opptrapping 100 

Utdanning   

Bidrag til kommunale fritidsklubber 100 

Tilskudd til bemanningsnormen i barnehage (KS sier det mangler 1 mrd på 

fullfinansiering av normen) 

800 

Redusere makspris med 95 kr. måneden fra 1. januar 232 

3800 flere barnehageplasser 407 

Gratis SFO for alle 1. klassinger 1000 

Likestilling   

80 pst. statlig finansiering av krisesentrene 300 

Helse   

Opptrapping lavterskel psykisk 400 

Øremerke habilitering og rehabilitering, herunder ettervirkninger av Covid-

19 

150 

Øke stillinger til skolehelsetjeneste grunnskole 150 

Flere faste og hele stillinger i helse og omsorg 200 

Styrke helsestasjonene, prioritere jordmødre og psykologer 150 

Opptrapping rus 200 

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA 75 

Sosial   

Barnefattigdomssatsing i kommunene, oppfølging av lavinntektsfamilier 500 

Kutt i behovsprøvd SFO for førsteklassinger -41,8 

Kutt i regionsentertilskudd -203 

Total kommune 6219,2 

Fylkesøkonomi   

Frie midler til fylkene 400 

Miljø   

Ansette miljørådgivere i alle fylker for å ta vare på natur og gjennomføre 

klimatiltak 

50 

Utdanning   

Tilskudd til fylkenes tilrettelegging for desentralisert høyere utdanning 100 



Fylkeskommunens arbeid med å styrke yrkesfag, samt opprusting av 

utstyrsparken på yrkesfag, eks øke lærlingtilskudd lokalt. 

350 

Transport   

Ras- og skredsikring av fylkesveier 100 

Tilskudd til gang- og sykkelveier i kommunene 100 

Tilskudd til vedlikehold av fylkesveier 200 

Støtte utslippsfri kollektivtrafikk og lav- og nullutslippsbåter og ferger i 

fylkene 

300 

Helse  

Tilskudd til tannhelsetjenesten i fylkene 550 

Annet   

Ressurskrevende tjenester 600 

Utbygging av bredbånd 1000 

Total fylke 3750 

Total 9959,2 

    

 

Kommuneøkonomien og forslag fra SV 

SV vil:  

Ramme: 

• øke veksten i kommunesektorens samlede inntekter med 10 milliarder kroner ut 

over regjeringens forslag for 2022 

Koronakompensasjon: 

• sørge for at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for virkningen 

av inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronapandemien, herunder 

sikre at tilbud som er redusert eller bortfalt pga pandemien kan gjenåpnes. 

• sørge for at kommunenes og fylkeskommunenes uforutsette ekstrautgifter i 2022 

relatert til covid-19-situasjonen løses gjennom forslag til særskilte bevilgninger ut 

over det ordinære kommuneopplegget. 

Inntektssystemet: 

• sørge for at regionsentertilskuddet avvikles, da det ikke er i tråd med Stortingets 

vedtak om at inntektssystemet ikke skal brukes til videreføring av 

kommunereformen (tvangssammenslåinger). 

• legge om rammebevilgningene til samme modell som før 2015, hvor alle kommuner 

får et likt basistilskudd og småkommunetilskuddet gjeninnføres. 

• fremme forslag om skjerpet inntektsutjamning i inntektssystemet for kommunene. 



• fremme forslag til endringer i inntektssystemet slik at storbytilskudd og veksttilskudd 

finansieres som påslag i rammen uten uttrekk fra alle kommuner. 

• etablere en egen tilskuddsordning for å sikre omlegging til nullutslippsteknologi i 

fylkeskommunal kollektivtrafikk.  

• endre fordelingen av midler til barnehagedrift i kommunene slik at det tar 

utgangspunkt i utdanningsnivå og ikke i antall barn. 

Barnevern 

• etablere en egen statlig toppfinansiering for kommuner med særlig høye utgifter til 

barnevern.  

Særlig ressurskrevende tjenester: 

• redusere kommunenes egenandel i ordningen med særlig ressurskrevende tjenester, 

slik at statens andel øker med anslagsvis 1 mrd. kroner. 

• gjennomgå ordningen med ressurskrevende tjenester og sikre at alle relevante 

kostnader kommunene har i ordningen, regnes med som grunnlag for den 

kommunale egenandelen. 

• utvide ordningen med særlig ressurskrevende tjenester til å også omfatte 

aldersgruppen 67 til 80 år.   

Miljø: 

• innføre obligatoriske krav til kompetanse og en øremerket tilskuddsordning for 

kommunesektoren for å øke kompetansen innen miljø, biologisk mangfold og klima. 

Helse: 

• trappe opp underfinansieringen av fastlegeordningen i løpet av 2023.  

• avvikle forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene 

Utdanning/kultur: 

• endre lærlingtilskuddet slik at kommunesektoren får høyere tilskudd, fordi de ikke 

har økonomisk inntjening på lærlingene. 

• etablere en fast grunnfinansiering av koordineringsfunksjonen for desentralisert 

høyere utdanning som i dag drives via studiesentrene. 

• sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn i ulike fritidsaktiviteter ved: 

• å innføre gratis kulturskoletime og makspris, 

• sikre gode rammevilkår, for eksempel ved å etablere en forutsigbar 

finansieringsordning og innføre søkbare stimuleringsmidler, 

• styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen gjennom et forsterket og systematisk 

samarbeid mellom grunnopplæringen og kulturskolen, for eksempel ved å legge til 

rette for flere kombinerte stillinger og innføre kompetansekrav for undervisning i 

praktiske og estetiske fag, 



• øke samarbeidet med frivilligheten, for eksempel ved å etablere kommunale 

kulturforum med representanter fra barnehage, grunnopplæringen, kulturskolen og 

frivilligheten. 

Sosial/velferd: 

• opprette stimuleringsmidler til å etablere flere kommunale tjenester etter modell fra 

Stangehjelpa og følgeforskning som i tillegg til å kartlegge kvalitet og tilgjengelighet 

for brukerne, kan avdekke mulige forenklinger i rapportering og byråkrati. 

• fremme forslag til nødvendige lovendringer som sikrer kommuner og 

fylkeskommuner fullt innsyn i pengestrømmer i selskap som utfører 

kommunale/fylkeskommunale velferdsoppgaver eller lovpålagte tjenester. 

• Barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. 

Likestilling: 

• definere krisesentrene som nasjonal samfunnskritisk infrastruktur og øke tilskuddet 

til 80%. 

Demokrati: 

• sikre e-valgløsninger i stemmelokalet for blinde og svaksynte ved kommende 

kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg. 

• Foreslå et landsomfattende forsøk med stemmerett for 16 åringer ved kommende 

kommune og fylkestingsvalg. 

 


