[Skriv inn tekst]

Statsbudsjett 2011.
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 følger opp de
endringer som ble varslet i Kommuneproposisjonen i vår –
derfor er det ingen store overraskelser i forslaget.
Det legges legger opp til en reell vekst i kommunesektorens
samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kroner.
Av veksten er 2,75 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en
realvekst i frie inntekter på 1,0 pst. Departementet anslår den
delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til
befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter til om
lag 2,1 mrd. kroner.
Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for
kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen 2011.
I kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at
skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter skal
reduseres fra om lag 45 pst. til 40 pst. Dette er lagt til grunn i
forslaget til skattøre for kommunene.
Øremerkede tilskudd til barnehager på om lag 28 mrd. kroner
innlemmes i kommunenes frie inntekter fra 2011. Det foreslås å
videreføre maksimalprisen for en heltids barnehageplass på
samme nominelle nivå som i 2010, dvs 2330 kroner pr. mnd.
I tillegg innlemmes tilskudd til kvalifiseringsprogrammet og
tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011.
Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer
for kommunene. De frie inntektene og momskompensasjon til
kommunene anslås å utgjøre om lag 80 pst. av samlede inntekter
i 2011.
De frie inntektene for Verdal kommune vil øke med 3,3 prosent
fra 2010 til 2011. Tilsvarende tall for Nord-Trøndelag er 3,6
prosent og for landet 4,0 prosent. Deflatoren er beregnet til 2,8
prosent, dvs. Verdal får en realvekst på 0,5 prosent.
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Styrking av barnevernet.
I 2011 foreslår regjeringen å styrke barnevernet i kommunene
med 240 mill. kroner. Det er antatt at Nord-Trøndelag vil få
om lag 6 mill. kroner. Midlene skal fordeles av fylkesmannen
etter søknad fra kommunene. Midlene skal i hovedsak brukes
til nye stillinger. Kommuner med tilstrekkelig antall ansatte i
barnevernet kan søke om midler til andre tiltak som styrker
barnevernet.
Samhandlingsreformen.
Det foreslås å øke bevilgningen til gjennomføring av
samhandlingsreformen med 200 mill. kroner, til totalt 580
mill. kroner. I reformen legges det til grunn at den forventede
veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig
grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer en
gradvis innfasing av nye oppgaver.
Bevilgningen skal forberede oppstart av reformen i 2012 og
bidra til å sette kommunene i stand til å sette i verk de
endringer som skisseres i meldingen. Dette innebærer at
kommunene i 2011 skal stimuleres til å:
inngå samarbeid med andre kommuner, helseforetak og
med utdanningssektoren om planlegging og utvikling av
samhandlingstiltak, herunder lokalmedisinske sentre
bygge opp kompetanse i kommunale tjenester innen
planlegging og styring for å møte endrede rammevilkår
fra 2012

