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Inntektssystemet 

• Formål: Utjevne kommunenes forutsetninger for å gi 
et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. 

• Både utgifter og (skatte)inntekter utjevnes 

• Rammetilskuddet er en del av de frie inntektene 



Rammene 

Tilskudd Mill. kroner (2015) 

Innbyggertilskudd 118 428 

Distriktstilskudd Sør-Norge 409 

Nord-Norge-/Namdalstilskudd 1 612 

Småkommunetilskudd 964 

Skjønnstilskudd 1 849 

Veksttilskudd 441 

Storbytilskudd 460 

Sum 124 162 



Innbyggertilskuddet 

• Innbyggertilskuddet = den politisk vedtatte rammen for kommunene delt 
på alle innbyggere 

• Trekker ut det som skal fordeles etter egne ordninger  

• Resten (om)fordeles pr. innbygger og korrigeres for: 

– Utgiftsutjevningen (basert på kostnadsnøkler) 

– Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler 

– Inntektsgarantiordningen (INGAR) 

– Inntektsutjevningen  

– Ordningen for elever i andre skoler er et uttrekk, resten er omfordeling 
innenfor rammen (sum=0) 

 

 



Utgiftsutjevningen 

• Målet er å fange opp og utjevne variasjoner kommunene i mellom når det 
gjelder etterspørsel etter og kostnader ved å produsere sentrale 
velferdstjenester 

• Utjevningen skjer ved hjelp av nøytrale kostnadsnøkler som settes 
sammen i en kostnadsindeks 

• Kostnadsindeksen viser hvor mye den enkelt kommuner avviker fra 
gjennomsnittet (som har indeks = 1) 

• Billigst i drift: Tromsø (0,90) 

• Dyrest i drift: Utsira (2,34) 

• Lillehammers indeks: 0,98 



Utgiftsutjevningen fortsatt 

• Demografiske nøkler (8) 

– Innbyggere 0-1 år, 2-5 år, 6-15 år, 16-22 år, 23-66 år, 67-79 år, 
80-89 år, 90 år + 

• Sosiale nøkler (11) 

– Innvandrere 6-15 år, norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, 
dødelighet, barn 0-15 år med enslig forsørger, lavinntekt, uføre 
18-49 år, flyktninger uten integreringstilskudd, PU 16 år og over, 
ikke-gifte 67 år og over, andel barn 1-2 år uten kontantstøtte, 
innbyggere med høyere utdanning 

• Diverse nøkler (6) 

– Basis, landbruk, nabo, sone, urbanitet, opphopning 



INGAR 

• Inntekstgarantiordning - innført i 2009 for å erstatte diverse 
overgangsordninger 

• Formålet er å sikre kommunene mot brå svikt i ramme-
tilskuddet 

• Utformet slik at ingen kommuner får en vekst i ramme-
tilskuddet som er lavere enn 300 kroner under gjennom-
snitlig vekst på landsbasis i tilskudd pr. innbygger 

• Omfordelingsordning, som finansieres ved likt trekk pr. 
innbygger i alle kommuner. 



Inntektsutjevningen 

• Kommuner med lavere skatteinntekter pr. innbygger enn 
landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen 
mellom egne inntekter og landsgjennomsnittet. 

• Dette finansieres ved at kommuner med høyere skatteinntekt 
enn landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen 
mellom egne inntekter og landsgjennomsnittet. 

• I tillegg får kommuner med skatteinntekt pr. innbygger som er 
mindre enn 90 % av landsgjennomsnittet kompensert 35 % av 
forskjellen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egne 
inntekter. Dette finansieres ved et likt trekk pr. innbygger i alle 
kommuner. 



Inntektsutjevningen fortsatt 



Sentrale dokumenter 

• Statsbudsjettet  (Prop. 1 S)(Gul bok) 

• Nasjonalbudsjettet (Meld. St. 1) 

• Fagdepartementenes proposisjoner 

• Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) 

 

• Revidert Nasjonalbudsjett (Meld. St. 2, i mai) 

• Kommuneproposisjonen (i mai) 



Noen begreper 

• Innlemminger: Ordninger som hittil er finansiert særskilt eller 
utført av andre, men som heretter innlemmes i 
inntektssystemet. 

• Korreksjoner: Ordninger som hittil er finansiert via 
inntektssystemet, men som heretter skal finansieres særskilt 
eller utføres av andre. 

• Overgangen mellom to fordelingssystem kan gi over- eller 
underdekning i forhold til faktiske kostnader. 
 


