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Anmodning om utbetaling av skjønnsmidler korona Trøndelag 

Vi viser til ulike brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om fordeling av 
ekstra skjønnsmidler i forbindelse med covid-19-utbruddet.  
 
Vi ber om at skjønnsmidler knyttet til koronasituasjonen, totalt 95,928 mill. kr, blir 
utbetalt til kommunene i tråd med vedlegg 1, og utbetales i termin 11 som en del av 
rammetilskuddet til kommunene. Kommunene i fylket er kopimottakere av dette brevet.    
 
52,85 mill. kr ble fordelt til kommunene i Trøndelag i forbindelse med vår 
statsbudsjettkonferanse 8. oktober. Fylkesmannen har i dag fordelt de resterende midlene 
som oppsummeres til 43,078 mill. kr. Til sammen blir dette 95,928 mill. kr.  
 
I tillegg har KMD i brev 20. november varslet ytterligere økning i skjønnsmidler i forbindelse 
med nysaldert budsjett for 2020. Forsalget til fylkesramme for Trøndelag er her 30 mill. kr. 
Fylkesmannen vil fordele og sende utbetalingsanmodning til KMD innen 11. desember.   
 
Vi gjør også oppmerksom på at Fylkesmannen i Trøndelag har fordelt 18,43 mill. kr av den 
ordinære skjønnsrammen for Trøndelag som kompensasjon for ekstra koronautgifter til 
Trondheim kommune. Disse midlene ble utbetalt i termin 10.  
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Kommunene finner oversikt på vår hjemmeside  
I lenke på vår nettside er det lagt ut en excel-fil som viser tildeling av skjønnsmidler knyttet 
til koronasituasjonen:  https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kommunal-
styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/ 
 
Når vi summerer skjønnstildelingen på grunn av koronasituasjonen, og inkluderer varslet 
ramme i forbindelse med nysaldert budsjett for 2020 og de ordinære skjønnsmidlene som 
er tildelt Trondheim kommune, summeres dette opp til i overkant av 144 mill. kr.  
 
Prinsipper for fordeling  
Fylkesmannen har kommet fram til en fordelingsmodell som i størst mulig grad bygger på 
objektive kriterier. Alle kommuner er sikret et grunnbeløp, samtidig som fordelingen tar 
hensyn til kommuner med størst behov, særskilte merutgifter og smitteutbrudd. 
 
Vi har gjennomført flere kartlegginger av merutgifter i kommunene. Det er noe usikkerhet 
og feilkilder knyttet til utgiftsanslagene fra kommunene og utgiftsbildet er også påvirket av 
ulik ressursprioritering. Resultater fra kartleggingene har vært en viktig kilde til 
informasjon, blant annet for å komme fram til kriterier og vekting for fordeling av midler, 
samt for å fange opp særskilte forhold i enkeltkommuner. Vi har gjort noen korrigeringer i 
tildelt beløp for enkeltkommuner med svært høye rapporterte merutgifter i forhold til hva 
som hittil har blitt kompensert i form av skjønnsmidler og økning i rammetilskudd.  
 
Ekstraordinære skjønnsmidler korona – fylkesramme 34,928 mill. kr 
Vi viser til brev fra KMD datert 19. mars og 6. april 2020. Vi har brukt følgende kriterier i 
fordelingen av fylkesrammen på 34,928 mill. kr: 

 Fast beløp per kommune knyttet til grunnberedskap 
 Innbyggertall  
 Smitte per 1000 innbygger  
 Det er gitt et skjønnsmessig beløp knyttet til særskilte forhold: Grensekommuner, 

flyplass, smitteutbrudd institusjoner og kommuner med høye rapporterte utgiftstall 
ift. hva som hittil har blitt kompensert.  

 
Smittevern – fylkesramme 32 mill. kr  
Vi viser til brev fra KMD om skjønnsmidler til smittevern datert 22. juni 2020. Skjønnsmidler 
til smittevern er fordelt etter følgende kriterier:  

 Grunnbeløp knyttet til testtilbud 
 Beløp for å dekke utgifter til smittesporingsverktøy 
 Antall tester (høyeste vekt)  
 Antall smittede 

 
TISK – fylkesramme 29 mill. kr 
Vi viser til to brev fra KMD og utgifter til TISK og kompensasjon til kommuner med store 
utbrudd, datert henholdsvis 28. september og 22. oktober 2020. I fordelingen av disse 
midlene har Fylkesmannen lagt vekt på føringen i brevet om at disse midlene ikke skal 

https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/
https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Skjonnsmidler/
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fordeles til alle kommuner i fylket, men skal gå til kommuner med store kostnader som 
følge av større smitteutbrudd. Fylkesmannen har lagt vekt på følgende forhold i fordelingen 
av fylkesrammen på 29,0 mill. kr:  

 Antall smittede i perioden 5. oktober. 24. november (høyeste vekt)    
 Antall tester i samme periode 
 Det er lagt inn terskelverdier slik at kun et utvalg kommuner får TISK-midler.  
 Skjønnsmessige vurderinger   

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Mari Mogstad (e.f.) 
direktør 

  
 
Sigrid Hynne 
seksjonsleder 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Fordeling av skjønnsmidler knyttet til covid-19 for 2020 Trøndelag 

 
 
Kopi til: 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 
Frosta kommune Fånesvegen 1 7633 FROSTA 
Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 
Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 RØRVIK 
Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Høylandet kommune Vargeia 1 7877 HØYLANDET 
Namsskogan kommune R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
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Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 MERÅKER 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik kommune Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 
Ørland kommune Postboks 43 7159 BJUGN 

 
 


