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Dekning av Nannestad kommunes reduserte inntekter og økte 
kostnader i forbindelse med korona-pandemien  
 

 

Nannestad kommune er i likhet med flere andre kommuner økonomisk hardt rammet av 

virusutbruddet. Arbeidsledigheten i vår region er vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet, spesielt som følge av at hovedflyplassen og reiselivsnæringen er 

lammet. I september var samlet ledighet på 13% hvorav 7,3% helt ledige. Dette påvirker i 

neste omgang kommunens skatteinntekter. Foreløpig prognoser viser en skattesvikt 

inneværende år på om lag 30 mill. kroner. Mye tyder på at skattesvikten vil fortsette flere 

år framover som følge av at det vil ta tid før aktiviteten rundt hovedflyplassen er tilbake 

der den var før virusutbruddet. OSL legger i sine vurderinger til grunn at flytrafikken ikke 

vil være på 2019-nivå før i 2025. Sviktende skatteinntekter vil ramme kommunens 

tjenestetilbud til innbyggerne hardt, så som barnehage, skole, eldreomsorg mv. 

 

Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og 

mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet. I løpet av første halvår 2020 er det gitt 

ekstrabevilgninger og iverksatt økonomiske tiltak til kommunesektoren, uten at dette på 

langt nær er tilstrekkelig. For Nannestad kommune alene, utgjør summen av tapte 

inntekter og økte kostnader nærmere 50 mill. kroner. Kommunen ber om at dette blir 

kompensert, slik man lovet i starten av pandemien. 

 

Regjeringen sier videre at de fortløpende vil vurdere om det er behov for å sette inn nye 

tiltak overfor kommunesektoren i forbindelse med virusutbruddet. I nysalderingen av 

statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen komme med en ny vurdering av merutgifter, 

inntektsbortfall og eventuelle behov for justeringer i bevilgningene til kommunesektoren. 

Regjeringen legger fram nysalderingen for Stortinget i andre halvdel av november. 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren 

Fylkesmannen i Oslo og Viken  

Stortingsrepresentanter fra Akerhus 
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Fylkesmannen holder tilbake skjønnsmidler for 2020. Dette burde vært fordelt og tilført 

kommunene på et tidligere tidspunkt. Nå skaper det unødig usikkerhet i forhold til 

regnskapssituasjonen for 2020 og vanskeliggjør i tillegg budsjettering for 2021. Det 

forsterkes ytterligere ved signaler om ytterligere nedskjæring av skjønnsmidler i 2021 

 

Nannestad kommune har i likhet med Ullensaker kommune fortsatt restgjeld på det 

såkalte Gardermoen-lånet. Kommunen mener at gjelden på 61 mill. kroner nå må 

ettergis. Lånet ble i sin tid gitt for at kommunen skulle kunne få på plass nødvendig 

infrastruktur etter at hovedflyplassen ble bygget. 

 

Nannestad kommune ber om at regjeringen skjeler til Øvre Romerike og de utfordringer 

hovedflyplassen og reiselivsnæringen opplever etter reiserestriksjonene og 

nedstengingen av samfunnet. Videre ber kommunen om at det etableres særskilte og 

målrettede omstillingspakker til kommunene og næringslivet i vår region, i tråd med det 

som tidligere er gjort i andre områder som blir hardt rammet. 

 

Vi vil avslutningsvis nevne at Nannestad kommune gjennom flere år er rangert til å være 

en av landets beste kommuner på økonomisk styring og effektiv drift, men at vi likevel er 

avhengig av at løftene fra sentrale myndigheter som vi har lagt til grunn for innsatsen 

under pandemien, nå innfris.  
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