
1. Innledning

I tertialrapporten per 30.04.2020 ble koronasituasjonen grundig omtalt (jf. Kapittel 6

(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/6-koronapandemien/)). Denne rapporten gir en kort

oppdatert orientering over de økonomiske e�ektene som koronasituasjonen medfører – eller kan se

ut til å gi – Stavanger kommune i 2020, basert på informasjon som foreligger i skrivende stund.

Den gradvise normaliseringen av samfunnet har fortsatt g�ennom sommeren. Åpning for økt mobilitet

både innenlands og mellom «grønne land» har medført at det etter sommeren har vært en liten

økning i smittetilfeller nasjonalt med meget lokale utbrudd, spesielt på Østlandet. Myndighetene

strammet fredag 7. august noe inn på mobiliteten i samfunnet og framhevet tiltak for å hindre

smittespredning.

Etter noen forholdsvis rolige måneder har antall smittetilfeller i Rogaland og i Stavanger økt noe i

første uke av august, men fortsatt er smittespredningen lav i vår region. I Stavanger ble fem nye

smittetilfeller bekreftet 6. august. Kommunens strategiske beredskapsledelse er operativ og jobber

med å håndtere og forebygge økt smittespredning. Det samme g�ør UiS nå ved oppstarten av et nytt

studieår.

De økonomiske e�ektene for Stavanger kommune avhenger av pandemiens varighet og utviklingen av

smittetilfeller framover. En del er fortsatt uavklart og avhenger av utviklingen utover høsten.

 Tilpasninger og omprioritering er nødvendig. Kommunens ansatte har vist omstillingsevne og nye

løsninger er funnet i tjenesteutføringen – innenfor mulige rammer og digitale løsninger. Samtidig har

mye annen aktivitet vært midlertidig redusert.

I tertialrapporten per 30.04.2020 ble budsjettrammene for virksomhetene (lenke

(https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/kommunestyrets-vedtak/)) betydelig justert.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil g�øre nærmere analyser og prognoser i

tertialrapporteringen per 31.08.2020.

Antatte e�ekter på lengre sikt vil, så langt det er mulig, bli vurdert i prosessen med utarbeidelse av

Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/6-koronapandemien/
https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-30-04-2020/kommunestyrets-vedtak/
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2. Sammendrag

Nytt fra tidligere koronarapporter er at det nå er utarbeidet årsprognoser for de ulike

tjenesteområdene på bakgrunn av informasjon på rapporteringstidspunktet.

Oppdaterte anslag viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli om lag kr

247 mill. Siden dette nå er en årsprognose med til dels andre forutsetninger, er det ikke direkte

sammenlignbart med lavalternativkostnadene på kr 140 mill. i tidligere rapport.

Før sommeren ble skatteinntektene nedjustert med kr 143 mill. med bakgrunn i koronasituasjonen og

statlige styringssignaler. Stortinget vedtok nye skattetiltak i juni. Tiltakene har en e�ekt på kr 15-16

mill. i lavere netto skatteinntekter for Stavanger. Oppdatert anslag utg�ør om lag kr 160 mill. i lavere

skatteinngang i 2020. Tidligere skissert utfallsrom, med en mulig reduksjon på om lag kr 300 mill. i

skatteinngangen i 2020, g�elder fortsatt. Begge alternativer vil ha konsekvenser både i 2021 og lenger

fram i tid.

Samlet e�ekt av koronasituasjonen er anslått til kr 425 mill. for Stavanger kommune. I anslaget

inngår både sikre og usikre elementer, blant annet estimater på beredskapstiltak som forhåpentlig

ikke må g�ennomføres fullt ut, økt sosialhjelp og redusert skatteinngang.

Staten har allerede bidratt til å �nansiere om lag halvparten og resterende er et kommunalt

�nansieringsansvar. I behandlingen av første tertial ble om lag kr 130 mill. av lokale midler prioritert til

korona�nansiering. Forventede besparelser grunnet lavere lønnsvekst ble i all hovedsak satt av på

disposisjonsfond for å avvente utviklingen og prioriteringer i andre tertial.

Om lag kr 80-90 mill. av koronakostnadene er ikke �nansiert opp og må vurderes på nytt i forbindelse

med kommende tertialrapportering.

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles

preget av usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, økt smittespredning, tiltakenes omfang og

mulige langtidse�ekter.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


3. Varighet og omfang

Langtidse�ektene av koronakrisen og tiltakene er vanskelig å forutse. En rekke forutsetninger er tatt

og enkelte anslag er av overordnet nivå. Avklarte tiltaksomfang er beregnet konkret. Det er utarbeidet

kalkyler for kostnader og inntektsbortfall ut året.

   Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Økonomiske konsekvenser (mill. kroner) ÅrsprognoserÅrsprognoser   

      Helårse�ektHelårse�ekt   

  Merutgifter og mindreinntekter    

  Helse og omsorgstjenester 104  

  Sosialhjelp 26  

  Barnas sommer 7  

  Andre kostnader 19  

  Region Stavanger 2  

  Barnehage og SFO, inntektsbortfall 41  

  Kultur og idrett, inntektsbortfall 20  

  Andre tjenester, inntektsbortfall 28  

  Sum tjenester 247  

       

  Finans 19  

  Skatteinntekter 158  

       

   Sum økonomisk bruttoe�ekt - StavangerSum økonomisk bruttoe�ekt - Stavanger 425425   

       

  Finansiering via statlige krisepakker    

  Arbeidsgiveravgift, redusert sats -40  

  Syke- og omsorgspenger -6  

  Skjønnstilskudd -8  

  Rammetilskudd -155  

Sum �nansiering fra statenSum �nansiering fra staten 208208

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


   Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Økonomiske konsekvenser (mill. kroner) ÅrsprognoserÅrsprognoser   
   Sum �nansiering fra statenSum �nansiering fra staten -208-208   

       

   Nettosum etter statlig �nansieringNettosum etter statlig �nansiering 217217   

       

  Kummunale �nansieringsgrep    

  Kurs og reiser -24  

  Generell �nansiering første tertial -11  

  Avsetning til disposisjonsfond / rest besparelse lavere lønnsvekst -95  

   Sum �nansiering lokaltSum �nansiering lokalt -130-130   

   NettosumNettosum 8787   

FSK-2708-Tabell 3.1 Anslag økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune



4. Merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene

Nedenfor følger en kort omtale av ulike tiltak som er igangsatt og som vil ha økonomiske

konsekvenser. Noen av tiltakene er avsluttet, som inntektsbortfall barnehage/SFO.

Merutgifter / mindreinntekter

Helse og omsorgstjenester (Koronasenter, ekstra sykehjemsplasser, feltsykehus,

ekstraordinære kostnader legevakt og legetjenester, smittevernsutstyr, medisinsk og

teknisk utstyr, hotell til korona-isolasjon mv), anslag kr 104 mill.

Økte sosialhjelpsutgifter, anslag justert ned fra 20 % til 14 % økning, dvs. 26 mill.

Barnas sommer, anslag kr 7 mill.

Andre kostnader (renhold, overtid, leiekostnader) og Region Stavanger), kr 21 mill.

Inntektsbortfall barnehage og SFO, kr 41 mill.

Inntektsbortfall innenfor kultur og idrett, kr 20 mill.

Inntektsbortfall innenfor andre tjenester (by og samfunnsplanlegging og oppvekst og

utdanning) kr 28 mill.

Grove anslag på merutgifter og mindreinntekter innenfor kommunens tjenester er samlet om lag kr

247 mill.

Helse- og omsorgstjenester

Endring fra sist rapport er i all hovedsak varigheten hvor kostnadsberegningen nå viser årse�ekten.

Smitteutviklingen har g�ort at kostnadsberegningen av tiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene er

oppjustert betydelig siden sist rapport. Luftveislegevakten er økt med kr 20 mill., samt samlet økning

knyttet til koronatelt, smittevernsutstyr og luftveislegekontor på kr 31 mill.

Inkludert i anslaget er også forventede merutgifter ved opprettelse av 170 ekstra korttidsplasser på kr

12 mill. Per dags dato er ikke disse plassene tatt i bruk, og bruken vil avhenge av smittespredningen.

Det er imidlertid ikke lagt til ytterligere tiltak som igangsettes ved en økning av antall smittetilfeller.

Sosialhjelpsutgifter

Sosialhjelpsutgiftene er nedjustert med kr 10 mill. fra forrige rapportering da anslaget lå noe høyt. Det

antas at e�ekten vil ses tydeligere utover høsten. Sosialhjelpen følges nøye inn mot 2. tertial.

Barnas sommer

Barnas sommer g�elder ulike tilbud om aktiviteter for barn og unge i sommer, anslått til kr 7 mill. i

første tertial.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


Andre kostnader

Helårse�ekten av andre kostnader øker med om lag kr 13 mill. fra sist rapportering. Dette skyldes i all

hovedsak at inntekten fra staten tilhørende kemneren er �yttet til tabellen over statlige tildelinger.

Barnehage og sfo inntektsbortfall

Inntektsbortfallet for barnehager og SFO er reelt og utg�ør kr 40 mill.  for perioden 13.03 – 19.04.

Kultur og idrett inntektsbortfall

Hovedpostene her er inntektsbortfall ved stengte svømmehaller på kr 7 mill., reduserte leieinntekter

på kr 6,8 mill., Stavanger konserthus og folkehallene kr 7,1 mill.

Andre tjenester

Her inngår �ere elementer som tidligere er rapportert. De største postene her er inntektsbortfall

parkering med kr 12 mill. og for Stavanger regionen havn IKS med kr 7,4 mill.

Andre økonomiske momenter

E�ekter sykefravær

Både korttidsfravær og langtidsfravær for ansatte i Stavanger kommune �kk en liten topp i mars, da

korona pandemien tra�. I etterkant har korttidsfraværet generelt i kommunen gått ned og ligger nå på

et lavere nivå enn før korona. Langtidsfraværet har gått noe opp i perioden. Sykefraværet fremover vil

være vanskelig å forutse. I mars ble skoler og barnehager stengt, og ansatte som hadde mulighet satt

på hjemmekontor.

Merutgifter i forbindelse med korona-relatert fravær er fremdeles usikre. I perioden 20. februar og

frem til 30. april er det rapportert inn 6 662 karantenedager blant ansatte i Stavanger kommune, og

av disse er det bare ca. 30 % av tilfellene der de ansatte hadde mulighet for å utføre arbeid

hjemmefra. Per dags dato har ikke kommunedirektøren oversikt over hvor mange av fraværsdagene

som er dekket med vikar. Gitt at alle dager der ansatte satt i karantene uten mulighet for å jobbe

hjemmefra ble dekket inn med vikar, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad kr 12,7 mill.

Med en dekningsgrad på 60 %, vil Stavanger kommune ha en estimert merkostnad på kr 7,6 mill. I

perioden etter april har fraværet blitt normalt ig�en og har ikke gitt kommunen noen forventet økt

merkostnad som følge av korona. Dette kan endres hvis vi får smittetopp etter sommeren.



5. Finans

Koronapandemien førte til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi. Norges Bank (NB) reduserte derfor

styringsrenten den 13. og 20. mars med henholdsvis 0,5 og 0,75 prosentpoeng. Styringsrenten var etter

dette på 0,25 %. NB besluttet videre den 07. mai å redusere styringsrenten til et historisk lavt nivå på

0 %. NB valgte den 18. juni å holde styringsrenten uendret på 0 %. Siden rentemøtet i mai har

aktiviteten i norsk økonomi tatt seg opp raskere enn forventet. Aktiviteten er likevel betydelig lavere

enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre g�eninnhentingen i økonomien.

Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker

renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Renteutviklingen er av stor betydning for kommunens netto kapitalkostnader. En redusert

pengemarkedsrente vil gi reduserte renteutgifter for investeringslån. Kommunen har imidlertid en

fastrenteandel på om lag 2/3 som bidrar til å redusere e�ekten av renteendringer. En redusert

pengemarkedsrente vil samtidig gi økte renteutgifter fra rentebytteavtaler og reduserte rente-

inntekter fra konserninterne utlån til kommunale foretak (KF), ansvarlig lån i Lyse AS og statlige

rentekompensasjonsordninger. En lavere pengemarkedsrente og svekket likviditet vil også bidra til

reduserte renteinntekter fra konsernkonto. Pengemarkedsrenten er i skrivende stund på om lag 0,30

%. Kommunedirektøren vil utarbeide en oppdatert prognose for netto kapitalkostnader i forbindelse

med rapporteringen per 31. august 2020.

Det forventes at tap knyttet til �nansforvaltningen er under saldo på kommunens bu�erfond, som er

etablert for å håndtere slike tap. Kommunedirektøren vil i forbindelse med rapporteringen per 31.

august 2020 gi en oppdatert status og prognose for realiserte og urealiserte tap. Kommunedirektøren

har foretatt en g�ennomgang av kommunens garantiforpliktelser for å identi�sere om det er økt risiko

for at garantiene må innfris. Kommunedirektøren har ikke registrert vesentlige endringer i risiko siden

forrige rapportering.

Det er ikke inntru�et forhold som vil endre på tidligere prognoser om en tilfredsstillende likviditet i

2020. En oppdatert likviditetsprognose blir utarbeidet basert på tertialrapporten per 31. august 2020.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


6. Frie inntekter

Med bakgrunn i reg�eringens anslag i revidert nasjonalbudsjett 2020 er de lokale skatteinntektene til

Stavanger nedjustert med kr 143 mill. Dette tilsvarer laveste alternativ som er skissert i tidligere

koronaprognoser (og hvor høyeste alternativ utg�orde om lag kr 300 mill. i reduserte skatteinntekter).

Stortingets grep i juni rundt verdsettelsesrabatter vil redusere skatteinngangen i Stavanger med

ytterligere kr 16 mill. i 2020. Reg�eringen vil legge fram nye skatteprognoser for 2020 i sitt forslag til

statsbudsjett 2021 primo oktober.

Reg�eringen foreslår 13. august å utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november for å

motvirke unødvendige oppsigelser.  Det vil bli lagt fram en proposisjon til Stortinget med forslag til

budsjettvedtak for 2020. Endringen vil også påvirke skatteprognosene til kommunesektoren.

Fortsatt rår det betydelig usikkerhet rundt varigheten av koronakrisen, fallet i oljepris og hvorvidt

�nansmarkedene tar seg opp ig�en mot nyttår. Næringslivet i vår region antas å være adskillig sterkere

knyttet til oljeprisutviklingen. Det ble i vår varslet omstillinger, nedbemanninger og redusert

investeringsnivå grunnet det sterke prisfallet. Sommerens prisstabilisering på noe høyere nivåer

trekker i mer positiv retning. Konsekvensene for næringslivet i vår region og følgelig for

sysselsettingen av kommunens innbyggere kan bli betydelige. Arbeidsledigheten i Stavanger ligger

fortsatt over landsg�ennomsnittet. I tillegg vil varigheten av strenge smitteverntiltak og bedriftenes

evne til å overleve en slik krise økonomisk over tid, også når aktiviteten tar seg gradvis opp ig�en,

være avg�ørende for utviklingen i kommunens skatteinntekter.

Nye prognoser, inklusiv eventuelle e�ekter for kommunens skatteutjevning, kommer i neste

tertialrapport.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


7. Statlig �nansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg til mot bedrifter generelt, herunder

også kommunene. Mye av dette kom som strakstiltak i første og andre fase av krisen og har blitt

omtalt i tidligere koronarapporteringer og senest i Tertialrapporten per 30. april 2020.

I juni vedtok Stortinget også noen nye tiltak i fase tre for å motvirke lavkonjunktur. Tildelingen til

kommunene er endret med bakgrunn i dette. Endringene vil bli foreslått budsjettjustert i kommende

tertialrapportering og utg�ør kr 22,0 mill. Oversikten følger av tabell 7.1.

Mer info om tildelinger vedtatt etter behandling av 1. tertial:

Økt rammetilskudd for å øke tilg�engelighet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og til

aktivitetstiltak for barn og unge med store behov ble foreslått og vedtatt som del av revidert

nasjonalbudsjett 2020. Den særskilte tildelingen per kommune ble først kjent i etterkant.

Økt rammetilskudd for å kompensere for skatteendringer rundt verdsettelse antas å gå i null for

Stavanger kommune (tapte skatteinntekter oppveies av økt rammetilskudd i 2020). I tillegg ble

Stavanger kommune rett før sommeren tildelt kr 2,8 mill. i ytterligere skjønnsmidler fra

Fylkesmannen.

Statlige tildelinger til kommunen grunnet koronasituasjonenStatlige tildelinger til kommunen grunnet koronasituasjonen (mill. Kr)(mill. Kr)      

Sum tildelinger innarbeidet i 1. tertialSum tildelinger innarbeidet i 1. tertial 140,3140,3      

Tildelinger i etterkant av behandling av 1. tertial      

Økt rammetilskudd - korona - helsestasjon / sårbare barn og unge 3,5    

Økt rammetilskudd - kompensasjon redusert formues- og inntektsskatt (grunnet endr.
Verdsettelse)

15,70    

Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemi 2,80    

       

Sum tildelt fra staten per juli 2020 (*)Sum tildelt fra staten per juli 2020 (*) 162,30162,30      

*Herav endringer i rammetilskudd som vil bli innareidet ved 2. tertial 22,00    

Anslag andre �nansieringstilak fra staten      

Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng 40    

Redusert arbeidsgiveravgift for syke- og omsorgspenger 5,5    

       

Sum samlet statlig �nansieringSum samlet statlig �nansiering 207,8207,8      

Tabell 7.1 Oversikt statlige �nansieringstiltak med e�ekt for Stavanger kommune

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


Fylkesmannen.

Mer info om andre �nansieringstiltak fra staten:

Utsatte innsendelses- og behandlingsfrister g�ør at Nav vil behandle søknader om redusert

arbeidsgiveravgift, samt redusert arbeidsgiverperiode for syke- og omsorgspenger utover høsthalvåret.

Beløpsstørrelsene er anslått til henholdsvis kr 40 mill. og kr 5,5, mill. for Stavanger kommune og er

foreløpig uendret fra tidligere rapporteringer. Finansieringen legges sentralt for å dekke merkostnader

i driften grunnet korona.

Samlet anslag over statlig �nansiering til Stavanger kommune utg�ør kr 207,8 mill.

I tillegg kommer statlige bevilgninger til kommunesektoren i form av øremerkede tilskudd.

Eksempelvis tilskudd til �om- og skredforebygging (Digi Rogaland har fått kr 1 mill. til et pilotprosjekt),

klimatiltak og klimatilpassing, samt «vedlikeholdstilskudd» (se omtale under kapittel 9). Denne type

bevilgninger er ikke tatt med i oversikten da tilsvarende kostnader heller ikke er innlemmet.

(Kostnadene oppstår ikke på bakgrunn i koronasituasjonen til kommunen, men på bakgrunn av

tilskudd for å skape aktivitet i lokalsamfunnet.)



8. Kommunal �nansiering

Ved behandlingen av første tertial i år ble det foretatt enkelte grep for å sikre �nansiering av særlig de

sikre koronarelaterte kostnadene og inntektstapene i Stavanger, utover den statlige, kjente

�nansieringen:

Redusert kurs og reisevirksomhet

Det ble i første tertial vedtatt en innsparing på kr 24 mill. i driften utfra redusert kurs- og

reisevirksomhet i år. Beløpets størrelse tilsvarer om lag et halvt års e�ekt for kommunens ansatte og

folkevalgte. Digitale kurs og møter forventes framover.

Lavere lønnsvekst

Det er stor usikkerhet knyttet til årets lønnsoppg�ør, og lønnsforhandlingene er utsatt til over

sommeren. En lavere lønnsvekst vil medføre besparelser i kommunens utgifter, og samtidig medføre

lavere skatteinntekter både i 2020 og i årene framover. I tråd med statlige signaler ble kommunens

lønnsreserve redusert med kr 105 mill. i første tertial. Kommunedirektøren følger utviklingen nøye og

vil komme tilbake med nye vurderinger ved behandling av andre tertial. Lavere lønnsvekst er ikke

direkte innarbeidet i talloppstillingen over koronakostnader og �nansiering (tabell 3.1).

Generell �nansiering og avsetning på disposisjonsfond til korona

En liten andel av den reduserte lønnsreserven ble brukt til å �nansiere koronarelaterte kostnader i

første tertial. Resterende ble i all hovedsak satt av på disposisjonsfond for å avvente situasjonen

nærmere til andre tertial.

Netto ikke-�nansierte kostnader etter dette er dermed om lag kr 87 mill.

I korona-anslaget inngår både sikre og usikre elementer, blant annet estimater på beredskapstiltak

som forhåpentlig ikke må g�ennomføres fullt ut, økt sosialhjelp og redusert skatteinngang. Det vil

være naturlig å avvente nærmere utvikling og status per andre tertial før prioritering av midler foretas

til disse formålene.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


9. Investeringer og vedlikeholdstilskudd

Pågående investeringsprosjekter går i hovedsak som normalt til tross for nye SHA-planer (sikkerhet,

helse og arbeidsmiljø) og nytt smittevernregime på alle byggeplasser.

Vedlikeholdstilskudd for 2020 til arbeid og aktivitet i bygg- og anleggsbransjen

Stavanger kommune har mottatt kr 67,5 mill. som er øremerket til vedlikehold, rehabilitering og

oppgradering av bygg, anlegg og veier. Formålet med tilskuddet er å bidra til økt aktivitet i bygg- og

anleggsbransjen, og dessuten å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene.

Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester, og kan ikke bli brukt på prosjekter som blir utført av

kommunens egne etater eller av kommunale foretak.  Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som

kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i årsbudsjett for 2020. Prosjektene må være satt i

gang i løpet av 2020 og ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2020, må

betales tilbake.

Fordeling av tiltakspakken ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging sak 95/20 den 17. juni 2020.

Vedlikeholdstilskuddet vil benyttes til prosjekter både i drift og investeringsbudsjettet. Vedlikehold av

kommunale boliger g�ennomføres av Stavanger boligbygg KF og rehabilitering av sveitservilla

Lagårdsveien av Stavanger Utvikling KF.

Fordeling av mottatt vedlikeholdstilskuddFordeling av mottatt vedlikeholdstilskudd BeløpBeløp      

Vedlikehold / rehablilitering av kommunale boliger 20 000    

Vedlikehold / rehablilitering av formålsbygg 20 000    

Rehabilitering av Mostun 10 000    

Kunstgress, Kvernevik 6 000    

Reasfaltering 4 000    

Rehabilitering av bruer og kaier 5 000    

Rehabilitering av turstier 1 500    

Sveitservilla Lagårdsveien 1 000    

Sum (tusen kr)Sum (tusen kr) 67 50067 500      

Tabell 9.1 Fordeling av mottatt vedlikeholdstilskudd

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


10. Kommunale foretak og selskap

Kommunedirektøren har en løpende dialog med kommunale foretak (KF) og Interkommunale selskap

(IKS) om de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det samlede bildet for foretakene og

selskapene er ikke vesentlig endret siden forrige rapportering. Kommunedirektøren vil i rapporten per

31. august 2020 gi en nærmere redeg�ørelse for de økonomiske konsekvensene for kommunale foretak

og selskap.

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


11. Samfunnsøkonomiske nøkkeltall

Arbeidsledigheten har stabilisert seg

Antall nye søknader om dagpenger i Stavanger har vært på en nedgående trend siden toppen i mars.

Ved gradvis åpning av samfunnet har antallet nye søknader sunket, og Stavanger har nå gått fra 5 613

søknader i mars til 164 nye søknader i juli. Arbeidsledigheten i Stavanger, samt resten av landet har

også blitt bedre. Den er fortsatt ikke på nivået den var før korona, og det ser ut som at den

stabiliserer seg rundt 5-6 %. Antall delvis ledige er gått ned i juli, samtidig som helt ledige har økt

svakt, både nasjonalt og lokalt. En tendens er at enkelte byområder har høyere arbeidsledighet.

 Stavanger ligger noe høyere enn resten av landet.

Figur 11.1 Søknader om dagpenger i Stavanger fra personer som er permittert
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Figur 11.2 Ledighet i Stavanger og resten av landet

Oljeprisen stabiliserer seg

Et fat nordsjøolje kostet i slutten av april mindre enn 20 dollar per fat.  Dette var en reduksjon fra 70

dollar fatet som den kostet i starten av året. Nå ser det ut til at oljeprisen stabiliserer seg rundt 45

dollar og har hatt en noe svak stigning de siste 2 månedene. Det store fallet i oljeprisen påvirket
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arbeidsledigheten i Stavanger, noe som vil ta tid å ta ig�en. En stabil pris på 45 dollar per fat vil hjelpe

for å få ned arbeidsledigheten.

Figur 11.3 Oljepris per dag 2020

Figur 11.4 Oljepris per måned 2019/2020
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Fortsatt ingen økning i antall konkurser

Det har fremdeles ikke vært noen økning i antall konkurser i perioden etter korona, når vi

sammenligner med tidligere år. Reg�eringen har kommet ut med krisepakker og støtteordninger, samt

de har ventet med å sende konkursbeg�æringer. Dette g�ør det vanskelig å si noe om forventningene

for resten av året. Kommer det en ny bølge med korona vil vi muligens se en økning i konkurser.

Kommunedirektøren vil følge situasjonen og komme tilbake når utviklingen endrer seg. I lenken under

har SSB laget grafer på kommune nivå for 2019 og 2020.

https://public.tableau.com/pro�le/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.#!/vizhome/vis-konkurser-per-

uke/Konkurserovertid2020-2019-2009  (https://public.tableau.com/pro�le/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.#!/vizhome/vis-konkurser-per-

uke/Konkurserovertid2020-2019-2009)

https://public.tableau.com/profile/statistisk.sentralbyr.statistics.norway.#!/vizhome/vis-konkurser-per-uke/Konkurserovertid2020-2019-2009


12. Avslutning

Det totale kostnadsbildet for Stavanger kommune i forbindelse med koronasituasjonen er fremdeles

preget av stor usikkerhet, særlig med tanke på krisens varighet, omfang av ny smitteøkning etter

sommerferien, tiltakenes omfang og mulige langtidse�ekter. Selv om smittespredningen nå er sterkt

redusert sammenlignet med situasjonen i starten av epidemien, og arbeidsledigheten ser ut til å ha

stabilisert seg rundt 5 %, er omfanget og varigheten av krisen høyst usikker i lokalsamfunnet så vel

som nasjonalt og internasjonalt.

Oppdaterte anslag for året viser at merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene kan bli

om lag kr 247 mill., avhengig av varighet. Skatteanslaget er marginalt oppjustert fra forrige

koronarapportering. Alternativet med et mer markant utfall (høy alternativet) er fortsatt et mulig

utfall.

Oppsummert innebærer dette at den økonomiske e�ekten av koronasituasjonen utg�ør anslagsvis om

lag kr 425 mill. for Stavanger kommune i 2020.

Staten dekker over halvparten av �nansieringsbehovet g�ennom økt rammetilskudd og

skjønnstilskudd, samt redusert arbeidsgiveravgift, som en del av krisepakkene i forbindelse med

koronasituasjonen. I tillegg legger staten til grunn en lavere lønnsvekst. Lønnsreserven til å dekke

årets oppg�ør i Stavanger er tilsvarende redusert.

Om lag kr 80-90 mill. av koronakostnadene er ikke �nansiert opp og må vurderes på nytt i forbindelse

med kommende tertialrapportering

Økonomiske konsekvenser (mill. kroner)Økonomiske konsekvenser (mill. kroner) ÅrsprognoserÅrsprognoser      

   Helårse�ektHelårse�ekt      

Merutgifter og mindreinntekter på tjenesterområdene 247    

Finans 19    

Skatteinntekter 158    

Sum økonomisk e�ekt - Stavanger 425    

       

Finansiering fra Staten -208    

Finansiering lokalt -130    

       

Nettosum 87    

Tabell 12.1 – Oversikt økonomiske konsekvenser for Stavanger kommune

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/


med kommende tertialrapportering.

Kommunedirektøren følger utviklingen tett og vil komme tilbake til nærmere vurderinger og behov for

styrking av budsjettrammene for 2020 i kommende tertialrapportering. Antatte e�ekter av korona vil

også bli en del av utarbeidelsen av Handlings- og økonomiplan 2021- 2024.

 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør
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