J Post 19/241043 Handlingsprogram 2020-2023 Tilleggsinnstilling
Vedlegg nr 3

Statsbudsjett 2020
Hovedtrekk
Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på knapt 3,2
milliarder kroner, tilsvarende 0,6 prosent. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter
er det lagt til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 prosent fra 2019 til 2020.
Av veksten i kommunesektorens samlede inntekter utgjør realveksten i de frie inntektene (skatt og
rammetilskudd) 1,3 mrd. Kroner. Disse tildeles i sin helhet kommunene. Det tilsvarer en realvekst på
0,3 prosent. Veksten i frie inntekter må også ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte
merutgifter som følge av befolkningsutviklingen, hvor effekten av dette anslås er om lag 0,9 mrd.
I kommuneproposisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede
pensjonskostnader i størrelsesorden 450 mill. i 2020, ut over det som dekkes av den kommunale
deflatoren. I tillegg er det lagt inn satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 550 mill.
Netto økning i handlingsrom utgjør med dette 0,3 mrd. (før effektivisering). Regjeringen har de siste
årene forutsatt at kommunene legger inn effektivisering på 0,5 prosent, som er beregnet til 1,3 mrd.
Handlingsrom etter effektivisering er beregnet til 1,6 mrd.
Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter til kommunesektoren i 2020 er det tatt hensyn til at
kommunene skal dekke en større del av kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale
e-helseløsninger og bidra mer til helsenettet.
Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får noe økt handlingsrom, men det er
fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig
omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren. Bedre organisering av tjenestene kan
frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.
Regjeringen foreslår å innlemme en rekke øremerkede tilskudd i rammetilskuddet i 2020 for
kommunene, herav tilskudd til lærernormen og tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens.
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til staten fra 1.6.2020.
Vurdering av effektene for Bærum
Endringer i frie inntekter
Forslaget til statsbudsjett medfører en innstramming i forhold til Kommunedirektørens forslag til
handlingsprogram 2020–2023. Hovedårsaken til dette er at Kommunedirektøren har lagt til grunn en
realvekst i de frie inntektene på 1,4 prosent mens regjeringen foreslår en realvekst på 0,3 prosent.
Regjeringen forventer en nedgang i pensjonskostnadene for landet, noe som ikke forventes i Bærum.
I tillegg legger regjeringen opp til at realveksten skal delfinansiere lærernormen. Forslaget til
handlingsprogram har forutsatt at lærernormen dekkes i sin helhet som en særskilt fordeling i
rammetilskuddet. Dette reduserer handlingsrommet for kommunen.
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Beregninger viser at de frie inntektene blir cirka 64 mill. høyere i 2020 enn i Kommunedirektørens
forslag til handlingsprogram 2020–2023, etter innlemming av øremerkede tilskudd,
oppgaveendringer og realvekst.
Regjeringen foreslår å nedjustere skattøre fra 11,55 til 11,1 prosent ut i fra målsettingen om at
skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene. Bærum er en skattesterk
kommune og vil kunne tape på denne endringen, men det er for tidlig å si noe om de faktiske
konsekvensene. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i Økonomimelding I 2020.
Konsekvenser for sektorene
Direkte effekter
 Sum øremerkede tilskudd sektorer som flyttes fra sektorene til de frie inntektene utgjør om
lag 83 mill., der lærernormen utgjør 62 mill.
 Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere utgjør om lag 8 mill.
 Kemneren overføres til staten. Nettoeffekt av dette for kommunen er cirka 1,2 mill.
I tillegg foreslår regjeringen en rekke andre endringer som gir mindre økonomiske konsekvenser for
Bærum kommune.
Forslag som kan vurderes lokalt
 Tidlig innsats (lærernormen) i skolen 10,3 mill.
 Opptrappingsplanen for rusfeltet 3,3 mill.

Netto effekt
Beregninger viser at handlingsrommet reduseres med cirka 20 mill. i 2020 sammenlignet med
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020–2023 forutsatt at den varslede satsningen til
tidliginnsats skole (lærernorm) innlemmes. Kommunedirektøren gjør for øvrig oppmerksom på at
det er knyttet stor usikkerhet til skatteanslagene både for landet og Bærum kommune. Utviklingen vil
følges nøye.

Endringer, mill. kr

2020

2021

2022

2023

Frie inntekter, inkl. innlemmede øremerkede tilskudd (økt inntekt)

-63,8

-66,0

-68,8

-73,2

Sum øremerkede tilskudd sektorer som flyttes fra sektorene til de frie inntektene
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere
Andre mindre endringer
Sum effekt sektorene før varslede satsninger

80,0
-13,1
8,4
-2,3
73,0

80,0
-22,4
8,4
-2,3
63,6

80,0
-22,4
8,4
-2,3
63,6

80,0
-22,4
8,4
-2,3
63,6

9,2

-2,4

-5,2

-9,6

10,3
19,5

10,3
7,9

10,3
5,1

10,3
0,7

Estimert endret handlingsrom før lokal vurdering av varslede satsinger
Varslede satsninger, herav:
Satsing tidliginnsats skole (lærernorm)
Estimert endret handlingsrom etter lokal vurdering av varslede satsinger
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Sektorene
I dette kapittelet vises den økonomiske effekten for det enkelte programområde fordelt mellom
direkte konsekvenser av statsbudsjettet og varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det
samlede handlingsrommet i budsjettet. Og til slutt hvilke endringer Kommunedirektøren foreslår å
innlemme i forslag til handlingsprogram 2020–2023.

Organisasjon, styring og utvikling
Direktekonsekvenser av statsbudsjettet
Regjeringen foreslår at skatteinnkreving overføres fra kommunene til staten fra 1.6.2020. Dette vil
medføre en organisasjonsendring der de ansatte som jobber med skatteinnkreving flyttes til
skatteetaten. Finansdepartementet legger til grunn at overføringen skal anses som en
virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven kap. 16 for samtlige berørte kommuner. Fra
overføringstidspunktet vil de tidligere kommunalt ansatte som er overført, være omfattet av
statsansatteloven. Rammetilskuddet fra staten til Bærum reduseres med 14,3 mill. som følge av at
skatteinnkrevingen flyttes.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Budsjettrammen til Organisasjon, styring og utvikling reduseres med 13,1 mill. (7 måneders effekt i
2020), men effekten for Bærum er omtrent null siden rammetilskuddet reduseres omtrent
tilsvarende.

Sektor Barn og unge
Oppvekst skole
Direktekonsekvenser av statsbudsjettet
Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling
Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og 21 mill. til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte
behov. Dette kan utgjøre 2,0 mill. for Bærum og Bærums rammetilskudd fra staten vil øke
tilsvarende.
Lærernormen
I 2020 legger regjeringen opp til at lærernormen skal finansieres delvis ved å innlemme midler i
rammetilskuddet til kommunene og delvis ved vekst i de frie inntektene. 400 mill. av realveksten i de
frie inntektene til kommunene er nettopp begrunnet med særskilt satsning på tidlig innsats i skolene.
Kommunene er frie til å prioritere bruken av veksten i de frie inntekter. I midlertidig forventer
regjeringen at kommunene prioriterer å oppfylle lærernormen.
Bærum har fått tildelt 61,7 mill. gjennom særskilt fordeling i rammetilskuddet for 2020. Bærums
andel av realveksten i de frie inntektene til kommunene, utgjør 10,3 mill. Samlet utgjør
kompensasjonen for Bærum cirka 72 mill. som må benyttes for å kunne finansiere lærernormen.
Foreløpige beregninger antyder at det utover dette kan bli en underdekning på rundt 6 mill. for
Bærum i 2020. Hvordan utslaget vil bli i 2021 er beheftet med betydelig usikkerhet.
Innkjøp av nye læremidler
Regjeringen foreslår å bevilge 170 mill. til å dekke ekstra utgifter kommunene har til innkjøp av nye
læremidler i forbindelse med fagfornyelsen som trer i kraft i 2020.
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Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til «Den teknologiske skolesekken» med 40 mill. i 2020. Den
samlede rammen vil da være på 90 mill. Dette er midler kommunen søker om.
Arbeid mot mobbing og for et godt og inkluderende læringsmiljø
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 117 mill. til dette arbeidet i 2020. Av disse er 47,5 mill. satt av til
kompetanseutvikling i skolen. Dette er midler kommunen kan søke om.

Øremerkede tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet fra 2020:



Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 61,7 mill. med særskilt fordeling
Tilskudd til leirskoleordningen 1,4 mill.

Kommunedirektørens forslag til vedtak




Skole styrkes med 72 mill. til lærernormen.
Kommunedirektøren anbefaler ikke å kompensere for bortfall av øremerket tilskudd til
leirskoleordningen, men foreslår omprioritering innen rammen.
Kommunedirektøren anbefaler ikke å bevilge midler til redusert foreldrebetaling innen SFO,
men foreslår omprioritering innen rammen.

Barnehage
Direktekonsekvenser av statsbudsjettet
Foreldrebetaling
Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2020 blir fastsatt til 3 135
kroner per måned fra 1. januar 2020.
Regjeringen reduserer rammetilskuddet til kommunene med 82,9 millioner kroner for helårseffekten
av økt foreldrebetaling fra august 2019. For Bærum vil dette utgjøre cirka 2,3 mill.
Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det vil
si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574 750 kroner ha rett til
redusert foreldrebetaling.
Fra høsten 2019 er også toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis
kjernetid i barnehage. Regjeringen foreslår å bevilge 57,8 mill. for å dekke helårseffekten av at
toåringene er inkludert i ordningen. For Bærum vil dette utgjøre 1,6 mill.
Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt
prisjusteres til 566 100 kroner fra 1. august 2020.
Bemanningsnorm
Regjeringen innførte en bemanningsnorm i barnehagene med virkning fra 1. august 2018. For 2020
forslår regjeringen å bevilge 111,2 mill. for å bedre finansieringen av bemanningsnormen i
barnehagene. Midlene skal gå som et treårig øremerket tilskudd for perioden 2018–2020 og til
kommuner som har en lavere bemanningsnorm enn vedtatt norm i kommunens egne barnehager per
desember 2017. Denne ordningen vil ikke gjelde Bærum, da Bærum oppfylte vedtatte
bemanningsnorm i kommunale barnehager per desember 2017.
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Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i
budsjettet
Kompetanseheving
Regjeringen foreslår å bruke 430 mill. i 2020 til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i
barnehagene. 190 mill. av dette vil gå til den regionale ordningen for kompetansetiltak. Midlene skal
i hovedsak benyttes til barnehagebasert kompetanseutvikling, der hele personalet sammen arbeider
med å utvikle den pedagogiske praksisen i den enkelte barnehage. Dette er midler kommunen kan
søke om.
Tilskudd til økt barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn
Regjeringen opprettet i 2018 en tilskuddsordning til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid i
kommuner som har særlige utfordringer med å få minoritetsspråklige barn til
barnehagen. Kommunene står fritt til å bruke midlene slik det passer best lokalt for å nå målet om
flere minoritetsspråklige barn i barnehage. Regjeringen foreslår å bevilge 17,3 mil. til arbeidet i 2020.
Dette er midler kommunen kan søke om.
Svømming i barnehage
Regjeringen viderefører tilskuddsordningen til svømming i barnehager. Det blir bevilget 70 mill. til
svømmeopplæring i barnehage i 2020. Dette er midler kommunen kan søke om.
Andre forhold
Departementet foreslår å videreføre 10,3 mill. til arbeidet mot mobbing og et godt barnehagemiljø.
Dette er midler kommunen kan søke om.
Departementet foreslår å videreføre 4,2 mill. i stimuleringsmidler til rettledning av nyutdannede
nytilsatte lærere i barnehage og skole. Dette er midler kommunen kan søke om.
Stortinget har vedtatt å flytte ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager til nasjonalt
nivå. Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. til å starte oppbygging av den nye enheten for tilsyn i
Molde fra høsten 2020.

Kommunedirektørens forslag til vedtak



Barnehagenes ramme reduseres med 2,3 mill. som en konsekvens av helårseffekt for økt
maksimalpris for foreldrebetaling fra august 2019.
Kommunedirektøren anbefaler ikke å bevilge midler til gratis kjernetid for toåringer fra familier
med lav inntekt inkludert, men foreslår omprioritering innen rammen.
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Barnevern
Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i
budsjettet
Satsing på kompetanse og hjelpetiltak i barnevernet
Det kommunale barnevernet
Barnevernsreformen vil gi kommunene mer ansvar for barnevernet.
Regjeringen ønsker å prioritere forebyggende arbeid og økt kompetanse i barnevernet.
Forebyggende arbeid i barnevernet betyr å satse på nye hjelpetiltak slik at man unngår
omsorgsovertagelse. Bærum kommune har allerede kommet langt i denne satsingen og har innført
effektive hjelpetiltak som MST CAN og FFT. Bærum kommune kan vurdere muligheten for å søke
refusjon.
Det statlige barnevernet (som kan ha økonomisk effekt for kommunene)
Det er flere barn enn tidligere i barnevernet med omfattende behov for hjelp. Det trengs
skreddersydde tiltak, økt bemanning og større behov for institusjonstiltak. Det forslås en betydelig
styrking av det statlige institusjonstilbudet.
DigIT barnevern
Større deler av ansvaret for DigIT barnevern prosjektet overføres fra staten til KS.
Det er vanskelig å vurdere konsekvensene for den enkelte kommune.

Sektor Bistand og omsorg
Pleie og omsorg
Direktekonsekvenser av statsbudsjettet
Tilskudd til ressurskrevende tjenester
Tilbudet til folk som har behov for mye hjelp av den kommunale omsorgstjenesten, skal ikke være
avhengig av kommunens økonomi. Kommuner som har innbyggere med et særlig stort behov for
slike tjenester, mottar derfor et særskilt tilskudd for å dekke utgifter over et gitt nivå. Fra 2013 til
2019 har veksten i ordningen vært på nærmere fire milliarder kroner, eller 60 prosent. Regjeringen
foreslår å øke innslagspunktet med 50 000 kroner for 2020 utover pris- og lønnsvekst, som vil gi en
innsparing på 350 millioner kroner. Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har
vært i ordningen. For Bærum utgjør dette en samlet redusert inntekt på 8,4 mill.
Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens innlemmes i rammetilskuddet
fra 2020:
Regjeringen foreslår å innlemme tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med
demens i rammetilskuddet. Målet med tilskuddsordningen er å etablere og drifte tilrettelagte
dagaktivitetsplasser til hjemmeboende med demens. Dette er beregnet å utgjøre 8,3 mill. for
Bærum, herav 1,2 mill. til seniorsentrene.

Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i
budsjettet
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Heldøgns omsorgsplasser
Bevilgningen til investeringstilskuddet blir foreslått økt med 179,6 millioner kroner til å dekke første
års utbetaling til om lag 2 000 heldøgns omsorgsplasser. Totalt gir det en tilsagnsramme på om lag
3,6 milliarder kroner i 2020.
Halvparten av rammen er øremerket til netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Den
resterende delen av tilsagnsrammen kan i tillegg nyttes til rehabilitering og utskiftning.
Eget kjøkken i sykehjem og omsorgsboliger
For å øke antall sykehjem og omsorgsboliger med egne kjøkkenløsninger, foreslår regjeringen 400
mill. i planperioden for Leve hele livet (2019–2023). Målet er etablering eller gjenetablering av lokale
kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger for
personer med heldøgns tjenestetilbud.
Leve hele livet – økt kompetanse, kontinuitet og aktivitet
Regjeringen foreslår 23 mill. til et nytt tilskudd med mål om å utvikle gode løsninger for å forbedre
kvaliteten, kompetansen og kontinuiteten i omsorgstjenestene. Dette er i tråd med hovedområdene i
Leve hele livet.
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene
Regjeringen foreslår 22,1 mill. til å utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene i
2020. Beløpet skal dekke inntektspåslag og administrasjon for seks nye kommuner fra 1. juli 2020.
Målet med forsøket er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir bedre likebehandling på
tvers av kommunegrenser og riktigere sikre at brukernes behov dekkes på en riktigere måte.
Kommunene Stjørdal, Selbu, Bjørnafjorden og Lillesand deltar i forsøket ut 2022. De nye seks
kommunene må søke om deltakelse innen 1. februar 2020.

Kommunedirektørens forslag til vedtak



Kommunedirektøren foreslår å bevilge 8,4 mill. for å kompensere for inntektstap innen
ressurskrevende tjenester.
Kommunedirektøren foreslår å bevilge samlet 8,3 mill. til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens, herav 1,2 mill. til seniorsentrene.

Sosialtjeneste og bolig
Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i
budsjettet
Opptrappingsplan rusfeltet
Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til Opptrappingsplan for rusfeltet gjennom vekst i
kommunenes frie inntekter. Dette utgjør cirka 3 mill. for Bærum.
I Kommunedirektørens forslag til handlingsprogrammet er det ikke funnet dekning til å imøtekomme
budsjettbehovet ved bortfall av øremerket tilskudd.

Øremerkede tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet fra 2020:
Øremerket tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av egen bolig fra Husbanken, vil fra og med
2020 innlemmes i kommunens frie inntekter. I tråd med Husbankens forskrift, har Bærum hatt en
relativ restriktiv tildelingspraksis. Husbanken åpner nå for mer fleksibel bruk og gitt tydelig uttrykk
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for en forventning til økt bruk av tilskudd i handlingsprogramperioden, spesielt for barnefamilier.
Effekt for Bærum er beregnet til 10,1 mill.

Kommunedirektørens forslag til vedtak


Kommunedirektøren anbefaler ikke å styrke rusfeltet ytterligere, men foreslår omprioritering
innen rammen.



Kommunedirektøren foreslår at budsjettrammen til Helse og sosial økes med 10,1 mill.,
forbeholdt tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig. Dette er i tråd med satsningen
Barn skal bo bra i Bærum fra handlingsprogrammet for 2020–2023. Aktiv bruk av boligsosiale
virkemidler skal gi lavinntektsfamilier mulighet til å eie egen bolig og sikre gode oppvekst
vilkår for sine barn. Bevilgningen avsettes til fond som det etableres egne retningslinjer for,
herunder regime for søknad og bevilgning, og overføringer fra år til år.

Kommunehelse

Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i
budsjettet
Psykisk helse og ressursteam
Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens
satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet
innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det er gjennom tilskudd til rekruttering av
psykologer lagt til rette for at alle kommuner kan styrke tjenestene. Fra 1. januar 2020 er alle
kommuner lovpålagt å ha psykologkompetanse, og tilskuddet innlemmes i kommunerammen.
Tilskuddsordningen skal bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale
hensyn benytter kompetansen:
 I større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og
fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
 I større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og
lokalmiljø.
 Til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og
grupper, herunder også utredning og diagnostisering
 Til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig
samarbeid
Kommunens ressursteam jobber med utfordringer i ungdomsmiljøet, hovedsakelig på gruppe- og
systemnivå, og består av 2 årsverk psykologspesialister. Teamet finansieres i dag blant annet av et
statlig tilskudd på 0,8 mill. Tilskuddet bortfaller fra 2020 og ressursteamet er foreslått nedlagt fra
2021.

Øremerkede tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet fra 2020:
Tilskudd til rekruttering av psykologer innlemmes i kommunerammen. Bærums andel utgjør 4,7 mill.
Videre innlemmes øremerket tilskudd til habilitering og rehabilitering og tilskudd til samordning av
lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i rammetilskuddet. Bærums andel utgjør henholdsvis
1,9 mill. og 0,1 mill.

Kommunedirektørens forslag til vedtak
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Kommunedirektøren foreslår:
 Kommunedirektøren foreslår ingen endring utover videreføringen på 2 mill. i 2020 til
ressursteam for ungdom, foreslått i handlingsprogrammet for 2020–2023.

Sektor Miljø, idrett og kultur
Direktekonsekvenser av statsbudsjettet
Frivilligsentraler
Tilskudd til frivilligsentraler ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i 2017. I 2020 blir
beløpet fra 2019 prisjustert. I tillegg vil ytterligere 7 mill. bli fordelt til dette formålet i 2020, ut i fra
etablering av 17 nye sentraler. Tilskudd til frivilligsenter blir fordelt etter ordinært kriterium fra 2021.
Bærum har tre frivilligsentraler, som er lokalisert i Sandvika, på Rykkinn og på Fornebu. Til sammen
har Bærum fått tildelt 1 281 000 kroner gjennom særskilt fordeling i rammetilskuddet for disse i
2020.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Frivillighetssentralene ligger inn i budsjettrammen, og Kommunedirektøren foreslå ingen endringer.

Samferdsel
E18 Vestkorridoren
Regjeringen foreslår å bevilge 400 mill. til innløsning av boliger og prosjektering for E18.
Det er også satt av planleggingsmidler for E18 Ramstadsletta–Slependen, og kollektivknutepunkt på
Lysaker.
Fornebubanen
Det ligger inne tilsammen 1,5 mrd. til Fornebubanen, hvorav regjeringens forslag er på 768 mill. til
banen.
Regjeringen vil i tillegg tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66
prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og
halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
E16 Bjørum – Skaret
Regjeringen foreslår å bevilge 250 mill. for 2020 til forberedende arbeid for videreføring av E16
mellom Bjørum og Skaret. Samtidig er det satt av 470 mill. til sluttføring av Sandvika–Wøyen. Det er
også satt av midler til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16.
Gang- og sykkelvei
De statlige midlene til riksveitiltak i inneværende bymiljøavtale fra juni 2017 for Oslo og Akershus
brukes bl.a. til å bygge gang- og sykkelvei i Professor Kohts vei langs E18 i Bærum. Det settes også av
midler til gang- og sykkelvei langs Griniveien fra Røakrysset til bygrensen.
Øremerkede tilskudd som innlemmes i rammetilskuddet fra 2020:
Tilskudd til gang- og sykkelveier innlemmes i kommunerammen. Bærums andel utgjør 1,2 mill.
Kommunedirektøren foreslå ingen endring i budsjettrammen.
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Kommunesektorens inntekter i 2019
I revidert nasjonalbudsjett 2019 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019
anslått til 0,4 mrd. kroner. Videre ble det anslått en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd.
Nedgangen i frie inntekter hadde sammenheng med at ekstra skatteinntekter i 2018 i hovedsak ikke
ble videreført.
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslås nå til 5,3 mrd. kroner. De
frie inntektene anslås å øke reelt med 3,2 mrd. Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt opp til i
statsbudsjettet for 2019, noe som i hovedsak skyldes økte skatteinntekter i 2019.
Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ser nå ut til å bli 4,9 mrd. høyere enn lagt til grunn i
revidert nasjonalbudsjett for 2019, blant annet som følge av økende sysselsetting. Videre er utbytte
til personlige skattytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, trolig som følge av tilpasninger til
økt utbyttebeskatning. Det bidrar til økte skatteinntekter for kommunene.
Kostnadsveksten i kommunesektoren anslås til 3,0 pst. i 2019, som er det samme som lagt til grunn i
revidert nasjonalbudsjett for 2019.
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