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1. Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram 
15. mai 2018:

 RNB 2018

 Kom.prop. 2019

2. Nasjonale trekk (makro)

3. Kommuneøkonomi sentralt (makro)

4. Lokale trekk – Tvedestrand (mikro)





Nasjonale trekk



















Skattevekst tom. juni 2018
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Økonomiske konsekvenser for 
Tvedestrand 2018

1. Skatt og rammetilskudd for 2018 er 500 000 
kroner lavere i RNB, enn det som er  budsjettert.

2. Ble ikke justert i budsjettkontroll 1. tertial 2018

3. Avventes

4. Veksten for landet som helhet er økt. Det er 
forventninger om at skatteveksten blir høyere 
enn det som ligger i RNB… 



2018 budsjettet 

Beløp i 1.000 kroner
Opprinnelig 
budsjett 2018

Revidert 
budsjett 2018 
(RNB 2018)

Endring

Skatt 147 597 143 974 -3 623

Inntektsutjevning 24 398 27 311 2 913

Rammetilsk. fast del 177 805 178 014 209

Rammetilsk. skjønn 800 800 -

Sum 350 600 350 100 -500



Økonomiske konsekvenser for 
Tvedestrand 2019

Beløp i 1.000 kroner
Budsjett 2019 (i 
øk.plan 2018-
2021)

Budsjett 2019 i 
Revidert budsjett 
2018 (RNB) –
revidert KS-
prognose

Endring

Skatt 147 597 144 040 -3 557

Inntektsutjevning 24 363 27 323 2 960

Rammetilsk. fast del 178 240 179 999 1 759

Rammetilsk. skjønn 800 800 0

Sum 351 000 352 162 1 162



Skatt og rammetilskudd 2019: 
1. Dette innebærer realvekst på om lag 1,2 mill. kroner. 

2. Det er en forventning om at dette skal dekke demografi, 
pensjon og de angitte satsingsområder i 
kommuneproposisjonen 2019.

3. Som kjent har kommunen en rekke utfordringer som også 
skal dekkes.  

4. Bemanningsnorm i barnehagene: Helårsvirkning om lag 
600 000 kroner. Ikke kompensert.

5. Distriktsindeksen gjennomgått: videreføres i 
distriktstilskudd Sør-Norge: 4,7 mill. kroner. Skal opp til 
vurdering i inntektssystemet i 2020.



Andre elementer i inntektssystemet som skal ses 
på senere – kan få betydning for Tvedestrand 

kommune:
• Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet:

– Utgiftsutjevningen: Motvirke ufrivillige etterspørsels –
og kostnadsulemper ved kommunal 
tjenesteproduksjon

– Arbeid ser på: Sammenheng mellom rus- og psykiske 
lidelser og variasjoner i kommunenes utgifter til 
sosialhjelp og barnevern? Mål: etablere eget kriterium 
som fanger opp denne sammenhengen

– Tilbake til saken på egnet tidspunkt



..forts.:

• Vurdering av kriteriet antall psykisk 
utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie 
og omsorg:
– Psykisk utviklingshemmede over 16 år
– I dag: Utgjør ca. 14 % av delkostnadsnøkkelen for pleie og 

omsorg
– Eksternt prosjekt: 
– Vektet for høyt ifølge analyser. 
– Tilsier: i underkant av 5%
– På sikt lavere vekting
– Dep. arbeider videre fram mot neste helhetlige revisjon av 

kostnadsnøkkelen



KS oppsummerer:
• Fornøyd med regjeringen: Viktig med levende 

lokaldemokrati for effektiv bruk av fellesskapets 
penger  

• Det lokale handlingsrommet blir omtrent det 
samme neste år som i år

• Bemanningsnorm i barnehagene er ikke finansiert

• Bevilgning til flom- og rassikring økes ikke



Lenker til KS-presentasjoner:
1. http://www.ks.no/contentassets/a8e00750a5b5

4396b76df34847822784/2018-05_rnb-
kommunepropv0-3.pdf

2. http://www.ks.no/contentassets/a8e00750a5b5
4396b76df34847822784/foredrag-kmd-
hiim_.pdf
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