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SPØRSMÅL FRA ORDFØRER TIL STATSBUDSJETTETS VIRKNING FOR 
RINGERIKE KOMMUNE 
 
Emne: Statsbudsjett 2014 

Ny regjering har vel fremsatt statsbudsjett basert på forslag til budsjett som ble fremsatt av forrige regjering. 
Spørsmålet blir da om det foreligger endringer som har betydning for Ringerike kommune. 
Er det mulig å få en status oppdatering hva gjelder økning/reduksjon i relevante temaer? 
 
Kjell B. Hansen 
ordfører 
 
 
Rådmannens svar: 
Oversikten viser hva som ligger inne som forslag fra regjeringen til saldert statsbudsjett for 2014, som 
behandles i stortinget 13.12.13.  Oversikten viser i tillegg hva rådmannen har lagt inn i budsjett 2014 for 
Ringerike kommune, samt avviket. 
Rådmannen viser til notat datert 8.11.13 (dokument 13/3641-17) som er et sammendrag av innholdet i 
«Tilleggsproposisjonen» fra regjeringen. 
 
 Saldert budsjett Rådm. forslag Avvik 
 
Rammetilskudd grønt hefte 2014 640 693 
 
Endringer i innbyggertilskudd saldert budsjett: 

Økning pga. skatteendring og deflator 1 782    
Endring barnehage - 3 227 
Endring grunnskole - 939 
Endring barnevern 227 
Utlemming rustilskudd *) - 2 026 

 Dobbeltrom sykehjem 96 - 4 088 
Rammetilskudd etter saldering,  636 605 720 000 13 092 
Netto inntektsutjevning 70 303 
Skatt på formue og inntekt 650 135 655 000 4 865 
Sum frie inntekter 1 357 043 1 375 000 17 957 
  



 

Til grunn for beregningen ligger KS-prognosemodell.  Den tar utgangspunkt i befolkning 1.1.2013 og 1.7.2013 
for beregning av rammetilskuddet for 2014.  Dette ligger fast, og vil være det som utbetales til kommunen.   
 
Når det gjelder beregningen av inntektsutjevning og skatteinntekter vil dette øke i modellen når faktisk 
befolkningsvekst 1.1.2014 blir kjent.  Legger vi til grunn en forventet befolkningsutvikling gjennom 2013, antas 
det å utgjøre 3 millioner mer enn det som ligger i modellen. 
 
Ifølge oppdatert prognosemodell fra KS og oppdatert oversikt fra stortingsproposisjonen vil Ringerike kommune 
motta 1,357 milliard kroner i skatt og rammetilskudd 2014. Dette er ca. 4,1 mill. lavere enn beregningen gjort i 
oktober etter Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett.  
 
Av endinger fra forrige regjerings forslag til statsbudsjett finner vi følgende 
Det var lagt inn to opptak i barnehage.  For Ringerike var dette beregnet å koste 1,319 millioner kroner.  Dette 
er reversert i nytt forslag til statsbudsjett.  Økt oppholdsbetaling utgjør ca. 0,4 millioner kroner.  Endringer i 
kriteriedata antas å utgjøre ca. 1 million kroner. 
 
Endringen i grunnskolen knytter seg til bortfall av ordningen med frukt og grønt samt bortfall av 
kulturskoletilbud i SFO. 
 
*) Endringen i innbyggertilskudd til rus skyldes at regjeringen ønsker en øremerking av disse midlene, og at de 
derfor kommer som en inntekt innenfor helse- og omsorg. 
 
Avviket mellom forslag til statsbudsjett og rådmannens forslag utgjør snaut 18 millioner kroner.  Tar vi hensyn 
til det øremerkede tilskuddet på 2 millioner kroner, samt 3 millioner i økte frie inntekter som følge av vekst i 
befolkningen i 2013, ligger anslaget på frie inntekter 13 millioner over prognosemodellens anslag.  Rådmannen 
finner dette forsvarlig basert på tidligere års erfaring. 
 
 
Vedlegg:  
Notat datert 8.11.13 (dokument 13/3641-17) som er et sammendrag av innholdet i «Tilleggsproposisjonen» fra 
regjeringen. 
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