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Notat 
 
 

Til Kommunestyrets medlemmer 

         
  

         

Fra Rådmannen 

Saksbehandler Mikal Johansen 
Vår ref. 18/03474-4 Dato 23.11.2018 

 
Handlingsprogram 2019-2022 - Nye opplysninger om statsbudsjett og 
skatteanslag 
 
Etter at rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 ble lagt fram 2. 

november 2018, er det kommet nye opplysninger om statsbudsjett og skatteanslag.  

 

Statsbudsjett 2019 

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har inngått avtale om neste 

års statsbudsjett. Avtalen ser ut til å bety at rammetilskudd og øremerkede tilskudd til 

kommunesektoren øker med om lag 914 millioner kroner. Øremerkede tilskudd øker 

med 1114,7 millioner kroner, mens rammetilskuddet reduseres med 200 millioner 

kroner.  

 

De største endringene for øremerkede tilskudd er følgende: 

 

                                                                                               Beløp i millioner kroner 

Redusert innslagspunkt ressurskrevende tjenester 325 

Bemanningsnorm barnehage 160 

Øremerking av midler til lærernormen 285 

Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten 100 

 

En enkel beregning knyttet til de tre første punktene tilsier en økning i inntektene i 

underkant av 2 millioner kroner for Vestby kommune. Det antas at dette ikke vil kreve 

en tilsvarende økning på utgiftssiden blant annet fordi vi oppfyller bemanningsnorm 

og lærernorm i rådmannen forslag til handlingsprogram 2019-2022. En motsats er at 

rammetilskuddet reduseres i underkant av 0,75 millioner kroner slik at den totale 

virkningen er om lag 1,25 millioner kroner for Vestby kommune. Det understrekes at 
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vi mangler nærmere informasjon om utforming og innretning slik at beløpet fortsatt vil 

være noe usikkert.  

 

Når det gjelder økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten mangler vi også 

her nærmere informasjon om ordningen, men det må kunne antas at for å få utløst 

økte inntekter vil det kreve økte utgifter fra kommunens side.  

 

Skatteanslag 2019 

I rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 har man brukt en egen 

beregning for årets skatteinngang som danner grunnlag for skatteanslaget for 2019. 

Tidligere år har man brukt regjeringens eller kemnerens anslag, og kommunens egen 

beregning ligger om lag 8 millioner høyere enn dette. I saksframlegget er det gitt 

uttrykk for at skatteanslaget er offensivt satt. Imidlertid har kemneren nå kommet med 

en ny prognose for årets skatteinngang som er om lag 7 mill. kroner høyere enn 

kommunens egen beregning. 

 

Bakgrunnen for at kemnerens anslag er blitt høyere skyldes nye opplysninger om 

fordelingen av skatten mellom kommune og stat. Alle de seks kommunene i Follo 

som har felles kemner har fått oppjustert årets prognose, men det er kun Ås 

kommune som har fått den oppjustert en del mer enn oss. På nåværende tidspunkt 

vet vi ikke om denne effekten gjelder for kommune-Norge generelt eller om det 

gjelder bare for noen enkelte kommuner. Dersom den gjelder for kommune-Norge 

generelt vil det ikke være overraskende dersom fordelingen mellom stat og kommune 

endres når statsbudsjett 2019 blir vedtatt. Rådmannen anbefaler at skatteanslaget 

for 2019 ikke endres.  

 

 
Med hilsen 
 
 
 
Sjur Authen  
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