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Pensjonistforbundets innspill til Kommunal- og 

forvaltningskomiteen i behandlingen av 

Statsbudsjettet for 2021  

Kommuneøkonomien må styrkes (kap. 571) 

Kommunene er i 2020 tilført ekstrabevilgninger i forbindelse med koronapandemien, og vil også 

tilføres midler i forbindelse med nysalderingen av budsjettet i høst. Likeledes vil regjeringen i 

november legge fram et tillegg til 2021-budsjettet med anslag for økte utgifter og mindre inntekter, 

med tilhørende forslag om bevilgninger.  

Men uavhengig av de svært usikre anslagene for økte kostnader og tapte inntekter pga. Covid-19, så 

føyer forslaget til budsjett for 2021 seg inn i rekken av budsjetter fra sittende regjering, der stadig flere 

oppgaver overføres til kommunene og eksisterende oppgaver foreslås underfinansiert fra statens side. 

Den påståtte vekst på 2 mrd. kroner i inntekter (1,6 til kommunene og 0,4 til fylkeskommunene), 

forutsetter en annen kostnadsvekst og andre anslag for pris og lønnsvekst, enn dem KS legger til grunn. 

Ifølge KS er dette handlingsrommet så godt som brukt opp allerede pga. demografiske endringer, 

pålagte satsninger, nye oppgaver (bl.a. aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere), nye krav (f.eks. 

bemanningsnorm i barnehager), endringer i finansieringsordninger (f.eks. må kommunene dekke 80 

prosent av kostnadene for ressurskrevende brukere) og underliggende kostnadsvekst (i hovedsak at 

det blir stadig dyrere å drive omsorgstjenester). KS uttalte derfor samme dag som budsjettet ble lagt 

fram: 

- Det er grunn til uro over utviklingen ute i kommunene. Mange kommuner som i dag sliter med å 

opprettholde et godt velferdstilbud vil fortsatt ha store utfordringer, sier styreleder i KS Bjørn Arild 

Gram. 

Pensjonistforbundet erfarer at kommunesektoren har uløste oppgaver og en rekke oppgaver som ikke 

løses godt nok. Det er behov for en reell styrking av sektoren. Det foreslåtte budsjettet medfører 

redusert økonomisk handlingsrom. Det vil gå utover både kvaliteten på og omfanget av 

tjenestetilbudet.   

 

               Oslo,    13.10.2020 



  

 

Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

Den kulturelle spaserstokken bør flyttes til Kulturdepartementet og øremerkes (kap. 572) 

Den kulturelle spaserstokken er i dag en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Den er ikke 

synligjort i statsbudsjettet eller prioritert på annen måte, men er på om lag 35 millioner kroner i året 

og justeres kun i forhold til ev. budsjettvekst. Pensjonistforbundet vil at ordningen flyttes til 

Kulturdepartementet, styrkes vesentlig og blir en øremerket og synlig bevilgning. Det vil gi økt 

oppmerksomhet om ordningen, samt økt kontroll over hvor mye som bevilges og hvordan midlene blir 

benyttet. 

Koronapandemien har medført at stadig flere eldre har et lavere aktivitetsnivå, erfarer ensomhet og 

har vansker med å oppsøke kulturopplevelser. Pensjonistforbundet vil derfor at Den kulturelle 

spaserstokken øker til 70 millioner kroner, med en halvpart til eldre på institusjon og en halvpart til 

eldre utenfor institusjon. Pensjonistforbundet tilbyr seg å forvalte sistnevnte andel innenfor de 

kriterier som departementet fastsetter. 
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