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Dramatiske budsjettkonsekvenser for kommunene 

 

Gudbrandsdalstinget, 26. november 2019 
 

Gudbrandsdalstinget er sterkt bekymret for konsekvensene av statsbudsjettet for 2020. 

Budsjettåret 2020 og økonomiplanperioden 2020 – 2023 er svært utfordrende for 

kommunene i Gudbrandsdalen.  

Den demografiske utviklingen gjør at kommunene må prioritere en større andel av sine 

samlede ressurser til pleie- og velferdssektoren. Spesialisthelsetjenesten er kronisk 

underfinansiert, og konsekvensen er at kommunene får et større og større ansvar for å følge 

opp pasienter innenfor et allerede presset budsjett. Kommunene får stadig nye oppgaver 

uten at disse er fullfinansiert. Handlingsrommet innenfor de frie midlene begrenses videre 

av blant annet innføringen av lærernormen i skolen og bemanningsnormen i barnehagene. 

Endringene i eiendomsskatteloven innskrenker det lokale sjølstyret, og muligheten 

kommunene har til å påvirke egne inntekter begrenses. Konsekvensen er at mange 

kommuner må kutte drastisk i tjenestetilbudet til egne innbyggere.  

Gudbrandsdalstinget vil også peke på utfordringer knyttet til at: 

 Kompensasjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere svekkes ytterligere. 

Dette har store konsekvenser for hver enkelt kommune. 

 Det øremerkede tilskuddet til tidlig innsats i grunnskolen blir betydelig redusert i 

rammetilskuddet fra 2020. Resultatet kan bli at tiltak knyttet til tidlig innsats ikke 

prioriteres.  

 Bemanningsnormen i barnehagene er underfinansiert. Det fører til at det må hentes 

midler fra andre tjenesteområder.  

 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen pålegger kommunene et flatt kutt på 

0,5 prosent. Det blir ikke mindre byråkrati og økt effektivitet av reduserte 

bevilgninger, det blir bare dårligere tjenester. Regjeringen bør heller satse mer på 

rehabilitering og forebyggende tiltak.  

 Det er satt av altfor lite midler til flom- og rassikring. Mange av kommunene i 

Gudbrandsdalen har svært store behov knyttet til sikring av infrastruktur og 

boligområder. 

 Fylkeskommunens utfordringer med vedlikeholdsetterslep, rassikringsbehov og 

mulighet til å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften på fylkesvegene 

imøtekommes ikke. 

 Nye oppgaver som er overført til fylkeskommunen gjennom regionreformen er ikke 

fulgt opp med tilstrekkelige ressurser.  

Gudbrandsdalstinget vil samtidig uttrykke en sterk bekymring over kuttene i regionale 

utviklingsmidler. Dette svekker fylkeskommunens muligheter til å drive utviklingsarbeid. Det 

gjør også at kommunene risikerer å miste tilskudd til kommunale næringsfond. De 
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kommunale næringsfondene er blant de mest treffsikre virkemidlene 

kommunene har til å drive næringsutvikling. 

Gudbrandsdalstinget er også sterkt uenig i regjeringens forslag om å legge ned de lokale 

skattekontorene. Dette er nok et eksempel sentralisering av oppgaver som svekker de 

kommunale fagmiljøene. Det er også knyttet stor usikkerhet om den foreslåtte løsningen vil 

bli bedre.  
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