
Kunnskaps- og integreringsministeren 

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 872 417 842 

Statsbudsjettet 2020 Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet 
Rettebrev 

Kunnskapsdepartementet gjør herved Stortinget oppmerksom på følgende tre saker som er 

omtalt i Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet:  

Boks 4.2 Forslag til tiltak 2020 – integreringsløftet  

I boks 4.2 Forslag til tiltak 2020 – integreringsløftet på side 240 er det ved en feil oppført at 

det er foreslått 10 mill. kroner til sosialt entreprenørskap under Arbeids- og 

sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Dette stemmer ikke. Regjeringen 

foreslår ikke midler til tiltaket. 

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 

Integreringstilskudd 

Følgende setning har falt ut under posten:  

«Departementet foreslår å redusere posten med 17,3 mill. kroner.» 

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 71 Tilskudd til 

innvandrerorganisasjoner og annet frivillig arbeid  

I tabell 4.33 Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på side 259 foreslås det at Just Unity skal 

motta 0,9 mill. kroner over ordningen i 2020. Kunnskapsdepartementet har nylig blitt 

informert om at organisasjonen har innstilt sitt arbeid, og det foreslås derfor at 

organisasjonen ikke mottar midler i 2020. 

I samme tabell fremgår det at Caritas Norge har mottatt 2 mill. kroner over ordningen i 2019. 

Det korrekte beløpet er 3 mill. kroner. 
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Side 2 

For å sikre at Caritas mottar tilsvarende tilskuddsbeløp i 2020 som i 2019, foreslås det at 

midlene som skulle gått til Just Unity, 0,9 mill. kroner, går til Caritas. I tillegg foreslås det at 

0,1 mill. kroner fra kapittel 291, post 21 Særskilte driftsutgifter omdisponeres til posten og går 

til Caritas. Dette innebærer at vi anbefaler at kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår å 

gjøre følgende budsjettendringer: 

- budsjettforslaget for 2020 under kap. 291, post 21 reduseres med 100 000 kroner, fra 

65 512 000 kroner til 65 412 000 kroner 

- budsjettforslaget for 2020 under kap. 291, post 71 økes med 100 000 kroner, fra 

124 443 000 kroner til 124 543 000 kroner 

Med hilsen 

Godkjent med elektronisk signatur 

Jan Tore Sanner 

Kopi 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 

Adresseliste 

Kommunal- og 

forvaltningskomiteen 

Stortinget 0026 OSLO 

Stortingets 

Presidentskap 

Karl Johansgate 22 0026 OSLO 



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Kunnskaps- og integreringsministeren

Ifølge liste

Deres ref Var ref

19/1043-

Dato

31. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet
Justert rettebrev

Kunnskapsdepartementet viser til rettebrev av 28.10.19, vedrørende det tredje punktet på
side 1-2. Kunnskapsdepartementet foreslår en endring av det punktet.

I rettebrevet ble det foreslått at Caritas skal motta 3 mill. kroner over ordningen Tilskudd til
nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet på kap. 291, post 71 (i Prop. 1S (2019-2020) ble
det foreslått 2 mill. kroner til Caritas på posten). I rettebrevet ble det videre foreslått at
differansen pa 1 mill. kroner skulle tas fra tilskudd på 900 000 kroner til JustUnity (som har
innstilt sitt arbeid) på kap. 291, post 71 og 100 000 kroner fra kap. 291, post 21 Særskilte
driftsutgifter.

For å få rettet opp i de feilaktige beløpene til Caritas og JustUnity uten at det medfører
budsjettendringer mellom budsjettposter, foreslår Kunnskapsdepartementet i stedet at
inndekningen på 100 000 kroner tas fra tilskuddsordningen for integreringsarbeid i regi av
frivillige organisasjoner på samme post (ka . 291 ost 71 . Dette innebærer ingen endring i
totalbevilgningen på kap. 291, post 71, men en refordeling innad på posten.

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at det bevilges 83,3 mill. kroner til
Tilskuddsordningen for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (en reduksjon på
100 000 kroner sammenlignet med Prop. 1S (2019-2020)). Kunnskapsdepartementet
foreslår videre at det bevilges 41,1 mill. kroner til Tilskudd til nasjonale ressursmiljø ( en
økning på 100 000 kroner sammenlignet med Prop. 1S (2019-2020)).

Med hilsen

-/J .7or anner

' Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon 22 24 90 90

Org no.: 872 417 842
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Kommunal- og moderniseringsministeren 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Spørsmål til behandling av budsjett for 2020 i Stortinget 

Jeg viser til brev av 28.10.19 fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite v/Karin 

Andersen med spørsmål til Prop. 1 S (2019–2020). 

Spørsmål - kap 571 post 60  

Hva blir den økte kostnaden for kommunene i 2020 og fem år framover som følge av 

avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger og heving av folketrygdens 

botidskrav fra tre år til fem år? Og hva er forventet innsparing for staten i 2020 og årene 

framover? 

Svar: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forelagt spørsmålet for Arbeids- og 

sosialdepartementet som har gitt følgende svar: 

"Det er stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om hvordan utbetalingene av økonomisk 

sosialhjelp vil påvirkes av tiltakene. Hvorvidt tiltakene vil medføre høyere utbetaling av 

økonomisk sosialhjelp, vil avhenge av om de berørte stønadsmottakerne har andre inntekter 

og av om de har en ektefelle eller samboer som er i arbeid eller har andre inntekter.  

Økte botidskrav for alderspensjon og uføretrygd antas i liten eller ingen grad å medføre 

merutgifter til økonomisk sosialhjelp. Årsaken er at de som blir rammet i stor grad vil få 

supplerende stønad som sikkerhetsnett i stedet. 

For stønad til enslige forsørgere, og til dels også arbeidsavklaringspenger, kan tiltakene over 

tid ventes å gi økte kostnader til økonomisk sosialhjelp i kommunene. Arbeids- og 

sosialdepartementet har derfor, sammen med Finansdepartementet, Justis- og 

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

19/6-425 

Dato 

1. november 2019
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beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, samarbeidet med kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og 

medlemsorganisasjon, KS, for å se nærmere på konsekvensene for kommunesektoren med 

hensyn til tiltakene for disse ytelsene. Dette er nærmere omtalt i Prop. 85 L (2016–2017).  

For de øvrige ytelsene antas det at merutgiftene til økonomisk sosialhjelp vil bli beskjedne. 

Regjeringen vil i forbindelse med Statsbudsjettet 2021 komme tilbake til Stortinget med 

anslag på merutgifter i kommunene som følge av tiltakene, og forslag til eventuell 

kompensasjon. 

Samlet innsparing for staten av å avvikle folketrygdens særskilte bestemmelser for 

flyktninger og heve folketrygdens botidskrav fra tre år til fem år er – 5 mill. kroner i 2020, -107 

mill. kroner i 2021 og -221 mill. kroner i 2022. Regelverksendringene medfører merkostnader 

til administrative forberedelser og IKT-utvikling og etatens driftsbevilgning (kap. 605.01) 

foreslås derfor økt med 33 mill. kroner i 2020."   

Spørsmål: 

Hvor mye har regjeringen beregnet inn i kommunesektorens rammeinntekter til 

kvalifiseringsprogrammet for 2018, 2019 og 2020? 

Svar:  

Tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd i 2011. 

Midlene er nå en del av kommunenes frie inntekter, og det beregnes derfor ikke et særskilt 

beløp til dette formålet for hvert budsjettår. Siden midlene nå er frie inntekter, er det ingen 

bindinger på hvilket formål midlene skal gå til. 

Det ble lagt inn 1,240 mrd. kroner i rammetilskuddet i 2011 knyttet til 

kvalifiseringsprogrammet. Rammetilskuddet prisjusteres hvert år med den kommunale 

deflatoren. Prisjustert utgjør det innlemmede beløpet til kvalifiseringsprogrammet følgende 

beløp: 

2018: 1,516 mrd. kroner 

2019: 1,558 mrd. kroner 

2020: 1,607 mrd. Kroner 

Beløpet er her prisjustert med den kommunale deflatoren som er brukt i statsbudsjettet i 

årene fra 2012 til 2020. Det er ikke tatt hensyn til at det har vært vekst i de frie inntektene i 

perioden fra 2011 til 2020. 
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Spørsmål: 

Hvor mye økte inntekter kommunene vil få dersom skatteøre til kommunene settes til samme 

nivå som i 2019? 

Svar: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forelagt spørsmålet for 

Finansdepartementet som har gitt følgende svar: 

«Skattørene fastsettes innenfor et samlet opplegg for kommuneøkonomien og må ses i 

sammenheng med utviklingen i skattegrunnlagene, endringer i personbeskatningen og 

fordelingen av inntektene til kommunesektoren mellom overføringer og skatter. I 

kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at skattørene fastsettes med sikte på at 

skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommuneforvaltningens samlede inntekter. En 

skatteandel på 40 pst. har ligget fast som målsetning siden 2011. 

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å redusere den maksimale skatteøren for 

personlige skattytere med 0,6 prosentenheter for kommunesektoren (kommuner og 

fylkeskommuner) samlet.  Det er foreslått å redusere den maksimale skatteøren for 

kommunene fra 11,55 pst. til 11,1 pst. og for fylkeskommunene fra 2,6 pst. til 2,45 pst. 

Kommunesektorens skatteinntekter anslås med den endringen å utgjøre om lag 40 pst. av 

kommunesektorens samlede inntekter i 2020 i tråd med skatteandelen som ble signalisert i 

våres i kommuneproposisjonen for 2020. 

Dersom de maksimale skattørene hadde vært oppretthold på 2019-nivå ville dette økt 

kommunesektorens inntekter med om lag 6,7 mrd. kroner og skatteinntektenes andel av 

samlet inntekt ville gått opp. Reduksjonen i de kommunale og fylkeskommunale skatteørene 

må blant annet sees i sammenheng med omleggingen av finansieringen av NRK. Fra og 

med 2020 avvikles kringkastingsavgiften og NRK vil bli finansiert over statsbudsjettet. 

Finansieringen skjer ved redusert personfradrag, som isolert sett gir økte skatteinntekter for 

stat, kommuner og fylker. Siden NRK nå finansieres med bevilgning over statsbudsjettet bør 

disse inntektene tilfalle staten og ikke kommunesektoren. Dette gjøres ved å redusere 

skattørene. I tillegg må reduksjonen i skattørene for kommunesektoren sees i sammenheng 

med en relativ god vekst i skattegrunnlagene i lys av utviklingen i arbeidsmarkedet.  

En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunesektoren skal kunne ivareta 

sine oppgaver over tid. Økt skatteandel vil gjøre kommunesektorens inntekter mer 

uforutsigbare og usikre, fordi inntektene da i større grad vil avhenge av utviklingen i 

skattegrunnlagene og svingninger i økonomien.» 
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Spørsmål - kap 580 post 70  

Viser til SSBs rapport «Får de som har rett til det bostøtte? Hvilke informasjonstiltak har 

regjeringen iverksatt slik at flere som har rett på bostøtte faktisk får det?  

Svar: Publikumsrettet informasjon om bostøtte er en viktig oppgave i forvaltningen av 

ordningen. Både Husbanken og kommunene har sterkt fokus på å sørge for at kunnskap om 

ordningen når fram til dem som trenger den. Kommunene er bostøttens førstelinje, når det 

gjelder informasjon til potensielle søkere, såvel som bistand til utfylling av søknader og 

mottak av søknader. Husbanken støtter opp om kommunenes aktivitet, og informerer i tillegg 

gjennom sine nettsider.  

Kommunenes informasjonsarbeid mot publikum skjer blant annet via plakater og 

informasjonsfilm fra Husbanken, på steder der kommunen er i kontakt med potensielle 

målgrupper. Eksempler på slike steder er NAV-kontor, servicekontor, flyktningkontor, 

voksenopplæringstilbud, helsestasjon, fastlegekontor, bibliotek osv. Mange kommuner legger 

videre vekt på at de som er i kontakt med potensielle søkere, skal kjenne til 

bostøtteordningen og kunne veilede ved behov. Det gjelder f.eks. hjemmehjelpere, 

hjemmesykepleiere, flyktningkonsulenter m.fl. I noen kommuner oppsøker saksbehandlere 

aktivt arenaer der de kan møte potensielle søkere. En del har også opprettet faste tider for 

råd og veiledning hos f.eks. flyktningtjeneste, eldresenter, helsehus og lignende. 

Husbanken har omfattende publikumsrettet informasjon på sine hjemmesider, blant annet 

bostøttekalkulator og elektronisk søknadsskjema. De utarbeider videre informasjonsmateriell 

som tilbys kommunene, herunder plakater, informasjonsfilm, brosjyrer og tekster som kan 

brukes på kommunale nettsider med lenker til Husbankens egne sider. Informasjon om 

bostøtte er tema på jevnlige møter mellom Husbanken og kommunale ledere og 

saksbehandlere med ansvar for bostøtte. Temaet tas også opp i møter knyttet til 

Husbankens Kommuneprogram, som er et femårig samarbeidsprogram knyttet til strategien 

Bolig for velferd. 

Spørsmål - kap 581 post 76  

Tilsagnsramme på utleieboliger, hvor mye må den økes dersom bevilgningen til utleieboliger 

økes med 100 mill.? 

Svar: Tilsagnsrammen må økes med 222 mill. kroner for at bevilgningen økes med 100 mill. 

kroner. 

Spørsmål - kap 581 post 79  

Tilsagnsramme på heis, hvor mye må den økes dersom bevilgningen til heis økes med 50 

mill.? 

Svar: Tilsagnsrammen må økes med 167 mill. kroner for at bevilgningen økes med 50 mill. 

kroner. 
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Spørsmål - kap 585 post 01  

Hva slags arbeid er igangsatt for å lage en kvalitetssikret autorisasjonsordning for å være 

bygningskyndig takstmann, og når antar Regjeringen at ordningen kan være på plass? 

Svar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet samarbeider om 

utredningen av forskriften som skal regulere krav til innhold i tilstandsrapporter, krav til 

kvalifikasjoner hos de bygningssakkyndige, og en offentlig godkjennings- eller 

registreringsordning. Arbeidet er stort og komplekst, og vil måtte ta noe tid. Målet er å sende 

et forslag til forskrift på høring i løpet av første halvår av 2020. Forskriften vil tidligst kunne 

tre i kraft 1. januar 2021. 

Spørsmål - kap 590 post 72  

Tilsagnsramme på områdeutvikling i byer, hvor mye må den økes dersom bevilgningen til 

områdesatsinger økes med 25 mill. (kap 590 post 72)? 

Svar: Tilsagnsrammen må økes med 125 mill. kroner for at bevilgningen økes med 25 mill. 

kroner. 

Spørsmål - kap 2412 post 90, kap 5615 post 80 og kap 5312 post 90  

Hva er de økte renteinntektene av å øke låneramma til Husbanken til 27 mrd.? 

Svar: De økte renteinntektene i perioden 2020-2023 av å øke lånerammen med 11 mrd. 

kroner til 27 mrd. kroner fremgår av tabellen nedenfor.     

(i mill. kroner) 

2020 2021 2022 2023 

5615.80 Renter 11 48 100 123 

Det er lagt til grunn at hele økningen i lånerammen vil bli benyttet. I tillegg er det lagt til grunn 

at økningen vil tilfalle grunnlån, siden startlån har førsteprioritet innenfor lånerammen, og den 

foreslåtte rammen på 16 mrd. kroner trolig vil være større enn etterspørselen etter startlån. 

Ved utbetaling av nye grunnlån er det lagt til grunn at ett års lånetilsagn utbetales over fem 

år. I beregningen av renteeffekter er også lagt til grunn at økning i lånerammen kun er 

ettårig. 

Med hilsen 

Monica Mæland 



Kommunal- og moderniseringsministeren 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Feil i Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Jeg vil med dette gjøre oppmerksom på følgende feil i Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet: 

Beløpene i figur 6.1 Ressursfordeling pr. departementsområde for 2018 på side 81 skal være 
i 1 000 kroner. 

Under overskriften Forvaltningsutvikling er det på side 105 feil årstall i setningen "En 
kartlegging av sentralforvaltningen gjort av Difi, viser at antall ansatte i departementene har 
gått ned fra 2013 til 2019". Siste årstall skal være 2018.  

Under overskriften Innovasjon, digitalisering og omstilling er det på side 189 en omtale av 
støtte til et program i KS for klart språk i kommunene. Det står at "Departementet støtter 
programmet med 3,5 mill. kroner i 2019." Korrekt beløp skal være 3 mill. kroner.  

Under overskriften Rapport på side 210 står følgende setning: "Tallene fra Helsedirektoratet 
for 2019 viser at 8 035 ressurskrevende tjenestemottakere var omfattet av ordningen." 
Korrekt tall skal være 8 135 mottakere. 

Med hilsen 

Monica Mæland

Stortingets presidentskap 
Ekspedisjonskontoret 
0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

19/4-46 

Dato 

13. november 2019
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Kommunal- og moderniseringsministeren 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 

Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 
Org no.: 972 417 858 

Svar på spørsmål til statsbudsjettet for 2020 

Jeg viser til e-post av 11. november 2019 fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 

v/Karin Andersen med spørsmål til Prop. 1 S (2019–2020). 

Spørsmål: 

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S ( 2019–2020) bes det om å få tabeller over 
økninger i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner. 

Kommunenes rammer økes med 4 001,3 mrd. kroner. 

Fylkeskommunenes rammer økes med 1 145 mrd. kroner. 

Svar: 

Det er lagt til grunn at det er en skrivefeil i spørsmålet, slik at det etterspørres en økning i 

millioner og ikke milliarder. I vedlegg til Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Grønt hefte, er det beregnet et anslag på kommunenes og 

fylkeskommunenes frie inntekter i 2020. I dette anslaget regnes rammetilskudd og skatt på 

inntekt og formue som frie inntekter. Fordelingen av skatteinntektene mellom 

kommunene/fylkeskommunene i 2020 er ikke kjent, så i anslaget på frie inntekter i 2020 er 

skatteanslaget for den enkelte kommune/fylkeskommune basert på fordelingen av 

skatteinntekter i 2018. 

For å gi et anslag på hva en økning i kommunenes og fylkeskommunenes rammer med 

henholdsvis 4 001,3 mill. kroner og 1 145 mill. kroner utover regjeringens forslag vil gi i 

merinntekt for den enkelte kommune/fylkeskommune, er det lagt til grunn at økningen er 

fordelt etter samme andel av frie inntekter som i anslaget i Grønt hefte 2020. Det er dermed 

forutsatt at økningen i frie inntekter fordeler seg mellom skatt og rammetilskudd på samme 

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 

v/Karin Andersen 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

19/6-436  

Dato 

19. november 2019
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måte som i regjeringens forslag. Fordelingen på den enkelte kommune og fylkeskommune er 

vist i tabeller i egne vedlegg til dette brevet. 

Med hilsen 

Monica Mæland 


	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil__sdk_navn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___2___1
	1.11.PDF
	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

	-brev 19.11.pdf
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr




