Fra: Sigmund Engdal [Sigmund.Engdal@ks.no]
Til: Kommuneøkonomene [kommuneokonomi@ks.no]
Kopi: Sigmund Engdal [Sigmund.Engdal@ks.no]
Sendt: 29.01.2021 16:20:49
Emne: VS: Ny krisepakke som følge av covid-19 - Prop. 79 S (2020 - 2021)
Vedlegg: image001.jpg
Regjeringen har i dag lagt fram en proposisjon med nye økonomiske tiltak for 2021 for å motvirke de økonomiske
konsekvensene av koronapandemien https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.‐79‐s‐20202021/id2830598/.
Forslagene innebærer i hovedsak forlengelse og justering av eksisterende ordninger. Det foreslås imidlertid også enkelte nye
økonomiske tiltak bl.a. for barn, ungdom og studenter. Flere av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for
kommuneøkonomien.

Rammetilskudd:
Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt med 500 mill. kroner for å finansiere kommunenes utgifter til vaksinasjon.
Regjeringen har besluttet at vaksinasjonen mot covid‐19 organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet,
noe som betyr at kommunene får plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i
kommunen. Midlene fordeles basert på innbyggertall.
Rammetilskuddet til fylkeskommunene foreslås økt med 200 mill. kroner. Fylkeskommunene har fått en styrket rolle i regional
nærings‐ og kompetanseutvikling, og den økte bevilgningen skal bidra til at fylkeskommunene kan tilpasse innsatsen overfor
bedrifter som rammes av virusutbruddet.

Øremerkede tilskudd:
Kommunene:
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, Kap. 553 post 68 (ny). Det er behov for raskt og effektivt for å
avhjelpe situasjonen der de lokale behovene i næringslivet er størst. Regjeringen foreslår derfor en egen øremerket
bevilgning til kommunene på 1 mrd. kroner, slik at kommunene kan kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt
rammet av koronapandemien. Kommunenes støtte til virksomheter skal være i tråd med regelverket for statsstøtte. Det
legges opp til en enkel rapportering om bruk av midlene.
Regjeringen foreslår at halvparten av bevilgningen, 500 mill. kroner, disponeres så snart Stortinget har gjort sitt vedtak. Denne
delen bevilgningen vil gå til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet, samt til kommuner som per 29. januar har
innført smitteverntiltak på nivå 5 på grunn av det muterte viruset. Det forutsettes at kommunene bruker midlene på tiltak
som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Regjeringen er imidlertid samtidig
tydelig på at kommunene skal ha betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale
situasjonen.
Regjeringen viser videre til at de vil følge nøye med på utviklingen av smittesituasjonen og det lokale næringslivets behov for
kompensasjonsmidler, og foreslår at 500 mill. kroner kan fordeles på et senere tidspunkt og at kriteriene for denne
tildelingen fastsettes da. Regjeringen viser samtidig til at del to av midlene kan fordeles på nedstengte og særlig hardt
rammede kommuner og kommuner med behov for ytterligere kompensasjonstiltak for det lokale næringslivet. Regjeringen
har til vurdering om disse midlene vil bli utbetalt etter påske i lys av smittesituasjonen og situasjonen i arbeidsmarkedet,
men viser samtidig til at denne vurderingen kan fremskyndes dersom smittesituasjonen tilsier det.
Tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud ifb. Koronapandemien, Kap. 226, post 65 (ny). Regjeringen foreslår å bevilge
500 mill. kroner til kommunene til nye og utvidete sommerskoletilbud for elever i grunnskolen. Målet er å gi flere unge en
arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til å
ta igjen tapt undervisningstid og progresjon. Kommunene kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger,
leirskoler osv. tilpasset sine lokale forhold. Midlene skal bidra til nye tilbud eller til utvidete tilbud, og skal ikke finansiere
eksisterende lokale tilbud.
Kompetanse og innovasjon i omsorgstjenestene, Kap 761, post 68. Bevilgningen på posten foreslås økt med 30 mill. kroner til
å etablere en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for
hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Regjeringen viser til at formålet med tilskuddet er å motvirke
fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap

etter at vaksinasjonen er gjennomført, samtidig som det vil gi et håndslag til næringer som har vært hardt rammet under
koronapandemien. Det foreslås at tilskuddet forvaltes av Statsforvalterne, som også har ansvaret for å koordinere det
regionale støtteapparatet for Leve hele livet.
Allmennlegetjenester, Kap. 763, post 63 foreslås økt med 106 mill. kroner knyttet til de to øremerkede tilskuddene som
finansierer kommunenes kostnader knyttet til testing ved grensen og i karantenehotell. Regjeringen viser til at obligatorisk
testing på grensen gir økte utgifter for kommunene og dermed et økt tilskuddsbehov. Videre foreslås det en økning i
tilskuddet til testing i karantenehoteller som følge av at dette utvides til å også omfatte kostnader til helse‐ og
omsorgsutgifter i karantenehotell for dem som blir syke og trenger behandling.
Psykisk helse, rus og vold ‐ Kommunale tjenester, Kap. 765, post 60. Regjeringen viser til at flere barn og unge har opplevd
negative konsekvenser på grunn av smitteverntiltakene, og foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilbud til barn
og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester med 10 mill. kroner i 2021. Tiltaket foreslås innrettet
slik at kommuner kan søke støtte til tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud og tilpasset, oppsøkende hjelp for
barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien. Ordningen vil forvaltes av Statsforvalterne.
Refusjon av kommunenes utgifter knyttet til karantenehoteller, Kap. 451, post 60 foreslås økt med 460 mill. kroner, for å ta
høyde for at ordningen karantenehoteller kan måtte videreføres til og med juni 2021. Refusjon av kostnader knyttet til
isolasjon, og endringer i reglene for egenandeler sammenlignet med det som ligger til grunn i saldert budsjett, er også en del
av bakgrunnen for forslaget om økt bevilgning. Følgende egenandeler for opphold på karantenehotell ligger til grunn for
bevilgningsforslaget: 500 kroner per døgn for privatpersoner over 18 år og arbeidstakere og 250 kroner per døgn for
privatpersoner mellom 10–18 år. Barn under 10 år er fritatt fra egenandel.
Integreringstilskuddet, Kap 291, post 60 foreslås økt med 135 mill. kroner til finansiering av økt bruk av forlenget
introduksjonsprogram i inntil fire måneder for deltakere som er i sluttfasen av programmet. Det anslås at bevilgningen kan
tildele utvidet programtid til om lag 3 000 deltagere (av potensielt 4 500). Midlene vil bli utbetalt til kommunene basert på
rapportert antall personer som får et tilbud.
Kommunale innvandrertiltak, Kap. 291, post 62. Det foreslås å økte bevilgningen til Jobbsjansen med 25 mill. kroner.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Kap 292, post 60 foreslås økt med 120 mill. kroner
for å utvide tiden med opplæring i norsk og samfunnskunnskap i inntil fire måneder for personer som avslutter sin rett og
plikt til opplæring innen 30. juni 2021. Tilskuddssats per person er 8 000 kroner.
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, Kap 490, post 60 foreslås oppjustert med 1,2 mill. kroner for å ivareta
smittevernmessig forsvarlig innkvartering.
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Kap. 846, post 61. Det foreslås en økning med 20 mill. kroner for å
bedre kapasiteten ved utstyrssentralene til BUA, Kirkens Bymisjon (Skattkammeret) og Frilager.

Fylkeskommunene:
Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, Kap 553, post 61. Det foreslås en bevilgningsøkning på 76 mill. kroner til
Sivas næringshage‐ og inkubasjonsprogram. Midlene fordeles til fylkeskommunene som har ansvar for at det utformes
oppdrag til Siva i sitt fylke. Regjeringen viser til at næringshagene og inkubatorene har i løpet av pandemien opplevd stor
økning i etterspørsel etter tjenester fra bedrifter som har behov for bistand, og mange har tatt inn flere bedrifter i sine
program for å avhjelpe situasjonen, og med bevilgningsøkningen gis det mulighet for videreføre tiltak fra 2020.
Bevilgningen til Tiltak for fullføring av videregående opplæring, Kap. 225, post 69 foreslås økt med 100 mill. kroner.
Regjeringen viser til at en ser en tendens til at flere lærlinger permitteres, og at det er stor usikkerhet om situasjonen
fremover. Økningen i bevilgningen er rettet mot tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli
permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass. Regjeringen legger til grunn at midlene skal rettes inn
mot de lærefagene som er hardest rammet av pandemien, og vil fordeles etter delkostnadsnøkkelen for videregående
opplæring.
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