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Effekter av tilleggsproposisjonen 2022
– illustrasjon hva det kan bety for Stavanger 

Frie inntekter 

- Økt skatt (netto): kr  72 mill.

- Redusert rammetilskudd: kr -24 mill.

- Sum netto: kr  48 mill.

Noen hovedpunkter (anslag):
• Finansiering av bemanningsnorm barnehagene, kr 3 mill.

• Makspris barnehage, effekt drift: kr 8 mill.

• Private barnehager, reduserte pensjonskostnader, anslag 

kr -5 mill.

• Ungdomstrinnet, ekstra time naturfag reverseres, kr -3 mill.

• Barnevernsreformen, kompensasjon for feil i 

grunnlagsdataene

Økt handlingsrom

kr 48 mill.

Vekst via skatteinntekter 

er en mer usikker 
finansieringskilde



Tilskudd til grunnskoler 
– illustrasjon på omfordelingseffekt for Stavanger

Stavanger 

kommune taper 

kr 9-10 mill. 

2022 2022

Alle beløp i hele millioner kroner

Norge Stavanger

Ny tilskuddsordning, kr 0,5 mill. per kommunal grunnskole

2500 kommunale skoler a kr 0,5 mill. 1 250

Særskilt fordeling; 48 skoler i Stavanger a kr 0,5 mill. per skole 24,0

Finansiering av ordningen:

Ut av innbyggertilskuddet: -1 250

Stavanger kommune sin andel (2,67 % av landets innbyggere) -33,3

Sum - omfordelingseffekt - illustrasjon 0 -9,3



Andre endringer

• Ressurskrevende tjenester, foreslått endring i innslagspunkt reduseres, og 
innebærer at en større andel av kommunens utgifter blir kompensert, om 
lag kr 6,5 mill. for Stavanger.

• Andre øremerkede tilskudd til satsingsområder i Stavanger kommune:
• Psykisk helse

• Allmenn legetjenester, tilskudd kr 100 mill. for kommuner med 
rekrutteringsutfordringer
• ALIS-avtaler

• Legevakt



Koronapandemien

▪ Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens merutgifter og 
inntektsbortfall vil levere sin sluttrapport for 2021 innen 01.04.2022

▪ Regjeringen varsler at kommunesektoren vil bli kompensert for de direkte 
virkningene av pandemien

▪ Stavanger kommune 2021
▪ Anslåtte merutgifter og mindreinntekter kr 235 mill.

▪ Mottatt kompensasjon kr 198 mill.

▪ Søknad om skjønnstilskudd er sendt Statsforvalteren og tilbakemelding forventes i 
slutten av året

▪ Behov 2022:
▪ «Normal hverdag med økt beredskap»; beredskapsstrategi

▪ beredskap i en storby koster
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Oppsummering

Samlet øker det økonomiske 
handlingsrommet med om lag kr 
50 mill. for Stavanger kommune


