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Osen kommune 

 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg Kommunestyret 
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa 
Dato 14.12.2022 
Tidspunkt kl 09:00 

 
Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling.  
 
Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller. 
 
 

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
John Einar Høvik Ordfører OS-AP 
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP 
Kaisa Moe Medlem OS-AP 
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP 
Kristian Momyr Medlem OS-AP 
Toril Aspaas Medlem OS-AP 
Tore O Green Medlem OS-AP 
Lise Henriksen Medlem OS-AP 
Line Stein Medlem OS-SP 
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP 
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP 
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF 
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF 
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF 
Magnar Sæther Medlem OS-BYS 

 
 
Saksliste 
Saksnr Sakstittel  
066/22 Godkjenning av møteinnkalling  
067/22 Samlesak for referatsaker  
081/22 Møteprotokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse - 07.11.2022 
 

082/22 Protokoll representantskapsmøte Nord-Trøndelag Krisesenter 
IKS 08.11.2022 

 

083/22 Møteprotokoll - Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse - 28.11.2022 

 

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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084/22 Bjørøya AS - Tildeling av nye akvakulturtillatelser  
085/22 Kommuneplanens arealdel - varsel om planoppstart og høring 

av planprogram 
 

086/22 Høring – endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13 
«bilbergingsbestemmelsen» 

 

087/22 NOU 2022: 11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. 
Personvernkommisjonens rapport - Høring 

 

 Politiske saker  
068/22 Skoleruta 2023 - 2024  
069/22 Rullering av handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 

2023 
 

070/22 Rullering av handlingsplan for Folkehelse 2023  
071/22 Evaluering Skolematprosjektet  
072/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023  
073/22 Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS  
074/22 Høring på nytt inntektssystem for kommunene  
075/22 Detaljreguleringsplan for Molthaugen, gnr. 1, bnr. 9 - 

behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn - 
stadfesting av planprogram 

 

076/22 Videre oppfølging PwC-rapport - utviklingsprosjekt i pleie- og 
omsorg - ekstern prosjektstøtte   

 

077/22 Møteplan 2023 - kommunale og regionale møter   
078/22 Saldering II - Driftsbudsjett  
079/22 Saldering I - Investeringsbudsjett  
080/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026       
 Orienteringssaker  
 Varslingssak kl. 09.00 Lukket 
 Nord-Fosen Utvikling v/Tore Brattgjerd kl. 10.00  
 
 
Steinsdalen,  07.12.2022 
 
 
John Einar Høvik Greta Hagen 
Ordfører Sekretær 
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Vår ref. 22/801 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 07.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
066/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
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Vår ref. 22/801 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 

 

Osen kommune 

Dato 07.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
067/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
081/22 Møteprotokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 07.11.2022 
082/22 Protokoll representantskapsmøte Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 08.11.2022 
083/22 Møteprotokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 28.11.2022 
084/22 Bjørøya AS - Tildeling av nye akvakulturtillatelser 
085/22 Kommuneplanens arealdel - varsel om planoppstart og høring av planprogram 
086/22 Høring – endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13 «bilbergingsbestemmelsen» 
087/22 NOU 2022: 11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport 

- Høring 
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Osen kommune 

 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Møtested Kommunestyresal 
Dato 07.11.2022 
Tidspunkt kl 10:00 - 11:30 

 
 
 
Fremmøtte Parti 
Eldrid Melhus   
Kjell Petter Hestmo   
Per A. Rødøy   
Tovemerethe Stjern   
 
Forfall Parti Varamedlem Parti 
Gunhild Osen       
 
 
 
 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
      
 
Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes 
 Sektorleder Oppvekst og Kultur 
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Saksliste 
Saksnr Sakstittel  
011/22 Godkjenning av møteinnkalling  
012/22 Medvirkning i politiske saker  
009/22 Budsjett 2023  
010/22 Leve hele livet - hvor langt har vi kommet  
011/22 PwC - status på arbeidet  
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011/22 Godkjenning av møteinnkalling 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 07.11.2022 
 
Behandling 
 
 
ELD - 011/22 vedtak 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
012/22 Medvirkning i politiske saker 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 07.11.2022 
 
Behandling 
Forslag til nytt vedtak, foreslått av      ,  Kjell Petter Hestmo 
Ber om at Osen kommune utarbeider rutiner for Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser, som sikrer at rådet får uttale seg i de saker som gjelder eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser. Jfr forskrift om kommunale råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser og ungdom §2.  
 
 
ELD - 012/22 vedtak 
 
 
Leders innstilling 
Sak lagt frem uten innstilling 
 
 
 
009/22 Budsjett 2023 
 
 
Behandling 
Ønsker at budsjettet gjenspeiler det vedtaket som ble gjort i 2020 jfr vedlikeholdsplan for 
kommunale boliger; sak 59/20 
Budsjettet gjenspeiler vurderinger rundt hva hva som er gjort i forbindelse PwC-rapporten.  
 
 
 
Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker. 
 
 
 
010/22 Leve hele livet - hvor langt har vi kommet 
 
 
Behandling 
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Det blir en ny restart av prosjektet, og prosjektgruppa vil bli innkalt til nytt møte for å samle trådene 
og finne veien videre.  
 
 
 
Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker. 
 
 
 
011/22 PwC - status på arbeidet 
 
 
Behandling 
Saken var oppe til behandling i siste kommunestyremøte, med orientering fra sektorleder. Det er i 
etterkant av dette bestilt en rapport. Denne  skal legges i kommunestyremøtet i november.  
 
 
 
Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker. 
 
 
 



    
    

 

PROTOKOLL 

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS 

- Interkommunalt Krisesenter for kommunene i Nord Trøndelag 

 

Tid:  Tirsdag 8. November 2022, Kl. 10.00   

Sted:  Møte via Teams  (Lenke til Teams sendt sammen med innkalling  
på e-post 23.9.22) 

      

 

Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i 
 Selskapsavtalen  

 

Ved opprop var 22 av 29 representanter til stede. 19 av 22 kommuner var representert. 

 

 

Orienteringssaker: 

• Status drift og utviklingstrekk/strategi videre for krisesenteret 
• Evaluering av krisesenterloven 
• Høringssvar fra Samfunnsbedriftene angående endringer i IKS loven 

 

 

Sak 4/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling og sakliste godkjennes 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og sakliste godkjennes 
 

 

 



    
    

 

Sak 5/22 Budsjett 2023 

 Bakgrunn 

Budsjettforslag 2023 inkludert prognose for 2022 ligger vedlagt.  

Reduksjon i driftsutgifter skyldes blant annet at huseier har rettet opp feil i 
beregning av husleia i selskapets favør. Det er kun to av elementene i husleia 
som i henhold til avtalen skal indeksreguleres (forvaltning, drift og vedlikehold 
og festeavtale tomt). Pr 30.6.22 er tilbakebetaling for tidligere år ført inn på 
post 11900. Det er flere av utgiftspostene som er redusert noe. 

I budsjett 2022 var økningen i kommunenes tilskudd på 1,6 % fra 2021. Det 
var i det budsjettet tatt inn refusjon sykepenger i inntektsgrunnlaget. Forslag til 
budsjett 2023 har kun kommunenes tilskudd som inntektspost. 

 

 Styrets innstilling til representantskapet: 

 Budsjett 2023 er foreslått med en ramme på kr. 8 395 500. Dette innebærer en 
økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 216 082 fra 2022 til 2023, en 
økning på 2,5 %. 

 

Vedtak: 

Styrets innstilling til budsjett 2023 vedtas. 

Budsjettet har en ramme på kr 8 395 500. Noe som innebærer en økning i 
kommunenes samlede tilskudd på kr 216 082 fra 2022 til 2023, en økning på 
2,5 %. 

 

  

Sak 6/22 Økonomiplan 2023 – 2026 

  

Bakgrunn: 

Vedlagte forslag til økonomiplan for Nord-Trøndelag krisesenter IKS viser 
forventet utvikling de neste 4 år i tekst og tabell.  

Økonomiplanen omhandler utviklingstrekk innen følgende områder: 

Juridiske rammer, endring i brukergruppen og bemannings- og 
kompetansebehov. 



    
    

 

 

 

 Styrets innstilling til representantskapet: 

 Økonomiplan som viser forventet utvikling 2023 til 2026 godkjennes 

 

  Vedtak: 

  Styrets innstilling til økonomiplan 2023 til 2026 vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Nord Trøndelag Krisesenter IKS <post@krisesenteret-nt.no> 
Sendt: 18.11.2022 11:33:37 
Til: 'Postmottak i Høylandet' <postmottak@hoylandet.kommune.no>, 
postmottak@namsos.kommune.no, postmottak@namsskogan.kommune.no, Postmottak Osen 
kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, postmottak@overhalla.kommune.no, 
postmottak@royrvik.kommune.no, postmottak@selbu.kommune, 
postmottak@snasa.kommune.no, postmottak@steinkjer.kommune.no, 
postmottak@stjordal.kommune.no, postmottak@tydal.kommune.no, 
postmottak@verdal.kommune.no 
Emne: Protokoll Repskapsmøte krisesenter 8.11.22 

 

Hei. 
Vedlagt er protokoll fra Repskapsmøte 8.11.22. 
Sendes representanter og kommunenes postmottak. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Inger Lise Svendgård 
Daglig leder  

 
Tlf 922 068 19 
  
post@krisesenteret-nt.no 
  

 Det er ikke ofte du mottar e-post fra post@krisesenteret-nt.no. Finn ut hvorfor dette er viktig.  

mailto:post@krisesenteret-nt.no
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
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Osen kommune 

 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa 
Dato 28.11.2022 
Tidspunkt kl 10:00 - 11:30 

 
 
 
Fremmøtte Parti 
Eldrid Melhus   
Kjell Petter Hestmo   
Per A. Rødøy   
Tovemerethe Stjern   
 
Forfall Parti Varamedlem Parti 
Gunhild Osen       
 
 
 
 
 
Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes 
 Sektorleder Oppvekst og Kultur 
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Saksliste 
Saksnr Sakstittel  
013/22 Godkjenning av møteinnkalling  
012/22 Orientering om budsjett 2023  
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013/22 Godkjenning av møteinnkalling 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 28.11.2022 
 
Behandling 
 
 
ELD - 013/22 vedtak 
 
Leders forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
012/22 Orientering om budsjett 2023 
 
 
Behandling 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne takker for orienteringen om budsjett 2023 
og framskrevet økonomiplan.  
Rådet vil presisere følgende punkter: 

1. Vi oppfatter det positivt at vedlikeholdsplan for kommunale bygg, inklusive boliger for eldre, 
videreføres som vedtatt. Vi ber særlig om at de avsatte midler på 500' opprettholdes i 
budsjettet. 

2. Vi merker oss positivt at det er avsatt midler til ca 3 årsverk til styrking av bemanning i pleie 
og omsorgssektoren. 

 
 
 
 
 
 



 

Trøndelag fylkeskommune  
 Seksjon Næring  

 

 

 

BJØRØYA AS 
Havbruksparken Storlavika 7 
7770 FLATANGER 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 16.11.2022 Vår referanse: 202242373-3 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Ellen Malen Myren 

Hoel 
     

 

Bjørøya AS, Org.nr 932186497. Auksjon av produksjonskapasitet 
- Produksjonsområde 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag. Tildeling 
av nye akvakulturtillatelser.  

 
Vi viser til følgende: 

• Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk av laks, ørret 
og regnbueørret avholdt 12. og 13. oktober 2022. 

• Fiskeridirektoratets tilsagn datert 26.10.22 på 3800 tonn MTB i PO 6. 
• Deres søknad datert 28.10.22 om hvordan veksten skal fordeles.  

VEDTAK 
Trøndelag fylkeskommune tildeler med dette Bjørøya AS, Org nr.932186497, 
3800 tonn økt produksjonskapasitet i produksjonsområde 6. Biomassen skal 
fordeles som følger:  
 
Tillatelse Produksjonsområde Tillatelseskapasitet 

(tonn) 
TR-AA-7 6 950 
TR-O-1 6 950 
TR-O-2 6 950 
TR-O-3 6 950 

 
Tillatelsene TR-AA-7, TR-O-1, TR-O-2, TR-O-3 er kommersielle tillatelser for 
akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann godkjent i PO 6.  
 
Tillatelsene klareres for følgende lokaliteter: 
 
Nummer Navn Kommune 

34477 Nausttaren Osen 
38277 Nordre Skokkeløy Osen 
36917 Drevflesa Åfjord 

 
 

Trøndelagfylkeskommune
SeksjonNæring

BJØRØYA AS
Havbruksparken Storlavika 7
7770 FLATANGER

Vår dato:
Deres dato:

16.11.2022 Vår referanse:
Deres referanse:

202242373-3 Vår saksbehandler:
Ellen Malen Myren
Hoel

Bjørøya AS, Org.nr 932186497 . Auksjon av produksjonskapasitet
- Produksjonsområde 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag. Tildeling
av nye akvakulturtillatelser.

Vi viser til følgende:
• Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk av laks, ørret

og regnbueørret avholdt 12. og 13. oktober 2022.
• Fiskeridirektoratets tilsagn datert 26.10.22 på 3800 tonn MTB i PO 6.
• Deres søknad datert 28.10.22 om hvordan veksten skal fordeles.

VEDTAK
Trøndelag fylkeskommune tildeler med dette Sjørøya AS, Org nr.932186497,
3800 tonn økt produksjonskapasitet i produksjonsområde 6. Biomassen skal
fordeles som følger:

Tillatelse Produksjonsområde Tillatelseskapasitet
(tonn)

TR-AA-7 6 950
TR-O-1 6 950
TR-O-2 6 950
TR-O-3 6 950

Tillatelsene TR-AA-7, TR-O-1, TR-O-2, TR-O-3 er kommersielle tillatelser for
akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann godkjent i PO 6.

Tillatelsene klareres for følgende lokaliteter:

Nummer Navn Kommune
34477 Nausttaren Osen
38277 Nordre Skokkeløy Osen
36917 Drevflesa Åfjord

Postadresse: Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Bankkonto: 86017685300 /
IBAN:NO8486017685300
BIC/SWIFT:DABANO22

Telefon: 74 17 40 oo
Epost: postmottak@tmndelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Næring 

Dokumentnr.: 202242373-3 side 2 av 3 

 

Tildeling av økt MTB medfører ingen endring av godkjent lokalitetsbiomasse på 
lokalitetene som er klarert for tillatelsene. Det er fastsatt at det skal tillates en 
økning av biomassen i de grønne områdene. Hensyn knyttet til 
naturmangfoldloven og miljømessig bærekraft er ivaretatt, jf. Meld. St. 16 
(2014-2015) «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og 
ørretoppdrett.»  
 
Lovhjemmel 
Vedtaket er fattet av Trøndelag fylkeskommune med hjemmel i lov av 
17.6.2005 nr. 79 om akvakultur (Akvakulturloven), forskrift av 22.12.2004 nr. 
1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret og forskrift av 
15.5.2020 om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø 
av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 
2022).  
 
Begrunnelse 
Tilsagnet gir rett til å søke klarering av lokalitet innenfor det 
produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder, jf. § 7 i Forskrift om 
tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret 
og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022).  
 
Vi har ved klagefristens utløp ikke mottatt informasjon om innkomne klager. Vi 
gjør oppmerksom på at vedtaket likevel kan bli omgjort som følge av klage 
som omfatter grunnlaget for tillatelsen. 
 
Bjørøya AS har søkt om at biomassen kjøpt på auksjon skal fordeles på fire nye 
tillatelser i produksjonsområde 6, hver på 950 tonn. De søker også om at de 
fire nye tillatelsene knyttes til selskapets eksisterende lokaliteter i området. 
 
Generelle vilkår 

• Tillatelsen er gitt med de begrensinger og på de vilkår som fremgår av 
dette og tidligere tillatelsesdokument, inkludert vilkår som fremgår av 
sektormyndighetenes vedtak.  

• Tillatelsen gis uten hensyn til nabo-, eiendoms-, eller andre 
privatrettslige forhold.  

• Tillatelsen fritar ikke innehaver fra plikt til å innhente nødvendige 
tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og 
påbud som gis med hjemmel i slike lover.  

• Overføring av akvakulturtillatelse skal registreres og tinglyses i 
akvakulturregisteret og den skal være skrevet på godkjent blankett 
fastsatt av Brønnøysundregisteret.  

• Anlegget på den enkelte lokalitet skal være plassert og etablert i 
henhold til gjeldende klarering. Ved ønske om endring, må det sendes 
søknad til fylkeskommunen der anlegget er lokalisert.  

• Tillatelsen gis under forutsetting av at etablering, drift og eventuell 
avvikling blir gjennomført i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter og vilkår.  

• Som innehaver av tillatelsen har de plikt til å sette dem inn i regelverket 
som gjelder for tillatelser etter akvakulturloven.  

• Tillatelsen skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og 
også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. 

Trøndelagfylkeskommune
SeksjonNæring

Tildeling av økt MTB medfører ingen endring av godkjent lokalitetsbiomasse på
lokalitetene som er klarert for tillatelsene. Det er fastsatt at det skal tillates en
økning av biomassen i de grønne områdene. Hensyn knyttet til
naturmangfoldloven og miljømessig bærekraft er ivaretatt, jf. Meld. St. 16
(2014-2015) «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett.»

Lovhjemmel
Vedtaket er fattet av Trøndelag fylkeskommune med hjemmel i lov av
17.6.2005 nr. 79 om akvakultur (Akvakulturloven), forskrift av 22.12.2004 nr.
1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret og forskrift av
15.5.2020 om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø
av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften
2022).

Begrunnelse
Tilsagnet gir rett ti l å søke klarering av lokalitet innenfor det
produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder, jf. § 7 i Forskrift om
tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret
og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022).

Vi har ved klagefristens utløp ikke mottatt informasjon om innkomne klager. Vi
gjør oppmerksom på at vedtaket likevel kan bli omgjort som følge av klage
som omfatter grunnlaget for tillatelsen.

Sjørøya AS har søkt om at biomassen kjøpt på auksjon skal fordeles på fire nye
tillatelser i produksjonsområde 6, hver på 950 tonn. De søker også om at de
fire nye tillatelsene knyttes til selskapets eksisterende lokaliteter i området.

Generelle vilkår
•

•

•

•

•

•

•

•

Tillatelsen er gitt med de begrensinger og på de vilkår som fremgår av
dette og tidligere tillatelsesdokument, inkludert vilkår som fremgår av
sektormyndighetenes vedtak.
Tillatelsen gis uten hensyn til nabo-, eiendoms-, eller andre
privatrettslige forhold.
Tillatelsen fritar ikke innehaver fra plikt til å innhente nødvendige
tillatelser etter andre lover eller plikt ti l å overholde bestemmelser og
påbud som gis med hjemmel i slike lover.
Overføring av akvakulturtillatelse skal registreres og tinglyses i
akvakulturregisteret og den skal være skrevet på godkjent blankett
fastsatt av Brønnøysundregisteret.
Anlegget på den enkelte lokalitet skal være plassert og etablert i
henhold til gjeldende klarering. Ved ønske om endring, må det sendes
søknad til fylkeskommunen der anlegget er lokalisert.
Tillatelsen gis under forutsetting av at etablering, drift og eventuell
avvikling blir gjennomført i samsvar med til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og vilkår.
Som innehaver av tillatelsen har de plikt ti l å sette dem inn i regelverket
som gjelder for tillatelser etter akvakulturloven.
Tillatelsen skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget, og
også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett.
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 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Næring 
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Det følger det av auksjonsforskriften 2022 § 9 at «[e]n tillatelse til akvakultur 
gir rettigheter og plikter og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og 
regler. Vederlaget blir ikke refundert ved endringer i rammebetingelser som 
påvirker lønnsomhet, og heller ikke ved eventuell senere inndragning eller 
reduksjon av tillatelsens kapasitet på bakgrunn av forhold nevnt i 
akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder reduksjon i 
kapasitet besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften». 

 
Klagerett 
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen om avgjørelsen er kommet frem 
til vedkommende part, se mer om dette i vedlagt orientering.  
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise 
søksmål at anledningen til å klage er uttømmende benyttet.  
 
 
 Med hilsen  
  
  
Sigurd Bjørgo   
Fagkoordinator                                                                Ellen M. Hoel 
                       Seniorrådgiver 
 
   
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
 
 
   
 
 
Kopimottakere:  
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Trøndelagfylkeskommune
SeksjonNæring

Det følger det av auksjonsforskriften 2022 § 9 at «[e]n tillatelse til akvakultur
gir rettigheter og plikter og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og
regler. Vederlaget blir ikke refundert ved endringer i rammebetingelser som
påvirker lønnsomhet, og heller ikke ved eventuell senere inndragning eller
reduksjon av tillatelsens kapasitet på bakgrunn av forhold nevnt i
akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder reduksjon i
kapasitet besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften».

Klagerett
Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse
innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen om avgjørelsen er kommet frem
til vedkommende part, se mer om dette i vedlagt orientering.
I medhold av forvaltningsloven § 27b blir det satt som vilkår for å reise
søksmål at anledningen til å klage er uttømmende benyttet.

Med hilsen

Sigurd Bjørga
Fagkoordinator Ellen M. Hoel

Seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  
Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no

Tilsagn om tillatelse - Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur med 
laks, ørret og regnbueørret 2022 - Bjørøya AS 932186497 

Fiskeridirektoratet viser til auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, 
ørret og regnbueørret i sjø som ble avholdt 12. og 13. oktober 2022. Vi viser også til notifikasjon 
datert 14. oktober 2022 om tilslag ved auksjonen, samt informasjon 
om betaling av vederlaget. 
 
Fiskeridirektoratet mottok innbetaling fra Bjørøya AS den 25. oktober 2022 pålydende NOK 
597 739 900. Beløpet samsvarer med vårt krav overfor Bjørøya AS i notifikasjon av 14. oktober 
2022. 

1. Fiskeridirektoratets vedtak 

Bjørøya AS får tilsagn om følgende tillatelser: 
 
 
 
 
 

 

2. Om tildeling av tilsagn om tillatelse, tillatelse og vederlag 

Det følger av auksjonsforskriften 2022 § 7 første ledd at «[t]ildeling av tilsagn om tillatelse fra 
Fiskeridirektoratet gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet 
tilsagnet om tillatelse gjelder. Rett til drift starter når tillatelsesdokument er skrevet ut av 
fylkeskommunen». Videre følger det av bestemmelsens andre ledd at «[f]ylkeskommunen kan 
ikke skrive ut tillatelsesdokument før forvaltningen endelig har avgjort eventuelle klager på 
tildelingen av tilsagn som følge av auksjonen». 
 
«Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret på 
under 100 tonn for produksjonskapasitet vunnet i auksjonen. Dersom Fiskeridirektoratet gir 
tilsagn om tillatelse under 100 tonn produksjonskapasitet, må denne produksjonskapasiteten 

 

Bjørøya As 
Att:   
Havbruksparken Storlavika 7 
7770 Flatanger 
 

Adm.enhet: Tildelingsseksjonen     

Saksbehandler: Elise Bølgen 

Telefon:  

Vår referanse: 22/15235 

Deres referanse:  

Dato: 26.10.2022 

 

Selskap Produksjonsområde Antall tonn 
MTB 

Bjørøya AS 6 - Nordmøre og Sør-
Trøndelag 

3800 
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fusjoneres eller være omsøkt fusjonert med en eller flere eksisterende tillatelser tilhørende 
samme produksjonsområde før 31. desember 2023, slik at tillatelsesstørrelsen er lik eller større 
enn 100 tonn», jf. auksjonsforskriften 2022 § 8 første og andre ledd. 
 
«Søknad om fusjonering av produksjonskapasitet inn i eksisterende tillatelse, eller søknad om 
utstedelse av ny tillatelse, sendes den aktuelle fylkeskommunen. Det skal betales 
saksbehandlingsgebyr, jf. forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet 
(gebyrforskriften) § 2», jf. auksjonsforskriften 2022 § 8 tredje ledd. 
 
«Dersom tillatelsesstørrelsen er mindre enn 100 tonn per 31. desember 2023 trekker 
Fiskeridirektoratet tilsagnet om tillatelse eller tillatelsen tilbake. Vederlag som er innbetalt vil 
ikke bli refundert», jf. auksjonsforskriften 2022 § 8 fjerde ledd. 
 
«For å få utstedt endelig tillatelsesdokument må selskapet være registrert med 
organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene», jf. auksjonsforskriften 2022 § 10 tredje ledd. 
 
Endelig følger det av auksjonsforskriften 2022 § 9 at «[e]n tillatelse til akvakultur gir rettigheter 
og plikter og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og regler. Vederlaget blir ikke 
refundert ved endringer i rammebetingelser som påvirker lønnsomhet, og heller ikke ved 
eventuell senere inndragning eller reduksjon av tillatelsens kapasitet på bakgrunn av forhold 
nevnt i akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder reduksjon i kapasitet 
besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften». 

3. Klagerett 

Dette vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Se også vedlagt orientering. Klagefristen 
er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mari  Sørensen Aksnes 
fung. seksjonssjef 
 
Elise Bølgen 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Bjørøya As Havbruksparken 
Storlavika 7 

7770 Flatanger 

 
 
 
 
 
Vedlegg 
Orientering om klagerett 



Åfjord kommune 

 

Sektor Landbruk og tekniske tjenester 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Åfjord kommune Rådhus: Åmyra 5, 7170 Åfjord + 47 72 51 00 00 postmottak@afjord.kommune.no 
Postboks 54 Servicekontor: Julie Næss vei 10, 7180 Roan  Internett 
7169 Åfjord   www.afjord.kommune.no 

 

 
 
 

Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/2130 - 26 17.11.2022 

 
 
Kommuneplanens arealdel - varsel om planoppstart og høring av planprogram 
 
Vennligst se bort fra tidligere sendt brev om dette, som ved en feil ble sendt ut i svært 
ufullstendig form. 

Planutvalget i Åfjord kommune har gjort vedtak om planoppstart av kommuneplanens 
arealdel. Samtidig er forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel vedtatt sendt på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Forslaget er tilgjengelig på kommunens nettside, 
https://www.afjord.kommune.no/nyheter/planprogram-for-kommuneplanens-arealdel-er-til-
offentlig-ettersyn.16858.aspx. Merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Åfjord 
kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord, eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no. 
Frist for å komme med merknader er 01.01.2023. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Vingen 
arealplanlegger 
 
 
 
  

https://www.afjord.kommune.no/nyheter/planprogram-for-kommuneplanens-arealdel-er-til-offentlig-ettersyn.16858.aspx
https://www.afjord.kommune.no/nyheter/planprogram-for-kommuneplanens-arealdel-er-til-offentlig-ettersyn.16858.aspx
mailto:postmottak@afjord.kommune.no
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Mottakere 
Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard 
Fiskeridirektoratet 
Fosen brann- og redningstjeneste IKS 
Fosen renovasjon IKS 
Fosenregionen interkommunalt politisk råd 
Frøya kommune 
Indre Fosen kommune 
Kystverket 
Mattilsynet 
Namsos kommune 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Samediggi/Sametinget 
Statens vegvesen 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Steinkjer kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Ørland kommune 
Åfjord kommune ved ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Brynsengfaret 6A Statens vegvesen 

Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no 0667 OSLO Fakturamottak DFØ 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 

        
        
 

Likelydende brev - se vedlagt liste 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Vegdirektoratet Haaken Hasberg Gran  22/206606-1    15.11.2022 

     

      

Nye bestemmelser om forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil - 

informasjon om høring 

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i reglene om 

tillatte vekter og dimensjoner på norske veger som står i forskrift om bruk av kjøretøy 25. 

januar 1990 nr. 92 («bruksforskriften»), § 5-13 («bilbergingsparagrafen»). Endringsforslaget 

er utarbeidet av Vegdirektoratet på bakgrunn av behov som er meldt inn fra 

bransjeorganisasjoner og Statens vegvesen Utekontrollen. 

 

Forslaget består i hovedsak av følgende endringer: 

 

• Tydeliggjøring av at det tillates forflytning av havarist med bergingsbil i opphengt 

eller rullende slep innenfor de «normale» vektene og dimensjonene i § 5-4 og 

veglister uten begrensinger i § 5-13. 

• Etter modell av regelverket for spesialtransport tillates det forflytning av havarert 

kjøretøy med lengde inntil 25 meter, bredde inntil 3,25 meter og akselvekter og 

totalvekt inntil vekter angitt i § 5-8 nr. 3 på veger i veggruppe A og B uten krav til 

dispensasjon. 

• Det gis hjemmel til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy opptil 

maksimalvektene i § 5-13. 

Høringsdokumentene 

Dokumentene er i tillegg til denne oversendelsen også tilgjengelig i elektronisk form på våre 

nettsider www.vegvesen.no/hoeringer: 

 

• Informasjon om høring 

• Vedlegg 1 – høringsnotat med forslag til forskriftsendring 

• Vedlegg 2 - lovspeil 
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Det kan ta noen dager fra utsendelsen til at høringen blir tilgjengelig på nettsiden. 

 

Høringsfrist  

Vi ber om at innspill til forslaget er innkommet til oss senest 15. februar 2023. 

 

Svar som kommer inn etter denne fristen, kan ikke påberegnes å bli tatt hensyn til. Dersom 

det av særlige grunner er behov for lengre høringsfrist, kan forespørsel om dette oversendes 

oss. 

 

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill lastes opp elektronisk under selve 

høringen på våre nettsider, eller sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no.  

 

Alternativt kan innspill sendes pr. post til:  

 

Statens vegvesen  

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER  

 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 22/206606 både når høringssvar sendes inn på  

e-post og pr. post.  

 

Dersom noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede 

virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem.  

Dersom det oppdages at vi har uteglemt sentrale høringsinstanser som burde vært på 

høringslisten, ber vi om tilbakemelding på dette. 

 

 

 

Myndighet og regelverk 

Med hilsen 

 

 

 

Marit Brandtsegg 

direktør Ingrid M. Lutnæs 

 avdelingsdirektør 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788  Stoa, 4809 ARENDAL 

BANE NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR 

BILIMPORTØRENES LANDSFORENING, Økernveien 99, 0579 OSLO 
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Bonde og småbrukarlaget, Akersgata 41, 0158 OSLO 

Bransjeutvalget for Bilbergere c/o Kjartan Iversen 

Bring Posten Norge AS, Region Oslo/Akershus Transport Lørenskogveien 50, 1470 

LØRENSKOG 

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING, Postboks 7187 Majorstua, 0307 OSLO 

DB Schenker AS,  

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB), Postboks 2014, 3103 

TØNSBERG 

Falck Redning AS,  

FELLESFORBUNDET, Postboks 9199 Grønland, 0134 OSLO 

FINANSDEPARTEMENTET, Postboks 8008 DEP, 0030 OSLO 

Finansnæringens Fellesorganisasjon 

Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk v/ Bergingsskolen, Forsvarsvegen 75, 2058 

SESSVOLLMOEN 

FORSVARSMATERIELL, Postboks 800  Postmottak, 2617 LILLEHAMMER 

Forsvarsmateriell Landkapasiteter, Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER 

FORSVARSSTABEN FST, Postboks 800  Postmottak, 2617 LILLEHAMMER 

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE, Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO 

IF SKADEFORSIKRING NUF, Postboks 240, 1326 LYSAKER 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, Postboks 8005 Dep., 0030 OSLO 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, Postboks 8013 DEP, 0030 OSLO 

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET, Postboks 8112 DEP, 0032 OSLO 

Kommunikationsministeriet Finland, PB 31 00023 Statsrådet, Finland 

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB, postboks 1031 Sentrum, 1418 KOLBOTN 

KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO 

Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgate 11, 0181 OSLO 

Lastebileiernes Forening, Enebakkveien 133, 0680 OSLO 

Liikenne- ja viestintäministeriö,  

Maskinentreprenørenes Forbund,  

MILJØDIREKTORATET, Postboks 5672 Torgarden, 7485 TRONDHEIM 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

NHO Logistikk og Transport, Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO 

NHO Mat og Landbruk 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485 Fylkeshuset, 8048 BODØ 

Norges Automobil-Forbund (NAF),  

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND, Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

Norges Skogeierforbund,  

Norsk Industri,  

Norsk Landbrukssamvirke,  

NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS, Tistedals gate 9-11, 1772 HALDEN 

Norskog Norsk Skogbruksforening,  

NYE VEIER AS, Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND S 
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NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET, Postboks 8090 Dep, 0032 OSLO 

Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO 

Opplysningsrådet for Veitrafikken, Jernbanetorget 4A, 0154 OSLO 

Oslo kommune 

Personskadeforbundet LTN,  

POLITIDIREKTORATET, Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 

SINTEF AS, Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM 

STATENS HAVARIKOMMISJON, Postboks 213, 2001 LILLESTRØM 

Trafi.fi,  

Trafikstyrelsen Danmark,  

Trafikverket, 781 89 BORLÄNGE, Sverige 

Transportstyrelsen,  

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning, 

Postboks 8600 Majorstuen, 0349 OSLO 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ 

Trygg trafikk,  

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

Vejdirektoratet, Niels Juels gade 13, Danmark 

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN 

VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Postboks 9232 Grønland, 0134 OSLO 

YRKESTRAFIKKFORBUNDET, Postboks 9175 Grønland, 0134 OSLO 

VIKING REDNINGSTJENESTE AS, Postboks 138, 1325 LYSAKER 

Treindustrien, Pb 5487 Majorstuen, 0305 OSLO 

SOS Veihjelp AS, Sinsenveien 53A, 0585 OSLO 

REDGO NORWAY AS, Maridalsveien 300, 0872 OSLO 

 

Kopi 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET, Postboks 8010 DEP, 0030 OSLO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsnotat 

- Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil 

 

Høring om forslag til forskrift om endring i: 

- Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Myndighet og regelverk 
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15. november 2022 
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Høringsnotat - Forslag til forskrift om endring i Forskrift 25. januar 

1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy  

1 Innledning 

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om tillatte vekter 

og dimensjoner på norske veger som står i forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 nr. 

92 («bruksforskriften») kapittel 5. Endringene vil gjelde bestemmelse om bruk av bergingsbil 

i § 5-13. Vi vil i forslaget søke å tydeliggjøre hvilke transporter med bergingsbil som faller 

inn under de ulike bestemmelsene i bruksforskriften kapittel 5. Forslaget vil også innebære 

en avklaring av det som synes uklart i dagens regelverk ved å tillate kjøring som er innenfor 

normalbestemmelsene om vekter og dimensjoner uten begrensninger som gjelder for bruk 

av bergingsbil i § 5-13. Forslaget innebærer også en endring i forhold til dagens regelverk 

og praksis ved at bergingsbil med havarist kan kjøre med større akselvekter og lengde uten 

at transporten krever dispensasjon. Slik kjøring må likevel skje i tråd med vilkårene i § 5-13. 

Det foreslås også å gi mulighet til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy 

opptil maksimalvektene i § 5-13. 

Kort oppsummert vil endringene i hovedsak være: 

• Tydeliggjøring i bestemmelsen at det tillates forflytning av havarist med bergingsbil i 

opphengt eller rullende slep innenfor de «normale» vektene og dimensjonene i § 5-4 

og veglister.  

• Etter modell av regelverket for spesialtransport tillates det forflytning av havarert 

kjøretøy med lengde inntil 25 meter, bredde inntil 3,25 meter og akselvekter og 

totalvekt inntil vekter angitt i § 5-8 nr. 3 på veger i veggruppe A og B uten krav til 

dispensasjon. 

• Det gis mulighet til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy opptil 

maksimalvektene i § 5-13. 

Vegdirektoratet sender med dette forslag om endringer i bestemmelse § 5-13 om bruk av 

bergingsbil på høring.  

1.1 Begrepsavklaring «transport» 

I denne høringen vil ulike variasjoner av begrepet «transport» bli brukt til å beskrive blant 

annet bilberging. Vegdirektoratet erfarer at enkelte har en oppfatning om at bilberging ikke 

er «transport», men slik begrepsbruk anser vi som feil. «Transport» er et svært vidt begrep 

som går igjen flere steder i regelverket på vegtrafikkområdet, som regel med et skille 

mellom gods- og persontransport. Bilberging er for eksempel i utgangspunktet omfattet av 

både regelverket om løyve og kjøre- og hviletid ettersom dette er å anse som 

«godstransport», men det er likevel gjort et særskilt unntak for bilberging i begge disse 

regelverkene. I denne høringen vil det bli differensiert mellom bilberging og mer ordinære 

transportoppdrag, men begrepet bilberging er fortsatt å anse som «transport». 
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2 Gjeldende rett og tidligere rett  

Reglene om tillatte vekter og dimensjoner står i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av 

kjøretøy («bruksforskriften») kapittel 5. De alminnelige bestemmelsene om tillatte vekter, 

lengder og bredder er gitt i forskriftens § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 

bokstav a. Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13 er en særbestemmelse som omhandler bruk 

av bergingsbil og tillater transport av havarist med bergingsbil utover det som er tillatt etter 

§ 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a, på nærmere angitt vilkår.  

2.1 Tidligere rett og historikk 

I 2006 gjennomførte Vegdirektoratet en revisjon av bestemmelsen som omhandler bruk av 

bergingsbil i daværende § 5-10 i bruksforskriften. Vi så at størrelsen på både havarerte 

kjøretøy og bergingsbiler hadde endret seg betydelig de senere årene i retning av at de 

havarerte kjøretøyenes både størrelse og utforming nødvendiggjorde mulighet for å løfte 

havaristene med løftearm i opphengt slep, ofte også kalt «brille». Denne utviklingen 

medførte et behov for større vekter og dimensjoner på bergingsbilene med blant annet flere 

bakakslinger og større vekt på framaksling(er) for å tilfredsstille «20 % kravet» på styrende 

aksling. I tillegg må en moderne bergingsbil i dag være 10-12 meter lang for å få 

tilstrekkelig vektarm, og det må være minimum 1,25 meter klaring mellom bergingsbil og 

havarist for å kunne svinge uten at de tar i hverandre. Med lengste tillatte 

enkeltkjøretøylengde på 12 meter, lengste tillatte busslengde og leddbusslengde på hhv. 15 

og 18,75 meter ville derfor vogntoglengde etter oppheng slep bli lenger enn det regelverket 

aksepterte. Dette innebar ellers at bergingsbil og havarert kjøretøy skulle følge 

bestemmelsene om vogntog med hensyn til total lengde og vekter. Maksimal tillatt 

vogntoglengde er etter § 5-4 nr. tabell 4 19,50 meter. Akselvekter, vekter for boggi og 

trippelboggi følger av tabell 1 i § 5-4 nr. 1. 

Revisjonen hadde som hensikt å kunne gjøre det enklere for bilbergere å operere innenfor 

regelverkets begrensninger mht. vekter og dimensjoner og samtidig rydde havaristedet 

effektivt og sikkert.  

I 2014 ble det den tidligere «bergingsbilbestemmelsen» § 5-10 inntatt i § 5-13 kun med et 

par mindre redaksjonelle endringer i teksten. I § 5-13 nr. siste punktum har «annet 

reparasjonssted» blitt erstattet med kun «reparasjonssted». Endringen var kun ment som en 

ren språklig endring uten betydning for bestemmelsens innhold. Dagens bestemmelse i § 5-

13 er altså en ren videreføring av dagjeldende § 5-10.  

2.2 Gjeldende «bilbergingsbestemmelse» § 5-13  

Bestemmelsen i § 5-13 nr. 1 angir vilkårene for når en bergingsbil kan overskride det som er 

tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a (vekter og dimensjoner), 

uten å måtte søke om dispensasjon for bilberging. Bestemmelsene i nr. 2, 3 og 5 angir 

hvilke vilkår som gjelder ved slike overskridelser. Bestemmelsen i nr. 4 angir når en når en 

bergingsbil også kan fravike deler av disse vilkårene. 
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2.2.1 Hvem kan overstige vekter og dimensjoner 

Adgangen til å overskride de vekter og dimensjoner som er tillatt etter § 5-4 og veglister 

gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a retter seg mot «bergingsbil». Dette gjelder imidlertid 

ikke enhver bruk av bergingsbil, kun berging av havarert kjøretøy fra havaristed til nærmeste 

sikre omlastingsplass. Om nødvendig kan havarert kjøretøy også transporteres videre til 

nærmeste verksted som kan utbedre feilen. 

2.2.2 Hvilke vekter kan man overstige 

Når det kommer til vekt er det bare overskridelsen av aksel- og boggilaster som er 

begrenset i henhold til nr. 2 bokstav b). Tillatt aksellast på veg inkl. bru er: 

 
Tonn 

Aksel/akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 16 11 11 8 

Boggilast 24 18 16 12 

Trippelboggilast 30 24 21 16 

 

I henhold til bokstav c) kan man overskride disse vektene ytterligere dersom hastigheten 

begrenses til 15 km/t ved brupassering: 

 
Tonn 

Aksel/akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 19 13 13 10 

Boggilast 27 20 18 14 

Trippelboggilast 33 26 23 18 

 

Til sammenlikning er dette de høyeste vektene for aksel- og boggilast som det kan gis 

dispensasjon for etter reglene for spesialtransporter i § 5-9 nr. 3: 

 
Veggruppe A Veggruppe B 

 
Bk10 BkT8 Bk8 Bk10 BkT8 Bk8 

Aksellast 12 10 10 12 10 10 

Boggilast 21 16 16 21 16 16 

Trippelboggilast 28 24 23 26 23 20 
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2.2.3 Hvilke dimensjoner kan man overstige 

Når det kommer til dimensjoner er det bare overskridelsen av lengden som er begrenset 

etter § 5-13 nr. 3: 

Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy 

Motorvogn, unntatt buss 25 

Tilhenger, unntatt semitrailer 25 

Buss 28 

Leddbuss og semitrailer 31 

 

De oppgitte lengdene omfatter totallengden av både bergingsbil og havarert kjøretøy. 

Bestemmelsen oppstiller ingen begrensninger når det kommer til hvor man kan kjøre. 

I utgangspunktet er det et krav etter § 5-13 nr. 2 bokstav a nr. 2, om at tilhengeren må 

kobles fra trekkvognen ved berging av vogntog. Til forskjell fra tilfeller ved berging av 

tilhengere som bare har en største tillatte lende på 25 meter, har man ved berging av 

semitrailer en største tillatt lengde på 31 meter. Dette tilsier at det ikke stilles et absolutt 

krav om å koble fra trekkvognen ved berging av semitrailer. I hvilken grad man kan frakte 

hele vogntoget videre fra en sikker omlastingsplass vil imidlertid bero på om dette anses 

som «nødvendig». 

Overskridelse av bredden er ikke i seg selv begrenset, men dersom bredden på transporten 

er over 3,00 meter vil det inntre ytterligere vilkår i henhold til § 5-13 nr. 5. 

2.2.4 Formål med bestemmelsen 

Berging av havarerte kjøretøy er i prinsippet bare en særegen form for spesialtransport. På 

grunn av metodene man benytter ved berging av et havarert kjøretøy som nevnt i punkt 2.1, 

vil man imidlertid ha et annet behov for å overskride vekter og dimensjoner enn den øvrige 

spesialtransporten.  

For det første vil det i mange tilfeller være behov for større overskridelser av tillatte vekter 

og dimensjoner, ettersom man også må ta høyde for å kunne berge spesialtransporter som 

kjører på dispensasjon. For det andre er ikke bilberging en planlagt transport, og derfor er 

det ofte lite hensiktsmessig å søke dispensasjon på forhånd. Spørsmålet er imidlertid hvor 

langt dette hensynet gjelder. 

I utgangspunktet er det gode grunner til å kreve dispensasjon. Ved krav om dispensasjon vil 

man kunne kontrollere om man har valgt en optimal rute, om det bør stilles ytterligere vilkår 

for transporten eller eventuelt om transporten bør utføres på en annen måte. Hensynet til å 

kreve dispensasjon vil derfor måtte vurderes opp mot behovet for effektivitet. 
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2.2.5 Nærmere om hvilke transporter og transportetapper som skal kjøres under 

vilkårene i § 5-13  

I utgangspunktet skal all kjøring etter § 5-13 nr. 1 skje på vilkårene som kommer frem av 

nr. 2, 3 og 5. Bestemmelsen nr. 4 gir imidlertid anvisning på at kjøring kan skje uten 

begrensningene i § 5-13 om største tillatte lengder, laster eller krav om frakobling av 

tilhenger, dersom motorvogn eller vogntog som er til hinder for annen trafikk skal flyttes til 

nærmeste sikre omlastingsplass. Vi er her innenfor det som defineres som kjerneområde for 

bilberging, nemlig slep av en havarist fra havaristed, ut av vegkant, bort fra vegen eller 

lignende sted hvor havaristen hindrer fremkommeligheten. Slik kjøring gjelder likevel ikke 

for veger i veggruppe IKKE etter dagens bestemmelse. Veggruppe IKKE er veger som på 

grunn av kurvatur, fremkommelighet eller forhold knyttet til bruenes bæreevne ikke egner 

seg for spesialtransport. 

Videre tillater § 5-13 nr. 1 overskridelser av det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i 

henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a, uten at det trengs dispensasjon. Veglistene inneholder 

informasjon om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter samt tillatt totalvekt og 

vogntoglengde. Bestemmelsen i nr. 1 gir med dette mulighet til å transportere havarert 

kjøretøy fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass selv om bergingsbil og havarist 

samlet overskrider maksimal lengde og vekt i § 5-4 og veglistene. Bestemmelsen har i 

motsetning til bestemmelsen i nr. 4 ikke vilkår om at havaristen må hindre 

fremkommeligheten. Betingelsen for kjøring etter nr. 1 er at kjøring foregår på de vilkår som 

er nevnt i § 5-13 nr. 2, 3 og 5. Det vil si med utvidete maksimalvekter, - lengder, krav til 

hastighetsbegrensning m.m. Bestemmelsen i nr. 1 går også noe videre og tillater - om 

nødvendig - transport til nærmeste verksted som kan utbedre feilen. Begrepet «nærmeste 

verksted» skal også innbefatte nærmeste merkeverksted. En slik utvidelse av begrepet 

«transport til nærmeste verksted» er tidligere stadfestet av Samferdselsdepartementet1 hvor 

det er lagt vekt på at det ofte kun er merkeverkstedet som har utstyr til å feilsøke og 

reparere moderne lastebiler. Det tillates altså transport til nærmeste verksted eller 

merkeverksted som kan reparere feilen, uten at det er behov for dispensasjon. Kjøring må 

skje under vilkår i § 5-13 nr. 2, 3 og 5.  

 

2.2.6 Nærmere om kravet til dispensasjon 

§ 5-13 nr. 1 siste punktum setter krav til at det må søkes om dispensasjon ved transport til 

reparasjonssted. Kravet til dispensasjon inntrer i de tilfellende man anser å være et rent 

transportoppdrag og dermed utenfor kjerneområdet til hva anses å være bilberging. Etter § 

5-13 er man fritatt fra å søke dispensasjon fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass 

samt, om nødvendig til nærmeste verksted som kan reparere feilen. Etter dette følger det en 

dispensasjonsplikt for transport til et annet verksted som for eksempel et verksted som av 

ulike årsaker foretrekkes av bekvemmelighetsgrunner. Transport fra havaristed eller 

omlastingsplass og videre til for eksempel biloppsamlingsplass, egen garasje eller endelig 

 

1 17/89565-3 Kopi av svar på henvendelse - Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13   
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lagringssted vil også være dispensasjonspliktig. Etter dispensasjonspraksis gis det for slike 

transporter dispensasjoner for aksel – og boggi vekter inntil det som er angitt i § 5-8 nr. 3, 

tabell a. 

 

Fig 1 tabell a i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-8 nr. 3. 

 

2.2.7 Nærmere om vilkår som gjelder for kjøring etter § 5-13. 

§ 5-13 angir vilkår for transporten i nr. 2, 3 og 5. I bestemmelsen nr. 2 gis generelle vilkår 

for kjøring med overskridelser av aksellaster som kjøring i maks hastighet 60 km/t, krav om 

frakobling av tilhenger for vogntog, krav om minimum 20 % av totalvekt på styrende aksel 

m.m. Videre har bestemmelsen i bokstav b og c maksimale aksellaster på veg og bro. 

Nr. 3 har krav til maksimallengder for bergingsbilen og havaristens totale lengde samt krav 

til skilting av «lang transport» samt krav til ledsagerkjøretøy ved store lengder. Nr. 5 setter 

krav til ledsagerbil med varsellykt og skilting ved kjøring med brede transporter. 

3 Oversikt over antall slep som utføres årlig  

For å få en oversikt over omfanget av kjøring etter bilbergingsbestemmelsen § 5-13 har 

Vegdirektoratet innhentet tall fra bergingsbransjen. Disse tallene tilsier at det utføres ca. 

20 000 berginger av havarister med vekt over 5 tonn årlig. 45 % av disse repareres på stedet 

og medfører at den ikke må slepes av bergingsbil. Dette tilsier at det utføres ca. 11 000 slep 

av større kjøretøy i Norge årlig. Disse er fordelt på følgende måte: 

• 17 %, ca. 1 900 slep, der havaristen veier under 10 tonn.  

• 65 %, ca. 7 150 slep, der havaristen veier mellom 10 og 26 tonn. 

• 18 %, ca. 1 950 slep, der havaristen veier over 26 tonn. 

Det er ikke tilgjengelig statistikk på hvor mange av de totale slepene som går mellom 

havaristed til verksted eller omlastingsplass, men det anslås fra bransjen at dette er mellom 
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80 og 90 % av slepene. For disse slepene vil nåværende § 5-13 være dekkende, med unntak 

av de lengste, dobbeltleddede leddbussene. Dette er slep som kan komme opp i 37 meters 

lengde.2  

I tenkt tilfelle vil man da sitte igjen med ca. 1 500 slep med bergingsbil per år som ikke er 

berging til omlastingsplass eller verksted som kan utbedre feilen. Dette er fortsatt helt 

nødvendige forflytninger av havaristen som må løses på best mulig vis. Det følger av dagens 

§ 5-13 at det da må søkes dispensasjon for disse 1 500 slepene med bergingsbil.  

Det dreier seg altså om ca. 1 500 slep årlig som per i dag er søknadspliktig for dispensasjon 

da disse anses å falle utenfor kjerneområdet for bilberging dvs. transport av havarist fra 

havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass eller verksted som kan reparere feilen.  

Ved å tillate forflytning av havarist med lengde inntil 25 meter, bredde inntil 3,25 meter og 

vekter inntil § 5-8 nr. 3 uten dispensasjon, antas antall søknadspliktige slep redusert 

betydelig. 

4 Behov for forskriftsendring og avgrensning mot krav til løyve 

 

4.1 Uklart anvendelsesområde for § 5-13 

§ 5-13 er en særbestemmelse i bruksforskriften som gjelder unikt for bilberging og 

regulerer hvilken kjøring som kan skje ved overskridelser av normale vekter og dimensjoner 

etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a, både med og uten 

dispensasjon, og på hvilke vilkår slik kjøring kan skje. Bestemmelsen har overskriften «Bruk 

av bergingsbil», noe som kan gi et feilaktig inntrykk av at den er ment å regulere all bruk av 

bergingsbil. Bestemmelsen er imidlertid plassert i kapittel 5 om vekter og dimensjoner, og er 

først og fremst ment å være en unntaksregel som innebærer at man ved berging av havarert 

kjøretøy skal kunne overskride de normale vekter og dimensjoner, uten å måtte søke om 

dispensasjon hver gang. Bestemmelsen er ikke ment å regulere selve bruken av bergingsbil 

på noen annen måte, herunder for eksempel tilkoblingen mellom havarert kjøretøy og 

bergingsbilen selv om overskriften alene kan gi inntrykk av dette.  

Vilkårene i § 5-13 nr. 2, 3 og 5 gjelder derfor først hvis man ønsker å benytte seg av 

muligheten etter nr. 1 til å overskride de vekter og dimensjoner som er tillatt etter § 5-4 og 

veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a. Hvis berging av havarert kjøretøy kan 

gjennomføres i tråd med det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 

2 bokstav a, får § 5-13 ingen som helst anvendelse. 

Det betyr imidlertid ikke at slik bruk av bergingsbil kan foregå helt uten andre 

begrensninger. Dette vil også reguleres av andre bestemmelser gitt i eller i medhold av 

 

2 Disse leddbussene brukes for tiden kun ett sted i landet, Trondheim, på bakgrunn av 

dispensasjon fra Vegdirektoratet. Det er laget et eget opplegg for berging av disse bussene 

ved havari. 
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vegtrafikkloven. Fører av kjøretøy vil for eksempel alltid ha en plikt til å avpasse farten etter 

vegtrafikkloven § 6, selv om det ikke vil være et særskilt krav til å følge en bestemt 

makshastighet. 

 

4.2 Innspill fra utekontrollen og bilbergingsbransjen 

Vegdirektoratet har blant annet på bakgrunn av avgjørelser i klagesaker og innspill fra 

utekontrollen i Statens vegvesen og bilbergingsbransjen erfart at det er usikkerhet knyttet til 

hva som skal anses som berging av havarert kjøretøy og hva som er et mer ordinært 

transportoppdrag.  

Vurderingen er avgjørende for om kjøringen kan skje på vilkårene i § 5-13 eller om 

transporten er dispensasjonspliktig. En utfordring for kontrollmyndigheten er å bedømme 

hva slags transport det er snakk om da man ikke har konkrete, faktiske holdepunkter for å 

vurdere det enkelte tilfelle. Det kan altså være vanskelig å vurdere om transporten som 

kontrolleres er «nødvendig» transport til nærmeste verksted som kan reparere feilen, eller 

om det skulle vært utstedt en dispensasjon for transporten. 

Et annet forhold som skaper usikkerhet er hva havaristen i slepet bak bergingsbilen skal 

defineres som. Bruksforskriften kapittel 5 har begrensninger i tillatte vekter og dimensjoner 

på kjøretøy som er definert og listet opp i § 5-2. Slep av havarert kjøretøy kan foregå i ulike 

varianter, og det pekes særlig på at kjøretøy i opphengt slep (brille/løftearm) ikke 

umiddelbart kan sammenlignes med en tilhenger og dermed ikke kan plasseres i 

regelverket. Problemet gjør seg særlig gjeldende når man skal måle lengden på 

kjøretøykombinasjonen bergingsbil og havarist for å finne hvilke krav til kjøringen som skal 

stilles (jf. vilkårene i § 5-13 nr. 2, 3 og 5) og om transporten er dispensasjonspliktig eller 

ikke.  

Spørsmålet er om kombinasjonen av bergingsbilen og det havarerte kjøretøyet skal anses 

som en enkelt motorvogn, eller en motorvogn som trekker tilhenger. Dersom det anses som  

en motorvogn som trekker tilhenger, blir et kjøretøyteknisk spørsmål hva slags tilhenger det 

kan sammenliknes med. Dette vil igjen ha betydning for hvilke vekter og dimensjoner man 

kan kjøre med i henhold til § 5-4. For eksempel vil en enkelt motorvogn bare kunne ha en 

maksimal lengde på 12 meter, mens en motorvogn med slepvogn eller påhengsvogn kan ha 

en maksimal lengde på 19,50 meter. I noen tilfeller er havaristen også skadet på en slik 

måte at det ikke er mulig å tilkoble bremser. Man har da potensielt å gjøre med en lang og 

tung kjøretøykombinasjon hvor slepet kan være uten tilkoblete bremser (ubremset slep). Det 

kan være gode grunner til at slike transporter bør være underlagt krav til særlig 

dispensasjon. 

Bergingsbransjen på sin side viser blant annet til at langt flere transporter kan utføres med 

bergingsbil uten at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Det pekes på at 

bergingsbiler er tross alt spesialbygget for denne type slep, noe som tilsier at det bør kunne 

kjøres friere og uten krav til dispensasjon. Regelverket oppleves av bransjen som firkantet 

og skaper frustrasjon.  
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Bransjen viser videre til visse tilfeller hvor det ikke gis dispensasjon til transport med 

bergingsbil på grunn av for høye vekter. I mange av disse tilfellene er det en svært krevende 

jobb å få lastet havaristen opp på en spesialtransport i stedet for å bruke bergingsbil. Det vil 

kreve både kraner og bergingsbiler for lasting, og ikke minst godt trent personell. Dette er 

en plasskrevende aktivitet og den er også i mange tilfeller forbundet med en viss risiko for 

skade på både personell og materiell (mer-skade på havaristen). Bransjen har også kommet 

med eksempler der det gis avslag på dispensasjonssøknader for flytting av den samme 

havaristen både med bergingsbil og spesialtransport.  

Man har altså i gjeldende regelverk en viss usikkerhet hos utekontrollen knyttet til hvordan 

transporten skal vurderes etter vilkårene i § 5-13 og om det foreligger krav til dispensasjon 

eller ikke. Bransjen på sin side mener at flere transporter kan utføres med bergingsbil uten 

at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Videre melder bransjen om at 

dispensasjonspraksisen ikke fanger opp alle nødvendige transporter. Noen «faller mellom to 

stoler» slik at transporten ikke kan skje på en lovlig måte. Forslaget i dette høringsnotatet vil 

i hovedsak ta sikte på å definere klarere grenser for hvilke transporter som er underlagt 

vilkår i § 5-13 og hvilke transporter som er dispensasjonspliktige. Dette vil fjerne de 

skjønnsmessige og vanskelige vurderingene som må gjøres etter dagens bestemmelse. I 

forslaget tas det også sikte på å tillate flere transporter å kjøre uten krav til dispensasjon 

uten at det skal gå på bekostning av trafikksikkerheten. 

 

4.3 Avgrensning mot krav til løyve 

Bergingsbil som frakter et annet kjøretøy anses som godstransport etter yrkestransportlova 

§ 5, og dersom et firma driver med bilberging vil det derfor i utgangspunktet være 

løyvepliktig transport. Yrkestransportforskriftens § 2 tredje ledd bokstav b) gjør likevel 

unntak fra dette utgangspunktet når det kommer til «berging av kjøretøy og fjerning av 

feilparkert kjøretøy utført med motorvogn spesielt konstruert for slik virksomhet». Selv om 

denne unntaksbestemmelsen også omhandler bilberging, så har bestemmelsen i 

bruksforskriften § 5-13 en annen ordlyd. Regelverket om løyve i yrkestransportforskriften 

skal ivareta helt andre hensyn enn regelverket om vekter og dimensjoner i bruksforskriftens 

kapittel 5, og det er derfor ikke en selvfølge at anvendelsesområdet skal være likt. Etter 

gjeldende rett vil unntaksbestemmelsen i bruksforskriftens § 5-13 ha et snevrere 

anvendelsesområde enn det som gjelder for løyveplikten. 

Denne høringen vil avgrenses helt mot unntaksbestemmelsen i yrkestransportforskriften. 

5 Regelverk i andre nordiske land 

I våre naboland er særreglene om bilberging noe forskjellig regulert. Danmark er alene om å 

ha en egen forskrift som kun omhandler bruk av bergingsbil. I Norge har man en egen 

bestemmelse i forskrift om bruk av kjøretøy som omhandler bruk av bergingsbil. Sverige har 

på sin side inntatt unntak for bruk av bergingsbil i samme bestemmelse som unntak i 

forbindelse med vegvedlikehold, og Finland ikke har noen egen særbestemmelse for bruk av 

bergingsbil. Et felles trekk for de øvrige nordiske landene synes å være at dersom 
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bilbergingen overstiger de tillatte vekter og dimensjoner, vil transporten falle inn under de 

de respektive landenes bestemmelser for spesialtransport. 

5.1 Danmark 

Danske myndigheter informerer om at de har en egen forskrift for bruk av bergingsbil, som 

omfatter alle typer kjøretøy, også spesialtransporter. Reguleringen fremgår av 

«bekendtgørelsen om slæbning af køretøjer» BEK nr. 485 af 25/05/2016. Hvis det havarerte 

kjøretøyet er tungt, kreves det likevel ofte en dispensasjon til å slepe dette vekk, da vekten 

av bergingsbil og det havarerte kjøretøyet ikke må overstige 56 tonn. Hvis slepningen av det 

tunge kjøretøyet overskrider reglene om maksimal vekt og akseltrykk for bergingsbilen og 

/eller bergingsbilen og havaristen, må det innhentes tillatelse. Tillatelse gis etter lignende 

vilkår som gis ved dispensasjon for spesialtransporter. 

 

Det opplyses videre fra danske myndigheter at det fra 1. juli 2016 ble innført en enklere og 

mindre tidkrevende metode for å klassifisere vekten av det totale kjøretøyet, slik at 

myndighetene kan gi dispensasjon raskere, og det skadede kjøretøyet kan fjernes slik at det 

ikke utgjør en fare eller ulempe på veien.  

 

5.2 Sverige     

I Sverige tillates overskridelser av lengdebegrensninger på 24 meter og 25,25 

(modulvogntog). Unntaket fremgår av Trafikförordning (1998:1276) kap. 12 § 1 og gjelder 

under forutsetningen «om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas». 

(Det er imidlertid ikke unntak fra lokale trafikkbestemmelser om lengde i forbindelse med 

bilberging). Unntaket fra lengdebegrensningen er relativt ny og trådte i kraft i 2016 etter 

påtrykk fra bransjeorganisasjonen, Sveriges Åkeriföretak (som tilsvarer Norges Lastebileier-

Forbund). I Sverige er det ikke gitt unntak fra de normale vektbestemmelsene slik at det må 

søkes om dispensasjon ved overskridelser av vekt og bredde. Aktuelle dispensasjoner 

gjelder for høye aksel – og boggi vekter da en tungberger med lastebil eller buss i slep ofte 

har høye akselvekter (alminnelig tillatt vogntogvekt i Sverige er 64 tonn). Trafikverket 

opplyser at det er restriktiv praksis for å gi generelle dispensasjoner for slike vekter og at 

det sjelden forekommer slike søknader. 

Trafikverket opplyser at det tidligere har vært en viss praksis med å gi generelle 

dispensasjoner på et begrenset vegnett og til utpekte lastebilsverksteder under forutsetning 

at det gjelder bilberging av havarert kjøretøy eller vogntog. Bilberging med vogntog i slep 

tillates til nærmeste sikre omlastingsplass, men tilhenger bør separeres fra trekkbil på sikker 

omlastingsplass for videre transport dersom det er mulig.  

Det bemerkes at Trafikverket ikke anser disse dispensasjonsvedtakene som optimale og det 

at man enda ikke har funnet noen god løsning for hvordan dette bør reguleres i Sverige. 

Ansvaret ligger alltid hos bilbergingsforetaket å søke om dispensasjon fra vekt -og 

breddebestemmelsene når situasjonen oppstår. Det antas likevel at det foreligger en del 

uregulert kjøring ved tyngre vekter (eller bredere) en tillatt når man er i en 

bilbergingssituasjon. 
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5.3 Finland 

Finske myndigheter informerer om at de ikke har noen særbestemmelser for bruk av 

bergingsbil når det kommer til vekter og dimensjoner. Bruk av bergingsbil følger de 

alminnelige bestemmelsene om tungtransport slik at dersom transporten overstiger de 

generelle reglene om maksimalt tillatte vekter og dimensjoner (i skrivende stund på hhv. 76 

tonn totalvekt og 34,5 meter lengde) i Vägtrafiklagen 729/2018, må transporten foregå etter 

de generelle reglene for spesialtransporter i lovens § 157 a, 158 og 159. Videre følger 

ytterlige og utførlige særbestemmelser for spesialtransporter i egen forskrift.3 

 

5.4 Oppsummering og sammenlikning  

Det er vanskelig å foreta noen direkte sammenlikning av regelverkene, ettersom det også er 

noen grunnleggende ulikheter. I Sverige og Finland tillates normaltransport med større 

totalvekt og lengde enn i Norge, slik at behov for særregulering først inntrer ved større 

vekter og dimensjoner. De nordiske landene tillater generelt sett også at spesialtransport 

kan ha større vekter og dimensjoner enn i Norge. Bruk av bergingsbil kan derfor i større grad 

skje i henhold til de bestemmelsene som gjelder for øvrig spesialtransport, og det synes ikke 

å være det samme behovet for å ha særbestemmelser for bruk av bergingsbil. 

6 Generelt om bruk av bergingsbil 

En bergingsbil er spesielt konstruert for å håndtere havarerte kjøretøy, og består som regel 

av vinsjer, bergingsbom, slepeoppheng for havarerte kjøretøy og forankringsben/støtteben. 

Den kan også ha løfteinnretninger som for eksempel kran eller rotatorpåbygg. Det finnes 

også bergingsbiler som kan laste hele havaristen opp på eget flak, disse har også vinsjer, 

slepeoppheng og støtteben.  

For at bergingsbilen skal kunne utføre berging av et havarert kjøretøy kreves det at det 

medbringes et bredt utvalg av forskjellig bergingsredskap, som for eksempel; 

Varslingsutstyr i forbindelse med arbeid på vei, personlig verneutstyr, lastsikringsutstyr, 

ekstra baklys for å feste på havarist ved slep, forskjellige adaptere for å koble de ulike 

havaristene til bergingsbilens slepeoppheng, hjulbrille for å løfte i havaristens hjul, slepestag 

for å stage det havarerte kjøretøyet, slanger for å fylle luft på havaristens luftbremser, 

stropper/kjettinger ol. for å feste vinsjtauet til de ulike bergingsobjekter, utstyr for å rydde 

opp på et havaristed m.m. 

 

 

3 14.05.2020 TRAFICOM/420073/03.04.03.00/2019 - Vägtrafik - Myndigheternas 

föreskriftssamlingar - FINLEX ® 

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/454001/46018
https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/454001/46018
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6.1 Nærmere om de ulike slepemetodene 

Dagens bestemmelse i § 5-13 regulerer tillatte vekter og dimensjoner ved bruk av 

bergingsbil, men gir ingen teknisk beskrivelse av hvordan slep skal utføres. Valg av metode 

for slep av havarist må baseres på situasjonen «der og da». Den ansvarlige bilberger må 

vurdere havaristens tekniske tilstand, lengde, vekt, last, hvor nærmeste omlastingsplass eller 

verksted er, osv. Vegdirektoratet bemerker at vi ikke har til hensikt å regulere hvilke 

slepvarianter som skal benyttes i de ulike situasjonene, men vi vil for ordens skyld omtale de 

ulike varianter av slep av havarist med bergingsbil. Vegdirektoratet har i dette arbeidet hatt 

bistand fra bilbergingsbransjen som har gitt oss følgende beskrivelser om slep og de ulike 

variantene som fremgår i pkt. 6.1.1. mv. 

 

6.1.1 Generelt om slep og valg av slepemetode 

I de fleste tilfeller vil det være sikrest og best å slepe havaristen opphengt der havaristen er 

festet med adaptere eller hjulbrille til bergingsbilens slepeoppheng. I dette tilfelle overføres 

en del av vekten fra havaristens til bergingsbilens aksler. Bergingsbilens lastavhengige 

bremseventil vil da tilføre mer bremser til bergingsbilens bakre aksler. Det kan av 

forskjellige grunner (veldig ofte vekt) finnes tilfeller der det er best å slepe havaristen uten at 

noen av akslene løftes (rullende slep). Dette kan gjøres ved hjelp av triangelstag eller at 

havaristen festes med adaptere til bergingsbilens slepeoppheng. I disse tilfellene anbefales 

det sterkt å koble opp bremser på slepet. I noen tilfeller vil det være riktig og best å koble 

bremser på havaristen, i andre tilfeller vil det ikke være mulig på grunn av skader/defekter 

på havaristen. Noen ganger vil det også være forbundet med større risiko å koble til 

bremser, i stedet for å slepe havaristen ubremset. Det er forskjellige typer 

sikkerhetssystemer på de forskjellige bergingsbiler og havarister, og spesielt på glatt føre vil 

dette gi utslag. I de tilfeller havaristen er en tilhenger, er det ofte uproblematisk å koble 

bremser fra bergingsbilen, så lenge det ikke er defekter i bremsesystemet på havaristen. 

Derimot skaper det en del utfordringer når man kobler luftbremser fra bergingsbilen til en 

annen «lastebil». Det er også tilfeller der leverandører av lastebiler sier at dette ikke skal 

gjøres. Ved rullende slep uten bremser tilkoblet, må det utvises stor forsiktighet og 

hastigheten bør reduseres. Det er helt vanlig at det er tekniske mangler på havaristen, dette 

er normalt grunnen til at den må slepes med bergingsbil. 

I en del tilfeller er det riktig å ikke velge bergingsbil for håndtering av havarerte kjøretøy. I 

de tilfellene hvor havaristens lengde, bredde, høyde og skadeomfang passer til for eksempel 

en spesialtransport vil det være riktig å velge en brønntralle, eller annet egnet utstyr for 

transport. Det er også utfordringer med denne type transport, spesielt høyde i tuneller og 

bakkeklaring til for eksempel av- og påkjøring av ferger. Utstikkende overheng uten 

underkjøringsvern kan også være en utfordring. Ofte er det en svært krevende jobb å få 

lastet havaristen opp på spesialtransport. Det vil i mange tilfeller kreve både kraner og 

bergingsbiler for lasting, og ikke minst godt trenet personell. Dette er en plasskrevende 

aktivitet og det er også i mange tilfeller forbundet med en viss risiko for skade på både 

personell og materiell. I disse tilfellene får ikke bilbergingsbestemmelsen anvendelse. Slike 

transporter foregår etter de generelle reglene for spesialtransporter i bruksforskriften 
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kapittel 5. 

 

6.1.2 Opphengt slep 

Opphengt slep utføres ved hjelp av slepeopphenget på en bergingsbil som er spesielt 

konstruert for å kunne slepe med seg havarerte kjøretøy. Man har en rekke forskjellige 

muligheter for å koble det havarerte kjøretøyet fast til bergingsbilen. Slike alternative 

tilkoblingsmuligheter er helt nødvendig siden årsaken til at kjøretøyet har havarert kan 

variere. Utformingen på de forskjellige havaristene varierer stort, både i størrelse og vekt. 

Noen kan losses for å redusere vekt. Andre har egenvekt på for eksempel foraksel som er 

helt opp mot det som er tillatt, og ikke er mulig losse. Det kan hende at festepunktene på 

havaristen er skadet etter kollisjon. Det kan også mangle deler av havaristen. Veldig ofte er 

havaristens drivlinje i orden, og da er det ikke nødvendig å løfte havaristens hjul opp fra 

bakken, noe som vil gi lavere akseltrykkbelastning på vegen. Busser har for eksempel sjelden 

en ramme i front som er sterk nok til å løfte i, men det kan finnes et punkt for å feste inn et 

slepestag. Dersom grunnen til havariet på bussen ikke ligger i drivlinjen, kan havaristen 

«rulle» med på egne hjul og slepes med slepestag. Alternativet vil stort sett være å løfte buss 

med hjulbrille i slepeoppheng. Bussenes store overheng skaper utfordringer ved opphengt 

slep, men er gjennomførbart med riktig valg av bergingsbil. 
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Fig 2 eksempel på slep opphengt i bergingsbilens slepeoppheng. Foto: Norsk Scania 

Et problem med dagens § 5-13 er at det er uklart hvordan lengden på ekvipasjen 

(bergingsbil og havarist i opphengt slep) skal måles. Dersom bergingsbilen og havaristen 

anses som ett og samme kjøretøy vil det være i tråd med lengdebestemmelser i forskrift om 

bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 at maksimal lengde er 12 meter. Dette betyr at vilkårene i § 5-

13 nr. 2 til 5 inntreffer allerede over 12 meter. Dersom man legger denne forståelsen til 

grunn vil de fleste transporter med havarist i opphengt slep anses som transporter som må 

kjøres på vilkårene i § 5-13. Dette fordi en ordinær N3 bergingsbil gjerne alene har lengde 

på 10-12 meter uten havarist i opphengt slep bak.  
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I forslaget legges det opp til at motorvogn i opphengt slep anses nærmest som en 

påhengsvogn. Ved at havaristen trekkes opp i bergingsbilens slepeoppheng, vil noe av 

havaristens vekt overføres vertikalt til bergingsbilens koplingspunkt. Dette er forenlig med 

prinsippet for vektoverføringen for påhengsvogner. Dette betyr at ekvipasjonen vil ha en 

konstruksjon som er tilnærmet det samme som gjelder for et vogntog (motorvogn med 

slepvogn eller påhengsvogn). Maksimal tillatt lengde for ekvipasjonen, etter § 5-4 og der 

veglistene tillater det, er 19,50 meter.  

 

6.1.3 Rullende slep 

Slep av havarist kan også utføres ved rullende slep. Ved slike slep vil havaristen rulle på alle 

akslinger i motsetning til opphengt slep der en eller flere akslinger er opphengt. Slepet kan 

gjøres ved hjelp av slepestag som kommer i to hoved varianter:  

i: Triangelstag, som også blir kalt trekantstag eller A-ramme. 

Slep med triangelstag kan sikkerhetsmessig vurderes på lik linje med slep i bergingsbilens 

slepeoppheng der havaristen ruller på alle akslinger (ikke opphengt slep). Bremselengde og 

styrbarhet er tilnærmet likt som ved bruk av bergingsbilens slepeoppheng. Det er likevel noe 

større svingradius ved slep av havarist med triangelstag. 

ii: Rett stag som er en enkel metallstang med et «øye» i hver ende.  

Slep med rett stag krever at det havarerte kjøretøyet har en vognfører som styrer havaristen. 

Slep med enkelt stag må utføres med særlig forsiktighet i lav hastighet og bør unngås så 

langt det er mulig. I noen få situasjoner kan enkelt slepestag være riktig løsning. Bruk av 

enkelt slepestag vil ikke nødvendigvis kreve at det gjennomføres av en bergingsbil. Slike slep 

er regulert i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 4-1 og 4-2 om trekking av motorvogn og 

tilhenger. Her er det et klart krav om at den trukne motorvognen skal kunne bremses på 

forsvarlig måte.  

Slep med rett stag krever altså en særlig forsiktighet i trafikken. Slep med triangelstag er en 

sikrere form for slep, men det må hensyntas at havaristens vekt vil kunne øke 

bremselengden særlig dersom slepet er ubremset. Dette er nærmere omtalt nedenfor under 

pkt. 7   

 

6.1.4 Nærmere om kobling mellom havarist og bergingsbil 

Statens vegvesen stiller ingen egne tekniske krav til koblingen mellom havarist og 

bergingsbil utover at kjøringen må være forsvarlig jf. vegtrafikkloven § 23 og overholde det 

generelle aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3. Krav til slepeanordninger er nærmere 

regulert av forskrift om maskiner («maskinforskriften») 20. mai 2009 nr. 544. Bruk av krav 

og løfteutstyr ligger under Arbeidstilsynet. 
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7 Trafikksikkerheten ved de foreslåtte endringene 

Bergingsbilens bremser er konstruert og beregnet for en «teknisk totalvekt» som vil være 

større enn de vektene som er maksimalt tillatt på norske veger. Fordelingen av vekten på 

bergingsbilen er det som påvirker de kjøretøytekniske forhold mest. En bergingsbil har ofte 

et problem med at den blir for tung bak og få problemer med kravet om 20 % av vekten på 

framaksel/framakslene. Hvis slepet er ubremset, som det ofte er, kan slepet ved 

oppbremsing skyve bergingsbilen rundt. Dette er særlig risikabelt på glatt føre.   

Ved rullende slep, uten bremser tilkoblet, må det utvises stor forsiktighet og hastigheten 

reduseres på grunn av at hele vekten av havaristen ruller uten bremser og «dytter» på 

bergingsbilen som må bremse hele vekten alene uten at noe av akselvekten fra havaristen 

overføres til bergingsbilens akselvekter. Stopplengden øker, og derfor må hastigheten 

reduseres. 

Ved opphengt slep, uten bremser tilkoblet, vil også havaristen rulle uten bremser og «dytte» 

på bergingsbilen som må bremse hele vekten alene. Ved opphengt slep er imidlertid noe av 

havaristen akselvekter overført til bergingsbilens akselvekter. 

 

For å illustrere betydningen av vektfordelingen ved opphengt slep viser vi til eksempel med 

en 4-akslet bergingsbil med egenvekt på 26 tonn. Bremsene er konstruert og beregnet for 

44 tonn totalvekt: 

Før slepet (uten tilkoblet havarist): 

• Bergingsbilens «egenvekt» på foraksler:  16 tonn 

• Bergingsbilens «egenvekt» på bakaksler:  10 tonn 

• Havaristens «egenvekt» på foraksel:    6 tonn 

• Havaristens «egenvekt» på bakaksel:    4 tonn 

• Aktuell totalvekt bergingsbil + slep     =    36 tonn 

• (med «egenvekt» i dette regnestykket menes den aktuelle vekten med det utstyr som er på 

kjøretøyet.) 

 

Når havaristens foraksel løftes i bergingsbilens slepeoppheng vil vektfordelingen bli (ca.): 

• Bergingsbilens aktuelle vekt på foraksler:  14 tonn 

• Bergingsbilens aktuelle vekt på bakaksler:  18 tonn 

• Havaristens aktuelle vekt på foraksel:    0 tonn 

• Havaristens aktuelle vekt på bakaksel:    4 tonn (uten brems) 

• Aktuell totalvekt bergingsbil + slep     =    36 tonn 

 

I dette eksempelet vil vekten på den ene akslingen som ikke har tilkoblet bremser være 4 

tonn, og 32 tonn vil være på bergingsbilens akslinger som har brems.  
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Vektene er uansett godt innenfor det bergingsbilens bremser er konstruert for, og den 

vekten som i dette eksempelet ikke er bremset akselvekt, påvirker stopplengden i liten grad. 

Likevel er det en realitet at jo større vekter som er ubremset, desto lenger vil stopplengden 

bli. I praksis vil derfor stopplengden på et ubremset, opphengt slep være noe kortere enn på 

et ubremset, rullende slep fordi man har en del av vekten som hviler på bergingsbilens 

bakaksel og dermed mindre ubremset vekt som «dytter» på bergingsbilen.  

Den økte stopplengden ved ubremset slep får også aktualitet i de slepene som er foreslått å 

kunne kjøre uten hensyn til § 5-13, dvs. de tilfellene hvor havaristen er «innenfor» de 

normale vektene i § 5-4 og veglistene. Ved at disse kan kjøre uten hensyn til vilkårene i § 5-

13 vil de for eksempel ikke ha en hastighetsbegrensning utover den maksimalt lovlige 

hastigheten for lastebiler på 80 km/t. Slike slep vil også kunne kjøres uten begrensninger i 

avstand/kjørelengde som er regulert i gjeldende § 5-13 nr. 1. 

Ved kjøring «innenfor» de normale vekter og dimensjoner i § 5-4 og veglistene er krav til 

sporing i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 bokstav b pkt. 1-5 ivaretatt både ved 

opphengt og rullende slep. 

 

7.1 Vegtrafikkloven § 3 m.m. 

Vegdirektoratet vil bemerke at bestemmelsene i bruksforskriften ikke alene ivaretar hensyn 

til trafikksikkerhet ved bilberging. Bestemmelsene i forskriften er kun en del av et samlet 

regelverk for vegtrafikken som ivaretar grunnregelen for all vegtrafikk, vegtrafikkloven § 3 

om at «[e]nhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan 

oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller 

forstyrret.» 

En annen bestemmelse som ivaretar aktsomhetspåbudet i vegtrafikkloven § 3 er forskrift om 

kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) § 13 hvor det i første pkt. fremgår at «[k]jørende 

må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver 

påregnelig hindring.» 

Ovennevnte er eksempel på påbud som skal sikre enhver kjøring innenfor en trafikksikker 

ramme. Dette gjelder også for bergingsbiler med slep. Vegdirektoratet ønsker likevel be om 

innspill fra høringsinstansene om det bør settes eget krav til hastighetsbegrensning på de 

ubremsete slepene i endringsforslaget. Aktuell begrensning vil å så fall være 60 km/t som 

etter dagens bestemmelse i § 5-13 har innslagspunkt når bergingsbilens aksellast blir enten 

mer enn 2 tonn, - eller dens boggiaksellast blir mer enn 4 tonn over det som er tillatt etter § 

5-4 nr. 1.  

 

7.2 Ulykker hvor bergingsbiler er involvert 

Søk i Statens vegvesens ulykkesregister de siste 10 årene viser at det har vært 7 ulykker hvor 

bergingsbil har vært involvert i perioden 2010 -2021. Fire av ulykkene har skjedd når 

bergingsbilen har stått stille og vært under arbeid i en bilbergingssituasjon, hvorav én av 
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disse resulterte i alvorlige personskader på to fotgjengere. De resterende tre ulykkene 

resulterte i lette personskader hvorav én var utforkjøring med bergingsbil, én påkjørsel av 

bergingsbil bakfra under oppbremsing og stans. Den siste ulykken skjedde da et hjul falt av 

bilen som ble tauet og traff fronten på en personbil i motgående kjørefelt.  

Med unntak av sistnevnte ulykke har det ikke vært noen alvorlige ulykker som er direkte 

relatert til kjøring med havarist i opphengt- eller rullende slep de siste 10 årene. Sistnevnte 

ulykke resulterte i lette skader på fører av personbilen i motgående kjørefelt. 

Flesteparten av ulykkene hvor bergingsbil er involvert de siste 10 årene har altså skjedd når 

bergingsbilen har vært stillestående. Vegdirektoratet bemerker at i slike tilfeller skal 

bergingsoperasjonen være underlagt krav til arbeidsvarsling som fremgår av Vegnormal 

N3014 som er Statens vegvesens håndbok for arbeid på og ved veg. 

Vegdirektoratet er også kjent med at det har vært to ulykker dette året i hhv. januar og 

august hvor bergingsbil var involvert. Ulykken i januar gjaldt kollisjon mellom to personbiler 

på brå oppbremsing som følge av bilberging i en glatt vegbane. Ulykken var ikke relatert til 

kjøring med havarist i opphengt- eller rullende slep. Det foreligger ingen offentlig rapport 

etter ulykken i august enda slik at vi ikke kan si noe nærmere om dette hendelsesforløpet i 

skrivende stund. 

8 Nærmere om endringsforslaget 

8.1 Innledende bemerkninger  

På bakgrunn av de ovennevnte vurderingene, foreslår Vegdirektoratet å endre § 5-13 Bruk 

av bergingsbil. Bestemmelsen vil være sammensatt av nye bestemmelser som erstatter 

dagens § 5-13 nr. 1 og 4, og en videreføring av dagens nr. 2, 3 og 5 i noe justert 

rekkefølge.  

 

Bestemmelsens overskrift foreslås endret fra «Bruk av bergingsbil» til «Forflytning av 

havarert kjøretøy med bergingsbil». Endringen er ikke ment å innebære noen 

realitetsendring, men signaliserer at bestemmelsen ikke dekker alle forhold som kan være 

aktuelle ved bruk av bergingsbil.   

 

8.2 § 5-2 bokstav n 

Bestemmelsen vil lyde 

«Bergingsbil: motorvogn spesielt konstruert for hjelp ved bilhavari» 

Bruksforskriftens kapittel 5 inneholder ikke noen definisjon bergingsbil. Vegdirektoratet har 

ikke erfaring med at dette skaper problemer i praksis, men vurderer det som hensiktsmessig 

å innføre en definisjon ettersom dette finnes i andre deler av vegtrafikklovgivningen. Det 

 

4 Statens vegvesen. N301:2021 

https://store.vegnorm.vegvesen.no/svv-proj-1464936
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foreslås en ordlyd som tilsvarer definisjonen i formodning (EF) nr. 561/2006 artikkel 3 

bokstav f), og den nye definisjonen i bruksforskriften skal tolkes i samsvar med denne. 

8.3 § 5-13 nr. 1  

Ny bestemmelse nr. 1 vil lyde   

«Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan skje med aksellast, totalvekt, lengde 

og bredde i henhold til de bestemmelser som er gitt i § 5-4 uten hensyn til bestemmelsene i 

denne paragraf. For havarert kjøretøy i opphengt slep gjelder bestemmelsene om 

påhengsvogn og vogntog bestående av motorvogn med påhengsvogn tilsvarende. For 

havarert kjøretøy i rullende slep gjelder bestemmelsene om slepvogn og vogntog bestående 

av motorvogn med slepvogn tilsvarende.»  

 

Et av formålene med revisjonen av § 5-13 er å få etablert grenser for i hvilke tilfeller 

bestemmelsen kommer til anvendelse. Mye tyder på at det heller ikke ved den forrige 

endringen av bestemmelsen i § 5-13, var meningen at forflytning av kjøretøy innenfor 

normalbestemmelsene i § 5-4 skulle være omfattet. I etterkant har det oppstått uklarheter 

fordi § 5-4 eksplisitt omtaler motorvogn og tilhenger, og havarert motorvogn 

kjøretøyteknisk ikke er å anse som tilhenger. For å gjøre det klart at særbestemmelsene 

først inntrer når vekter eller dimensjoner overskrider det som er tillatt i henhold til § 5-4, 

foreslår Vegdirektoratet å presisere dette innledningsvis i § 5-13.  

 

Ettersom § 5-4 gir litt ulike vektregler avhengig av om tilhengeren er en slepvogn eller en 

påhengsvogn/semitrailer, foreslår vi å likestille bergingsbil med havarert kjøretøy i opphengt 

slep med motorvogn med påhengsvogn, og bergingsbil med havarert kjøretøy i rullende slep 

med motorvogn med slepvogn. Det havarerte kjøretøyet likestilles da med «tilhenger» med 

det antall aksler som det havarerte kjøretøyet har i bakken. En henvisning til § 5-4 har 

dessuten den fordelen at den også fanger opp kjøring på veger i lavere bruksklasser og 

lavere tillatt vogntoglengde som følger av veglistene. 

 

Ett viktig forhold skal likevel påpekes. Presiseringen av at bestemmelsene i § 5-4 gjelder for 

tilsvarende, innebærer kun at de tillatte vekter og dimensjoner som gjelder for et slikt 

vogntog, også kan påberopes av bergingsbil som sleper havarert kjøretøy. Det havarerte 

kjøretøyet er imidlertid ikke å anse som tilhenger slik at vegtrafikklovgivningens øvrige 

bestemmelser om trekking av tilhenger mv. kommer ikke nødvendigvis til anvendelse. Dette 

forutsetter i så fall tilsvarende endringer i disse bestemmelsene. 

8.4 § 5-13 nr. 2 bokstav a  

§ 5-13 nr. 2 bokstav a, vil gi bestemmelsen som i dag står i nr. 4 om forflytning av havarert 

kjøretøy som står til hinder for annen trafikk.   

 

«a. Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om største tillatte lengde, laster eller om 

frakobling av tilhenger kan motorvogn eller vogntog som er til hinder for annen trafikk, 

flyttes til nærmeste sikre omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder likevel 

ikke for veger i veggruppe IKKE.»  
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Bestemmelsen er likelydende dagens bestemmelse. Vegdirektoratet har vurdert om det er 

mulig å fjerne passusen om at adgangen til å forflytte havarert kjøretøy som står til hinder 

for annen trafikk, uavhengig av de øvrige begrensningene i § 5-13, ikke gjelder for 

veggruppe IKKE.  

Veggruppe IKKE viser til veger som i veglister for spesialtransport er angitt som veggruppe 

IKKE. I henhold til definisjonen i § 5-2 bokstav h er dette «[v]eger som på grunn av kurvatur, 

fremkommelighet eller forhold knyttet til bruenes bæreevne ikke egner seg for 

spesialtransport, hvor det må søkes dispensasjon i hvert enkelt tilfelle». Dette viser igjen til 

veger hvor det ved overskridelse av de alminnelige vekter og dimensjoner som gitt i § 5-4 

og veglistene, må søkes om dispensasjon med tidsbegrensning i henhold til § 5-9. Veger i 

veggruppe IKKE er dermed mindre egnet for lengre og tyngre transporter.  

 

Selv om veggruppe IKKE i utgangspunktet indikerer at vegen ikke er egnet for 

spesialtransport med store dimensjoner, er vi blitt gjort oppmerksomme på at enkelte veger 

er plassert i veggruppe IKKE på grunn av bruer med svært lav bæreevne. Disse bør ikke 

passeres med større vekter enn angitt § 5-13. Vi har derfor valgt å beholde bestemmelsen 

med dagens ordlyd.    

8.5 § 5-13 nr. 2 bokstav b og c 

Forslagets § 5-13 nr. 2 bokstav b erstatter dagens § 5-13 nr. 1 om forflytning av havarert 

kjøretøy fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass, og om nødvendig videre til 

nærmeste verksted som kan utbedre feilen.  

  

I tillegg til en videreføring av dagens bestemmelse, foreslår Vegdirektoratet en utvidelse av 

adgangen til å forflytte havarert kjøretøy etter parallell av bestemmelsene om dispensasjon 

uten tidsbegrensning for spesialtransport i bokstav c. 

   

2. Følgende forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan finne sted uten 

dispensasjon: 

a. … 

b. Fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass og nærmeste verksted som 

kan utbedre feilen, kan forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil skje 

med de vekter og dimensjoner som angis i nr. 5 

c. Annen forflytning av havarert kjøretøy uten last kan på veger i veggruppe A 

og B skje med lengde inntil 25,00 meter, bredde inntil 3,25 meter og aksellast 

og totalvekt som angitt i § 5-8 nr. 3.  

3. Dispensasjon med tidsbegrensning kan innvilges for forflytning av havarert kjøretøy 

med bergingsbil inntil de vekter og lengder som angis i nr. 5.  

 

Nr. 2 bokstav b tilsvarer hovedsakelig den første delen i dagens nr. 1, det vil si en adgang til 

å forflytte havarert kjøretøy ved hjelp av bergingsbil fra havaristed til nærmeste sikre 

omlastingsplass og videre til nærmeste verksted som kan utbedre feilen, med de vekter og 

dimensjoner som fremgår av § 5-13. 
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Begrepene «havarert kjøretøy», «havaristed», «nærmeste sikre omlastingsplass» og 

«nærmeste verksted som kan utbedre feilen» er videreført fra dagens bestemmelse, men 

Vegdirektoratet vil knytte noen bemerkninger til hvordan disse begrepene er ment å skulle 

forstås, ettersom disse ikke er definert i kapittel 5. 

 

Havarert kjøretøy 

Det at et kjøretøy har havarert, er ment å innebære at kjøretøyet har blitt hindret i å komme 

seg videre fordi det har sluttet å fungere som det skal. Denne funksjonssvikten trenger ikke 

å være total, men det må være alvorlig nok til at det ikke enkelt kan utbedres på stedet eller 

at det ikke vil være forsvarlig å kjøre til nærmeste verksted for egen maskin. Ileggelse av et 

bruksforbud innebærer ikke i seg selv at kjøretøyet anses som havarert. 

 

Havaristed 

Havaristedet er stedet hvor kjøretøyet faktisk havarerte.  

 

Nærmeste sikre omlastingsplass 

En omlastningsplass vi være et område hvor det havarerte kjøretøyet kan omlastes. Det kan 

være omlasting i form av fjerning av last eller at tilhenger kobles fra vogntoget, eventuelt at 

det havarerte kjøretøyet settes igjen med sikte på videretransport. Omlastingsplassen skal 

være sikker i den forstand at selve omlasting må kunne foregå på en trygg måte. Hva som er 

en sikker omlastingsplass, vil derfor måtte vurderes i det enkelte tilfellet. 

 

Nærmeste verksted som kan utbedre feilen   

«Nærmeste verksted som kan utbedre feilen» ble i 2017 etter ønske fra næringen utvidet til 

å også kunne forstås som nærmeste merkeverksted. Begrunnelsen var den gang at dagens 

kjøretøy er så teknologisk avanserte og har så mye elektronikk og systemer at det ofte kun 

er merkeverkstedene som har det nødvendige utstyret eller de nødvendige tillatelsene til å 

utbedre en rekke typer feil.   

 

I diskusjon med næringen har det fremkommet at det er uheldig å knytte denne adgangen til 

merkeverksted. Dette både fordi det kan gi uheldige konkurransemessige fordeler, og fordi 

transportbedriftene eller deres forsikringsselskaper ofte har avtaler med spesifikke 

verksteder om utbedringer av forskjellige typer feil. Ettersom dette er vanskelig å beskrive 

konkret i bestemmelsen, anser Vegdirektoratet det som mest hensiktsmessig å beholde 

dagens formulering om «nærmeste verksted som kan utbedre feilen», da denne også dekker 

dette behovet.   

 

Forslaget til bestemmelsen i bokstav b inneholder ikke krav om transporten må være 

«nødvendig» slik det fremgår i dagens bestemmelse. Nødvendighetskravet innbyr til en 

skjønnsmessig vurdering av om transporten fra omlastingsplass til verksted virkelig var en 

nødvendig del av bilbergingen. I vurderingen vektlegges objektive faktiske forhold som 

transportens nærhet i tid og sted til havariet. Erfaringer har imidlertid vist at det er vanskelig 

å trekke opp et generelt innslagspunkt etter hvor lang tid som må ha gått eller hvor langt 

slepet skal kjøres for å vurdere når transporten er «nødvendig». En bilberging kjennetegnes 

ofte med at det har skjedd en uforutsett hendelse (havari) og det er ofte vanskelig å 
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detaljplanlegge fra havaristed og ev videretransport fra omlastingsplass i forkant av 

bilbergingen før man vet nærmere hva som har skjedd med havaristen. Det er også vanskelig 

for kontrollmyndighetene å vurdere om enhver transport som kontrolleres på kontrollplass 

er «nødvendig» kjøring fra havaristed til nærmeste verksted. Vegdirektoratet har derfor valgt 

å ikke videreføre nødvendighetskravet i den foreslåtte bestemmelsen.  

 

Bokstav b er ment å erstatte dagens bestemmelse i gjeldende nr. 1 om at det for transport til 

annet reparasjonssted kreves dispensasjon. På dette punktet har det som påpekt i punkt 4 

oppstått en del uklarheter om i hvilke tilfeller det faktisk kreves dispensasjon. Videre har det 

fremkommet at i de tilfellene det søkes dispensasjon, vanligvis innvilges dispensasjon for de 

vektene som fremkommer i § 5-8, altså for dispensasjon uten tidsbegrensning og uten krav 

om følge over bruer. Vegdirektoratet foreslår derfor å erstatte bestemmelsen om krav om 

dispensasjon for transport til annet reparasjonssted, med en adgang til å utføre slike 

forflytninger uten dispensasjon innenfor de vektene som fremgår av § 5-8 i bokstav c. Med 

hensyn til hvilke dimensjoner som skal tillates, foreslår vi å tillate lengde inntil 25,00 meter, 

og bredde inntil 3,25 meter. Lengden tilsvarer tillatt lengde ved forflytning av havarert 

motorvogn unntatt buss og tilhenger unntatt semitrailer i dagens § 5-13 nr. 3. 

Vegdirektoratet mener derfor dette er et mer hensiktsmessig skjæringspunkt enn 22,00 

meter, som er grensen for transport at udelbart gods uten dispensasjon og med 

dispensasjon uten tidsbegrensning. Vurderinger fra Kjøretøy teknisk tilsier at en slik 

ekvipasje vil ha gode sporingsegenskaper. Bredde 3,25 m tilsvarer hva som tillates ved 

spesialtransport uten dispensasjon. Bestemmelsen vil også kreve at det havarerte kjøretøyet 

er tomt/uten last.  

 

Parallellen til bestemmelsene om spesialtransport i bokstav c innebærer at adgangen vil 

gjelde for veger i veggruppe A og B. Adgangen vil gjelde på veger i veggruppe A og B, mens 

det for veger i veggruppe IKKE må søkes om dispensasjon. Systemet blir noenlunde 

tilsvarende som for spesialtransport – det kan kjøres med noe større vekter og dimensjoner 

på veger i veggruppe A og B uten dispensasjon, mens det på veggruppe IKKE må søkes om 

dispensasjon for overskridelse av vekter og dimensjoner som gitt i § 5-4.  

8.6 § 5-13 nr. 3 

§ 5-13 nr. 3 vil gi en egen dispensasjonsbestemmelse som gir adgang til å gi dispensasjon 

både for kjøring på veger i veggruppe IKKE, og for overskridelse av de vekter og dimensjoner 

som tillates i henhold til forslagets § 5-13 nr. 2 bokstav c. Dispensasjon vil kunne innvilges 

for vekter og dimensjoner som angitt i forslagets nr. 4, altså tilsvarende dagens § 5-13. 

Dermed unngår man å måtte benytte dagens bestemmelser om dispensasjon for 

spesialtransport, som ikke helt passer for forflytning av havarert kjøretøy med 

bergingsbil.  Bestemmelsen er en “kan”-bestemmelse og i dette ligger det at 

dispensasjonsmyndigheten ikke har noen plikt til å innvilge dispensasjon. Videre tilligger det 

dispensasjonsmyndighetens skjønn for hvilke vekter og dimensjoner det skal innvilges, slik 

at dispensasjonsmyndigheten etter endringsforslaget har mulighet til å gi dispensasjon inntil 

de vektene og dimensjonene som angis i § 5-13 dersom det er hensiktsmessig. 

Dispensasjonsmyndigheten har altså etter endringen mulighet til å velge om dispensasjon 

skal gis for de vekter og dimensjoner som er angitt i reglene spesialtransport § 5-9 eller for 
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de vekter og dimensjoner som er angitt i den foreslåtte særbestemmelsen for bilberging § 

5-13. 

  

Per i dag er det noe uklart hvilke bestemmelser som gjelder for annen forflytning av havarert 

kjøretøy med bergingsbil enn mellom havaristed/omlastingsplass og verksted. Etter hva 

Vegdirektoratet har fått opplyst er det også noe varierende hvorvidt det blir innvilget 

dispensasjon for slike forflytninger med bergingsbil, eller om det kreves at det havarerte 

kjøretøyet plasseres på tilhenger. Vegdirektoratet foreslår å gjøre adgangen til å forflytte 

havarert kjøretøy med bergingsbil med de vekter og dimensjoner som fremgår av forslagets 

§ 5-8 nr. 3 bokstav b, og adgangen til søke om dispensasjon for større vekter og 

dimensjoner, gjeldende tilsvarende for andre typer forflytninger.   

 

Unntak for større vekter og dimensjoner enn det som fremgår av forslagets § 5-13 nr. 4, 

altså tilsvarende bestemmelsene i dagens § 5-13, må eventuelt gis med hjemmel i § 5-15 

nr. 4, og vil som for andre unntak kreve at særlig tungtveiende grunner gjør seg gjeldende.  

 

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt det er hensiktsmessig og forsvarlig å gi adgang til å gi 

dispensasjon for vekter inntil det som angis i § 5-13, eller om videretransport alltid bør skje 

med tilhenger dersom vektene i §§ 5-8, eventuelt 5-9, vil overstiges ved bruk av 

bergingsbil.  

 

Som beskrevet i pkt. 3 har havaristen totalvekt over 26 tonn i ca. 18 % av slepene. Bransjen 

opplyser om at i tilfellene hvor det vil være behov for dispensasjon for vekter ut over hva 

som følger av § 5-8 nr. 3, dreier det seg stort sett om motorvogner med to foraksler. 

Kjøretøy med egenvekt på foraksel/foraksler opp mot maksimal tillatt forakselvekt, kan gi 

aksellast opp mot grensen i § 5-13 ved oppheng i bergingsbil. Typiske eksempler er 

lastebiler med frontmontert kran, betongpumpebiler og mobilkraner og de aller tyngste 

bergingene som ikke vil være mulig å losse slik at man kommer innenfor vektene i § 5-8.   

Forflytning av havarert kjøretøy med vekter i henhold til § 5-13 gjeldende nr. 2 bokstav b og 

foreslått nr. 4, kan allerede utføres uten dispensasjon mellom havaristed og nærmeste 

verksted som kan utbedre feilen jf. gjeldende nr. 1 og foreslått nr. 2 bokstav b. Spørsmålet 

er dermed kun hvorvidt det også skal være adgang til å gi dispensasjon for forflytning av 

havarert kjøretøy på andre etapper, typisk fra verksted til annet verksted. Vegdirektoratet 

antar at det i så fall dreier seg om et svært begrenset antall forflytninger. Bransjen selv 

anslår at de tyngste havaristene, som ikke er mulig å losse slik at de kommer innenfor 

vektene som angis i § 5-8, er i størrelsesordenen under 100 per år, men at dette også er 

kjøretøy det er lite egnet å laste på bergingstilhenger. Videre er bestemmelsen en «kan»-

bestemmelse. Dette innebærer at dispensasjonsmyndigheten avgjør om det skal gis 

dispensasjon for forflytning med slike vekter, eller om forflytningen heller bør skje på 

tilhenger.  Det vil være opp til dispensasjonsmyndigheten hvordan bestemmelsen skal 

praktiseres, men i tilfeller hvor den omsøkte strekningen ikke er egnet for trafikk med slike 

vekter vil det være naturlig å kreve at forflytningen skjer med tilhenger med vekter innenfor 

det som tillates for eksempel i henhold til § 5-9. 
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8.7 § 5-13 nr. 4 og 5 

Forslagets § 5-13 nr. 4 og 5 tilsvarer dagens § 5-13 nr. 2, 3 og 5. Bestemmelsen angir 

tillatte vekter og dimensjoner for etappen fra havaristed til nærmeste verksted som kan 

utbedre feilen, og som det i henhold til forslagets § 5-13 nr. 3 kan gis dispensasjon til for 

forflytning videre til annet verksted eller andre typer forflytninger. Det gjøres ingen 

materielle endringer i bestemmelsene, men rekkefølgen på bestemmelsene er noe endret i 

forhold til dagens nr. 2, 3 og 5. Nr. 4 vil etter dette angi tillatte vekter og lengder, mens nr. 

5 angir vilkårene for forflytning med hensyn til blant annet vekt på styrende aksler, 

frakobling av tilhenger, ledsagerbil og merking.  

Når det gjelder kravet om frikobling av tilhenger ved berging av vogntog, er det nå presisert 

at dette ikke gjelder ved berging av semitrailer der det ikke er mulig å koble semitraileren fra 

trekkbilen uten å påføre materielle skader eller skader på vegen. Dette gjelder de tilfellene 

der belastningene på konstruksjonen blir for store ved å overta vekten fra svingskive til 

tilhengerens støtteben. Tilhengerne er ikke beregnet for dette, og de vil kunne deformeres. 

Samtidig blir det svært stor punktbelastning der støttebena treffer vegen og dette vil også 

kunne skade underlaget. 

9 Forslaget 

Forslag til endringsforskrift er som følger: 

 

§ 5-2 ny bokstav n skal lyde: 

n. «Bergingsbil: motorvogn spesielt konstruert for hjelp ved bilhavari» 

 

§ 5-13 skal lyde: 

§ 5-13 Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil  

1. Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan skje med aksellast, 

totalvekt, lengde og bredde i henhold til de bestemmelser som er gitt i § 5-4 

uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf. For havarert kjøretøy i 

opphengt slep gjelder bestemmelsene om påhengsvogn og vogntog 

bestående av motorvogn med påhengsvogn tilsvarende. For havarert kjøretøy 

i rullende slep gjelder bestemmelsene om slepvogn og vogntog bestående av 

motorvogn med slepvogn tilsvarende.    

2. Følgende forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan finne sted uten 

dispensasjon på vilkår nevnt i nr. 5:  
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a. Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om største tillatte 

lengde, laster eller om frakobling av tilhenger kan motorvogn eller 

vogntog som er til hinder for annen trafikk, flyttes til nærmeste sikre 

omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder likevel ikke 

veggruppe IKKE. 

b. Fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass og nærmeste 

verksted som kan utbedre feilen, kan forflytning av havarert kjøretøy med 

bergingsbil skje med de vekter og lengder som angis i nr. 4.  

c. Annen forflytning av havarert kjøretøy uten last kan på veger i 

veggruppe A og B skje med lengde inntil 25,00 meter, bredde inntil 3,25 

meter og aksellast og totalvekt som angitt i § 5-8 nr. 3.  

3. Dispensasjon med tidsbegrensning kan innvilges for forflytning av havarert 

kjøretøy med bergingsbil inntil de vekter og lengder som angis i nr. 4.   

4. Følgende vekter og lengder er tillatt ved forflytning av havarert kjøretøy med 

bergingsbil under dispensasjon med tidsbegrensning:  

 

a.  Tillatt aksellast på veg, inkl. bru:  

  Tonn  

Aksel/akselkombinasjon  Bk10  BkT8  Bk8  Bk6  

Aksellast  16  11  11  8  

Boggilast  24  18  16  12  

Trippelboggilast  30  24  21  16  

 

b. Tillatt aksellast dersom hastigheten begrenses til 15 km/t ved 

brupassering:  

  Tonn  

Aksel/akselkombinasjon  Bk10  BkT8  Bk8  Bk6  

Aksellast  19  13  13  10  

Boggilast  27  20  18  14  

Trippelboggilast  33  26  23  18  

  

c. Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy:  

Motorvogn, unntatt buss  25,00 meter  

Tilhenger, unntatt semitrailer  25,00 meter  

Buss  28,00 meter  

Leddbuss og semitrailer  31,00 meter  

  

5. Ved overskridelse av tillatte vekter og dimensjoner som angitt § 5-4, gjelder i 

tillegg følgende:  

a.  Største hastighet skal ikke være over 60 km/t ved berging av havarert 

kjøretøy når bergingsbilens aksellast blir enten mer enn 2 tonn eller dens 

boggilast blir 4 tonn over det som er tillatt etter § 5-4 nr. 1.  

b. Ved berging av vogntog må tilhengeren kobles fra den trekkende 

motorvognen. Semitrailer kan unntas i de tilfeller der det ikke lar seg 
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gjøre å koble semitrailer fra trekkbil uten å påføre skader på materiellet 

eller vegen.  

c. Minst 20 % av bergingsbilens aktuelle totalvekt må hvile på styrende 

hjul.  

d. Tillatelse til overskridelse gjelder ikke på veg eller bru hvor skiltet 

vektbegrensning er innført.  

e. Under transport etter denne paragraf skal bergingsbilen ha minst én 

varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.  

f. Lengde over 20,00 meter skal merkes «lang transport». Ved lengde 

over 25,00 meter skal det benyttes ledsagerkjøretøy merket i samsvar 

med bestemmelsene i § 3-4.  

g. Når bredden på transporten er over 3,00 meter eller transporten er slik 

at den krever mer enn ett kjørefelt, skal transporten følges av minst ett 

ledsagerkjøretøy som skal være utstyrt med minst én varsellykt som gir 

blinkende gult lys til alle sider. Merking av utstikkende gods og bruk av 

skilt på bergingsbil og ledsagerkjøretøy skal være i samsvar med 

bestemmelsene i § 3-4.  

 

10 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Vi kan ikke se at de forslåtte endringene kan ha vesentlige negative konsekvenser av 

administrativ eller økonomisk art. Den foreslåtte bestemmelsen vil imidlertid kunne lette 

arbeidet både for det offentlige og bergingsselskapene, ved at man i de fleste tilfeller vil 

kunne unngå å måtte søke om dispensasjon der slik dispensasjon kreves etter gjeldende 

bestemmelser. Vegdirektoratet antar også at det vil være en viss besparelse å gjøre det 

enklere for kontrollmyndigheter å håndheve regelverket ved hjelp av klarere skillelinjer i 

endringsforslaget. 

Et tallmessig estimat fra bergingsbransjen tilsier at ca. 50-60 % av de totalt 1500 slepene 

som ikke skjer mellom havaristed eller omlastingsplass og verksted, og som i dag er 

dispensasjonspliktig, kan gjennomføres opphengt i bergingsbil innenfor 

normalbestemmelsene i § 5-4 slik det foreslås i endringsforslaget. Man sitter da igjen med 

ca. 750 slep i året som krever særskilt dispensasjon. 

Ved å tillate at bergingsbil kan gjennomføre slep med lengde inntil 25,00 meter, og vekter 

inntil maksimalvektene i bruksforskriften § 5-8 slik det fremgår i endringsforslaget, kan 

sannsynligvis ca. 90 % av de resterende 750 slepene gjennomføres etter § 5-13 uten 

dispensasjon. Man vil da sitte igjen med under 100 slep i året som vil kreve spesiell 

behandling i form av dispensasjon. 

Videre er Vegdirektoratet kjent med at mange bilbergere har gått til anskaffelse av 

spesialhengere og andre tilhengere som er egnete til bilbergingsformål og som oppfyller 

vilkåret i bruksforskriften § 5-8 nr. 2 bokstav a. Ved å gi mulighet for dispensasjoner for 

inntil vektene i § 5-13 (med unntak for de aller tyngste bilbergingsekvipasjene) er det en 

risiko for noe av behovet for disse tilhengerne bortfaller. Det er ikke et ønske at slike 
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tilhengere blir overflødige da Vegdirektoratet anser at mange av bilbergingene vil kunne 

gjøres på en sikrere og mer hensiktsmessig måte med slikt materiell. Etter det 

Vegdirektoratet kan se vil spesialhengerne likevel fortsatt være en aktuell ressurs for 

bilbergerne da mange av bergingene kan utføres sikrere og mer hensiktsmessig med en 

spesialhenger. Vegdirektoratet ber særlig høringsinstansene i bilbergingsbransjen om 

tilbakemelding hvorvidt de anser slike tilhengere fortsatt å ha en nyttefunksjon etter 

endringsforslaget. 

Vegdirektoratet mener de foreslåtte endringene samlet vil utgjøre en betydelig besparelse 

både i kostnad og administrasjon for bergingsselskapene og det offentlige. 

11 Høringsfrist 

Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. februar 2023. Svar som kommer inn etter 

denne fristen, kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til. 

Høringssvar kan enten: 

• lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider, 

• sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller 

• sendes pr. post til: 

Statens vegvesen  

Myndighet og regelverk 

Postboks 1010 Nordre Ål  

2605 LILLEHAMMER 

Vennligst oppgi vårt referansenummer 22/206606 dersom høringssvar sendes inn via e-

post eller pr. post. 
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LOVSPEIL § 5-13 

 

Ny bestemmelse: § 5-13 «Forflytning av havarert kjøretøy med 
bergingsbil»  

Tidligere bestemmelse: § 5-13 «Bruk av bergingsbil» 

1.  Forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan skje med 
aksellast, totalvekt, lengde og bredde i henhold til de 
bestemmelser som er gitt i § 5-4 uten hensyn til bestemmelsene i 
denne paragraf. For havarert kjøretøy i opphengt slep gjelder 
bestemmelsene om påhengsvogn og vogntog bestående av 
motorvogn med påhengsvogn tilsvarende. For havarert kjøretøy i 
rullende slep gjelder bestemmelsene om slepvogn og vogntog 
bestående av motorvogn med slepvogn tilsvarende.    

 (ny bestemmelse) 

2.  Følgende forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil kan 
finne sted uten dispensasjon på vilkår nevnt i nr. 5: 

 (ny tekst) 

 a. Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om 
største tillatte lengde, laster eller om frakobling av 
tilhenger kan motorvogn eller vogntog som er til hinder 
for annen trafikk, flyttes til nærmeste sikre 
omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder 
likevel ikke veggruppe IKKE. 

4.   Uten hensyn til bestemmelsene i denne paragraf om største tillatte 
lengde, laster eller om frakobling av tilhenger kan motorvogn eller 
vogntog som er til hinder for annen trafikk, flyttes til nærmeste sikre 
omlastingsplass ved hjelp av bergingsbilen. Dette gjelder likevel ikke 
for veger i veggruppe IKKE. 

 b. Fra havaristed til nærmeste sikre omlastingsplass og 
nærmeste verksted som kan utbedre feilen, kan 
forflytning av havarert kjøretøy med bergingsbil skje med 
de vekter og lengder som angis i nr. 4. 

1.   For berging av havarert kjøretøy fra havaristed til nærmeste sikre 
omlastingsplass kan bergingsbil på vilkår nevnt i denne paragraf 
overskride det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 
5-3 nr. 2 bokstav a. Om nødvendig kan havarert kjøretøy 
transporteres videre til nærmeste verksted som kan utbedre feilen. 
For transport til reparasjonssted må det søkes dispensasjon. 

 c. Annen forflytning av havarert kjøretøy uten last kan på 
veger i veggruppe A og B skje med lengde inntil 25,00 
meter, bredde inntil 3,25 meter og aksellast og totalvekt 
som angitt i § 5-8 nr. 3. 

 (ny bestemmelse) 
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3.  Dispensasjon med tidsbegrensning kan innvilges for forflytning av 
havarert kjøretøy med bergingsbil inntil de vekter og lengder som 
angis i nr. 4.   

 (ny bestemmelse) 

4.  Følgende vekter og lengder er tillatt ved forflytning av havarert 
kjøretøy med bergingsbil under dispensasjon med 
tidsbegrensning: 

2. Følgende gjelder for tillatt overskridelse av aksel- og boggilastene: 

 a. Tillatt aksellast på veg, inkl. bru: 

 Tonn 

Aksel/ akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 16 11 11 8 

Boggilast 24 18 16 12 

Trippelboggilast 30 24 21 16 
 

 b. Tillatt aksellast på veg, inkl. bru: 

 Tonn 

Aksel/ akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 16 11 11 8 

Boggilast 24 18 16 12 

Trippelboggilast 30 24 21 16 
 

 b. Tillatt aksellast dersom hastigheten begrenses til 15 km/t 
ved brupassering: 

 Tonn 

Aksel/ akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 19 13 13 10 

Boggilast 27 20 18 14 

Trippelboggilast 33 26 23 18 
 

 c. Tillatt aksellast dersom hastigheten begrenses til 15 km/t ved 
brupassering: 

 Tonn 

Aksel/ akselkombinasjon Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 

Aksellast 19 13 13 10 

Boggilast 27 20 18 14 

Trippelboggilast 33 26 23 18 
 

 a. Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy 

Motorvogn, unntatt buss 25,00 meter 

Tilhenger, unntatt semitrailer 25,00 meter 

Buss 28,00 meter 

Leddbuss og semitrailer 31,00 meter 
 

3.  Største tillatte lengde ved berging av havarert kjøretøy 

Motorvogn, unntatt buss 25,00 meter 

Tilhenger, unntatt semitrailer 25,00 meter 

Buss 28,00 meter 

Leddbuss og semitrailer 31,00 meter 
 

5.  Ved overskridelse av tillatte vekter og dimensjoner som angitt i § 
5-4, gjelde i tillegg følgende: 

2.  Følgende gjelder for tillatt overskridelse av aksel- og boggilastene: 
a. generelt 

 a. Største hastighet skal ikke være over 60 km/t ved berging 
av havarert kjøretøy når bergingsbilens aksellast blir 
enten mer enn 2 tonn eller dens boggilast blir 4 tonn over 
det som er tillatt etter § 5-4 nr. 1. 

 1. Største fart skal ikke være over 60 km/t ved berging av       
havarert kjøretøy når bergingsbilens aksellast blir enten mer 
enn 2 tonn eller dens boggiaksellast blir mer enn 4 tonn over 
det som er tillatt etter § 5-4 nr. 1. 

 b. Ved berging av vogntog må tilhengeren kobles fra den 
trekkende motorvognen. Semitrailer kan unntas i de 

 2. Ved berging av vogntog må tilhengeren kobles fra 
trekkvognen. 
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tilfeller der det ikke lar seg gjøre å koble semitrailer fra 
trekkbil uten å påføre skader på materiellet eller vegen. 

 c. Minst 20 % av bergingsbilens aktuelle totalvekt må hvile 
på styrende hjul. 

 3. Minst 20 % av bergingsbilens aktuelle totalvekt må hvile på 
styrende hjul. 

 d. Tillatelse til overskridelse gjelder ikke på veg eller bru 
hvor skiltet vektbegrensning er innført. 

 4. Tillatelse til overskridelse gjelder ikke på veg eller bru hvor 
skiltet vektbegrensning er innført. 

 e. Under transport etter denne paragraf skal bergingsbilen 
ha minst én varsellykt som gir blinkende gult lys til alle 
sider. 

 5. Under transport etter denne paragraf skal bergingsbilen ha 
minst én varsellykt som gir blinkende gult lys som er synlig til 
alle sider. 

 f. Lengde over 20,00 meter skal merkes «lang transport». 
Ved lengde over 25,00 meter skal det benyttes 
ledsagerkjøretøy merket i samsvar med bestemmelsene i 
§ 3-4. 

3.   Lengde over 20,00 meter skal merkes «lang transport». Ved lengde 
over 25,00 meter skal det benyttes ledsagerkjøretøy merket i samsvar 
med bestemmelsene i § 3-4. 

 g. Når bredden på transporten er over 3,00 meter eller 
transporten er slik at den krever mer enn ett kjørefelt, 
skal transporten følges av minst ett ledsagerkjøretøy som 
skal være utstyrt med minst én varsellykt som gir 
blinkende gult lys til alle sider. Merking av utstikkende 
gods og bruk av skilt på bergingsbil og ledsagerkjøretøy 
skal være i samsvar med bestemmelsene i § 3-4. 

5.    Når bredden på transporten er over 3,00 meter eller transporten er 
slik at den krever mer enn ett kjørefelt, gjelder følgende: 

a. Transporten skal følges av minst ett ledsagerkjøretøy som skal 
være utstyrt med minst én varsellykt som gir blinkende gult 
lys til alle sider. 

b. Merking av utstikkende gods og bruk av skilt på bergingsbil og 
bruk av skilt på bergingsbil og ledsagerkjøretøy skal være i 
samsvar med bestemmelsene i § 3-4. 

 

 



Fra: Haaken Hasberg Gran <Haaken.Gran@vegvesen.no> 
Sendt: 15.11.2022 11:48:54 
Til: tk.postmottak@trondheim.kommune.no, postmottak@steinkjer.kommune.no, 
postmottak@namsos.kommune.no, postmottak@froya.kommune.no, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, post@oppdal.kommune.no, 
postmottak@rennebu.kommune.no, postmottak@roros.kommune.no, 
epost@holtalen.kommune.no, postmottak@mgk.no, postmottak@melhus.kommune.no, 
postmottak@skaun.kommune.no, postmottak@malvik.kommune.no, 
postmottak@selbu.kommune.no, postmottak@tydal.kommune.no, 
postmottak@meraker.kommune.no, postmottak@stjordal.kommune.no, 
postmottak@frosta.kommune.no, postmottak@levanger.kommune.no, 
postmottak@verdal.kommune.no, postmottak@snasa.kommune.no, 
postmottak@lierne.kommune.no, postmottak@royrvik.kommune.no, 
postmottak@namsskogan.kommune.no, postmottak@grong.kommune.no, 
postmottak@hoylandet.kommune.no, postmottak@overhalla.kommune.no, 
postmottak@flatanger.kommune.no, post@leka.kommune.no, 
postmottak@inderoy.kommune.no, Postmottak Indre Fosen kommune 
<Postmottak@indrefosen.kommune.no>, post@heim.kommune.no, 
postmottak@hitra.kommune.no, Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, 
Postmottak Åfjord kommune <postmottak@afjord.kommune.no>, 
postmottak@orkland.kommune.no, post@naroysund.kommune.no, post@rindal.kommune.no 
Emne: Høring – endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13 «bilbergingsbestemmelsen» 

 

Vegdirektoratet sender herved på høring forslag om å endre «bilbergingsbestemmelsen» § 5-13 som står 
i forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 («bruksforskriften») kapittel 5 som gir regler om 
maksimalt tillatte vekter og dimensjoner på norske veger.  
  
Forslaget gjelder endring av § 5-13 og innebærer avklaring i dagens regel ved å tillate kjøring som er 
innenfor normalbestemmelsene om vekter og dimensjoner uten begrensninger som gjelder for bruk av 
bergingsbil i § 5-13. Videre foreslås en endring av dagens regelverk og praksis ved at bergingsbil med 
havarist kan kjøre med større akselvekter og lengde uten at transporten krever dispensasjon. Det 
foreslås også å gi mulighet til å gi dispensasjon for forflytning av havarert kjøretøy opptil 
maksimalvektene i § 5-13.  
  
Frist for høringsinnspill er satt til 15. februar 2023. 
  
Følgende dokumenter ligger vedlagt: 

• Informasjon om høring  
• Vedlegg 1: Høringsnotat med forslag til forskriftsendring  
• Vedlegg 2: Lovspeil 

  
  
Med hilsen 
Haaken Hasberg Gran 

 Det er ikke ofte du mottar e-post fra haaken.gran@vegvesen.no. Finn ut hvorfor dette er viktig.  

https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
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Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo 
Mobil: +4747640435 epost: haaken.gran@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  
  

mailto:haaken.gran@vegvesen.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2F&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7Cfa75ebed79274088adb708dac6ff616d%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C638041097427116559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7ep%2FntLMkA6x48jPywPChVAl2VZqZG8DCfG3%2Fhvsf9Q%3D&reserved=0
mailto:firmapost@vegvesen.no


 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Hege B. Sæveraas 
22 24 48 87 

NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. 
Personvernkommisjonens rapport - Høring 
Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette Personvernkommisjonens utredning, 
NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar, på høring.  
 
Personvernkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 av regjeringen 
Solberg. Personvernkommisjonen har hatt et vidt mandat. Kommisjonen skulle kartlegge den 
samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og 
utviklingstrekkene. Videre skulle kommisjonen kartlegge offentlig sektors behandling av 
personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren, og om det samlede omfanget av 
tiltak skaper utfordringer for personvernet. Kommisjonen skulle også vurdere forbrukernes 
rettigheter ved bruk av digitale løsninger, konsekvenser for personvernet i sosiale medier, 
samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern. 
Kommisjonen ble også særlig bedt om å vurdere hvordan barn og unges personvern 
ivaretas, og kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern. 
 
Personvernkommisjonens utredning ble overlevert til kommunal- og distriktsministeren 26. 
september 2022. Utredningen inneholder mer enn 140 anbefalinger og tiltak. Kommisjonen 
har kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen fire 
hovedområder: offentlig sektor, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og 
forbrukersektoren. En av hovedanbefalingene er utarbeidelse av en nasjonal 
personvernpolitikk som bl.a. kan bidra til å sikre reell ivaretakelse av personvernet. 
Departementet ber særlig om høringsinstansenes merknader til dette, herunder både 
behovet for og eventuelt forslag til elementer som kan inngå i en nasjonal personvernpolitikk. 
 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/6868-1 

Dato 

11. november 2022 

 



 

Side 2 

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets forslag og 
anbefalinger, og sender derfor utredningen på bred høring. Departementet ber om at 
uttalelser så langt det er mulig knyttes til de ulike kapitlene i utredningen.  
 
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn 
høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er 
offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen 
for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten. Utredningen 
kan leses her NOU 2022: 11 - regjeringen.no  
 
Høringsfristen er 10. februar 2023. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Åste Marie Skullerud (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Hege B. Sæveraas 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 
 
Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Barne- og 
familiedepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 
Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Klima- og 
miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Kultur- og 
likestillingsdepartementet 

Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 
Landbruks- og 
matdepartementet 

Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og 
fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Olje- og 
energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 OSLO 
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 



Høringsliste: 
 
Departementene 
Kommunene 
Statsforvalterne 

 
 
Advokatforeningen 
Akademikerne 
Amnesty 
Arbeidstilsynet 
Arkivverket 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Barneombudet 
Barne-ungdom- og familiedirektoratet 
Bedriftsforbundet 
Brønnøysundregistrene 
Civita 
Datatilsynet 
Den norske Dataforening 
Den norske Dommerforening 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
Digitaliseringsdirektoratet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Diskrimineringsnemnda 
Domstoladministrasjonen 
Elevorganisasjonen 
Finanstilsynet 
Finans Norge 
Folkehelseinstituttet 
Forandringsfabrikken 
Forbrukertilsynet 
Forbrukerrådet 
Foreldreutvalget 
Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KINS) 
Forskningsstiftelsen FAFO 
Frivillighet Norge 
 
 
Helsedirektoratet 
Hovedorganisasjonen Virke 
Human Rights Alert Norway 
ICJ Norge 



IKT-Norge 
Institutt for samfunnsforskning 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 
 
Juss-Buss 
Jussformidlingen i Bergen 
Jusshjelpa i Midt-Norge 
Jusshjelpa i Nord-Norge 

 

Kommunesektorens organisasjon (KS)  
Kompetanse Norge 
Konkurransetilsynet 
Kripos 
Landslaget for lokalaviser 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Løvemammaene 
Lånekassen 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Medietilsynet 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
Nasjonalbiblioteket 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 
NHO Service og Handel 
NORDMA 
Norges forskningsråd 
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 
Norges Juristforbund 
Norges Rederiforbund 
Norges Røde kors 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Norsk Journalistlag 
Norsk lektorlag 
 
Norsk Presseforbund 

Norsk Redaktørforening 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 



Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) 
Norsk senter for menneskerettigheter 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon 
Næringslivets Sikkerhetsråd 
 
Politidirektoratet 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 
Redd Barna 
Regelrådet 
Regjeringsadvokatembetet 
Rettspolitisk forening 
Riksadvokatembetet 
Riksarkivet 
SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak 
Sekretariatet for konfliktrådene 
Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, 
Universitetet i Oslo 
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 
Sivilombudsmannen 
Skattedirektoratet 
Skolesec (KS) 
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
Statens lånekasse for utdanning 
Statens sivilrettsforvaltning 
Statens vegvesen 
Statistisk sentralbyrå 
Statsforvalterne 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
(Sivilombudsmannen) 
Sysselmesteren på Svalbard 
Tankesmien Agenda 
Teknologirådet 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Transportøkonomisk Institutt 
UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund  
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Tromsø 
Universitetet i Trondheim NTNU 
Universitetsstudiene på Kjeller 



Utdanningsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet (UDI) 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
Økokrim 
 



Fra: Postmottak KDD <postmottak@kdd.dep.no> 
Sendt: 11.11.2022 11:17:10 
Emne: 22/6868-1 NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens 
rapport - Høring 

 

Se vedlagte saksdokumenter.  
Svar på denne e-posten eller ny henvendelse sendes til postmottak@kdd.dep.no  

Med hilsen  
Kommunal- og distriktsdepartementet  
Postboks 8112 Dep  
0032 Oslo  
Telefon: 22 24 90 90  
E-post: postmottak@kdd.dep.no  
Nettadresse: www.regjeringen.no/kdd  
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Vår ref. 21/819 - 3 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 29.11.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
068/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Skoleruta 2023 - 2024 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Skoleruta for 2023 - 2024 for Osen kommune som fremlagt. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Forslag til skolerute tilsendt fra Trøndelag Fylkeskommune er behandlet ved skolen, og innspill er 
mottatt fra både ansatte og FAU. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Skoleruta gir både elever, foreldre og ansatte en forutsigbarhet i arbeidsåret. Dette gjør det enklere å 
planlegge andre aktiviteter både inn i skolen og utenfor skoletid. Forutsigbarhet er en viktig del av 
det å kunne få oversikt og trygghet, noe som ofte er en forutsetning for at man skal lykkes på en god 
måte i hverdagen. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen påvirkning i forbindelse med klimaperspektivet 
 
Sammendrag: 
Den fylkeskommunale skoleruta har vært til behandling ved skolen og i FAU. Det er kommet innspill 
til skoleruta for 2023/2024 fra skolen og FAU, og disse er tatt med i vurderingen av den endelige 
skoleruta. Det er et ønske om å starte skoleåret med hel uke, og de to dagene som i fylkeskommunen 
ligger på torsdag og fredag i uke 33, brukes som planleggingsdager. Elevene får igjen disse to dagene 
ved å starte tirsdag 2.januar etter nyttår, og ved å endre fredag 8.mars fra fridag til skoledag. 
Planleggingsdager for personalet: 15., 16., 17. og 18.august, 29.november. 21.juni 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Skolerute 2023-24 Trøndelag Fylkeskommune 
Skoleruta 2023 - 2024 Osen kommune 
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Saksbehandler: Monika S. Luktvasslimo, monlu@trondelagfylke.no  

SKOLERUTE FOR ELEVENE I TRØNDELAG 2023-2024 
2023     

Uke Antall dager Elevenes fridager 

33 2 Første skoledag torsdag 17.august 

34 5   

35 5   

36 5   

37 5   

38 5   

39 5   

40 5   

41 0 Høstferie (9.oktober - 13.oktober) 

42 5   

43 5   

44 5   

45 5   

46 5   

47 5   

48 4 Fri onsdag 29. november (studie- og planleggingsdag) 

49 5   

50 5   

51 4 Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember 

52 0   

  85   

2024     

1 3 Første skoledag: onsdag 3. januar 

2 5   

3 5   

4 5   

5 5   

6 5   

7 5   

8 0 Vinterferie (19. - 23. februar) 

9 5   

10 4 Fri fredag 8. mars (elevfridag) 

11 5   

12 5   

13 0 Fri mandag 25. mars til fredag 29. mars (”den stille uke”) Påske 

14 4 Fri mandag 1. april (2. påskedag) 

15 5   

16 5   

17 5   

18 4 Fri onsdag 1. mai 

19 3 Fri torsdag 9. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 10. mai 

20 4 Fri fredag 17. mai 

21 4 Fri mandag 20. mai (2. pinsedag) 

22 5   

23 5   

24 5   

25 4 Siste skoledag: torsdag 20.juni 

  105   

  190   

mailto:monlu@trondelagfylke.no


   
 

Saksbehandler: Monika S. Luktvasslimo, monlu@trondelagfylke.no  

     

 

mailto:monlu@trondelagfylke.no


 
 

Skolerute for elevene i Osen 2023-2024 
2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

Uke  Antall dager  Elevenes fridager  
33 0 Planleggingsdager 15., 16., 17. og 18.august 
34 5  Første skoledag for elevene mandag 21.august 
35 5   
36 5   
37 5   
38 5   
39  5   
40 5  
41 0 Høstferie (9.oktober – 13.oktober) 
42 5  
43 5   
44 5   
45 5   
46 5   
47  5   
48  4 Fri onsdag 29.november (studie- og planleggingsdag) 
49 5   
50 5   
51 4 Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember 
52 0  
83  

Uke  Antall dager  Elevenes fridager  
1  4 Første skoledag: tirsdag 2. januar  
2  5   
3  5   
4  5   
5  5   
6  5   
7  5   
8  0  Vinterferie (19.-23. februar)  
9  5   
10  5  
11  5  
12  5   
13  0 Fri mandag 25.mars til fredag 29.mars (stille uke) Påske 
14  4 Fri mandag 1.april (2.påskedag) 
15  5  
16  5  
17  5   
18  4 Fri onsdag 1.mai 
19  3 Fri torsdag 9. mai (kr.h.f.dag) og fri fredag 10.mai 
20  4 Fri fredag 17.mai 
21  4 Fri mandag 20.mai (2.pinsedag) 
22  5  
23  5  
24  5  
25 4 Siste skoledag for elevene: torsdag 20. juni (pl.l.dag 21.juni) 
107 
Totalt 190 dager  
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Vår ref. 21/977 - 10 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 02.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
069/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Rullering av handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2023 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar prioritetsrekkefølgen i den rullerte handlingsplanen i Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 2022 - 2026 som fremlagt. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Utbyggingsplanene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i Osen kommune fremgår av 
Handlingsprogrammet til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 2022 - 2026. 
Handlingsprogrammet danner grunnlag for søknad om spillemidler til anleggsutbyggingen, og alle 
tiltak som det søkes midler på, skal være prioritert inn i handlingsprogrammet. Dette er i samsvar 
med spillemiddelbestemmelsene. Prioritert handlingsprogram rulleres årlig i planperioden. Innenfor 
planperioden skal tiltak som er klare for søknad om spillemidler bli prioritert i handlingsprogrammet 
for kommende år. Av nye tiltak i handlingsprogrammet for 2023, har kommunen to prosjekter som 
det vil bli søkt midler på.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Statens overordnede mål for anleggspolitikken «Idrett og fysisk aktivitet for alle» innebærer at hele 
befolkingen skal ha tilbud om fysisk aktivitet som de finner meningsfylt, men barn og ungdom skal 
stå i sentrum. Tiltak som står i handlingsplanen, er innenfor statens overordnede mål. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Vurdert til å ikke ha særlig påvirkning på klimaperspektivet 
 
Sammendrag: 
Handlingsplanen inneholder denne gangen 2 tiltak. Nye tiltak dette året er Flerbrukshus ved Strand 
barne- og ungdomsskole, samt flytting/restaurering av nærmiljøanlegget, ballbingen. Disse to 
tiltakene er på forskjellig sted i prosessen, da Flerbrukshuset er vedtatt bygd. Flytting av ballbingen er 
en konsekvens av dette, men kan ikke bygges opp før arbeidet med Flerbrukshuset er opp mot 
avsluttet. Prioriteringene er gjort med bakgrunn i hvor man er i prosessen. Disse to tiltakene er 
prioritert som henholdsvis nummer en og nummer to. De faller ikke inn under samme kategori, og i 
kategorien hvor det søkes om midler til ballbingen, prioriteres et allerede påbegynt anlegg.   I 
forbindelse med flerbrukshuset, søkes det ut midler i kategorien ordinære idrettsanlegg. For 
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ballbingen søkes det ut midler for nærmiljøanlegg. Begge tiltakene er innenfor statens overordnede 
mål.  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Handlingsprogram rullert for 2023 
 
 
  



Handlingsprogram 2023 
Innkomne innspill til handlingsprogrammet settes inn i tabellen under. Kommunestyret vedtar tiltakenes prioritet ved årlig rullering i desember.  
Handlingsprogrammet for år 2023 legges til grunn for søknad om spillemidler og utbetaling av kommunalt tilskudd/kommunal andel til anleggsutbyggingen 

ifølge handlingsprogrammet. 

Ordinære idrettsanlegg (stadionanlegg, delanlegg friidrett, lysanlegg, motorsportsanlegg mm) 
Prioritet Anlegg og tiltak Antatt 

kostnad 
Spillemidler Annen 

finansiering 
Antatt år 

1 Flerbrukshus 
Det er inngått avtale med 
entreprenør, og 
forberedelse til bygge-
prosess er i gang.  

65 000 000 10 000 000 Lån 
Egenkapital 

Byggestart jan/febr 2023 

2 Osen/Steinsdalen IL 
Sykkelbane på Furuly 
stadion 
 

1 000 000 400 000 Sponsorer 

Andre tilskudd  

Lån 

Dugnad 

Egenkapital 

Høst 2022 

3 Steinsdalen skytterlag 
Innendørs skytebane, 
forlengelse av 
takkonstruksjon 

   Tiltaket er innmeldt, men det er ikke søkt om 
tippemidler 

4 Osen/Steinsdalen IL 
Familievennlig arena på 
Furuly stadion, med 
gapahuk, fast bålplass og 
lekeapparat. 

  Dugnad  

Egenkapital 

Gaver  

Tiltaket  
innmeldt, men ikke planlagt oppstart. 

 



Andre 

6 Osen/Steinsdalen IL 
Kunstgressbane for 7-er 
fotball 

   Tiltaket har vært diskutert, men fortsatt ikke 
planlagt oppstart. 

Nærmiljøanlegg/friluftsliv (flerbruksområder, tursti/turløype lengre enn 500 m, skateboardbane mm) 
 Anlegg og tiltak Antatt 

kostnad 
Spillemidler Annen 

finansiering 
Antatt år 

1 Turstier på Vingsand 91 000 45 000 Dugnad  
Egenkapital 
Gaver 

2021-22 (påbegynt) 
Pågående prosjekt snart ferdigstilt, uten 
spillemidler, men nytt prosjekt er på gang, 
oppstart 2023.  

2 Flytting/Restaurering av 
ballbingen ved Strand 
barne- og ungdomsskole 

    

 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 
 Anlegg og tiltak Antatt 

kostnad 
Spillemidler Annen 

finansiering 
Antatt år 
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Vår ref. 21/977 - 9 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 02.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
070/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Rullering av handlingsplan for Folkehelse 2023 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til Handlingsplan for folkehelse 2022 vedtas som fremlagt. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Folkehelsegruppa legger årlig fram evaluering av handlingsplan for folkehelse og forslag til 
handlingsplan for kommende år. Folkehelsegruppa har gjort noen små endringer siden 2022. 
Folkehelseplanen er nå blitt en del av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. 
Denne planen ble vedtatt i 2022, og gjelder for perioden 2022-2026. Handlingsplanen skal rulleres 
årlig på lik linje med handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Kommunene har en viktig rolle i helsearbeidet. Ett av målene i samhandlingsreformen er å bidra til at 
vi fremmer helse og forebygger bedre, at vi tar ansvar tidlig, er tett på der vi bor, lever og 
jobber. Kommunene har fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten, og 
forebyggende arbeid på tvers av sektorer. Kommunen har utarbeidet en oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer som kan danne grunnlag for vurderinger av satsinger på folkehelse i Osen. 
Folkehelsearbeidet bør være kunnskapsbasert, og tiltak bør settes inn ut fra status for folkehelsa, og 
ut fra hvor vi mangler tiltak per i dag.  
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Vurdert til å ikke ha store påvirkninger på klimaperspektivet. 
 
Sammendrag: 
Folkehelseplanen ble i 2022 en del av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. 
Planen gjelder for perioden 2022 - 2026. Handlingsplanen viser nye tiltak eller tiltak som skal 
videreføres, og som samtidig støtter opp om den delen av Kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og folkehelse som omhandler folkehelse. Handlingsplanen skal rulleres årlig på lik linje med 
handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg blir handlingsplanen for folkehelse 
evaluert og justert årlig.  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Vedlegg 
Evaluering av Handlingsplan for folkehelse 2022 
Handlingsplan folkehelse 2023 
 
 
  



Handlingsdel for folkehelseplan i Osen kommune, 2022 – evaluering 
 

Her følger oversikt over handlingsplanen. Under «Status» står Folkehelsegruppas (FHGR) vurderinger av tiltakene pr høst 2021 – om de er gjennomført, bør 

fortsette, eller tas ut.  

 

OK = Oppvekst og kultur, UM = Utvikling og Miljø, HO = Helse og Omsorg, PLO = Pleie og omsorg, LG = Ledergruppa, REPNF 

 

Mål Beskrivelse Tiltak og målgruppe Status  Ansvar 

Styrke den psykiske 
helsa blant barn og 
unge 

Deltakelse i Program for 
Folkehelse. Utarbeide faget 
«Livet – en dans på roser?» 

Bruke ungdommenes ønskede 
tema, og jobbe på samme 
måte som 
«Relasjonsarbeidet» i skolene. 
Styrke de voksne i det å 
snakke om psykisk helse blant 
barn og unge. 

Vi gikk oss litt fast i dette, og 
etter ny læreplan for 
grunnskolen, falt dette litt 
sammen. Vi har hatt en restart 
med FK, og kommet frem til at 
det forskes på arbeidet med 
mangfold i skolen. Sintef er 
koblet på, og er kommet i gang 
med undersøkelsene. 
Videreføres i 2023. Endret navn 
til Mangfold – STOLT tå den æ e 
UANSETT.  

FHGR og OK 

Visjon for Osen 
kommune – en 
overbygging for 
kommunen og 
folkehelsearbeidet 

Utarbeide en visjon som 
befolkningen kjenner seg 
igjen i, og som styrker 
samhold og tilhørighet.  

Inkludering i arbeidet, en 
visjon for alle. 

Utarbeidelsen er gjennomført, 
men implementeringen har 
stoppet opp.    

FHGR/LG 

Ut på tur Legge til rette for at flest 
mulig av befolkningen har 
lyst til å nyte vår flotte natur. 

Invitere til gratis bruk av 
Trimpoengappen for alle som 

Perioden i 2022 avsluttet i 
september. Oppstart ny periode 
våren 2023. 

FHGR 



har lyst. Noen av turene skal 
være mulig for alle å nå.  

Mangfold Jobbe for «aksept for å være 
forskjellig, god nok som den 
jeg er.»   

Folkehelsegruppa støtter opp 
om arbeidet med mangfold i 
oppvekstsektoren, og tar 
dette med oss i videre arbeid.  

Arbeidet med mangfold blir nå 
forsket på, og rapporten etter 
dette vil være førende for det 
videre arbeidet. Det ble ikke 
utdelt Mangfoldpris i 2022.  

FHGR + OK 

Seniortiltak Legge til rette for at det skal 
bli enda enklere og bedre å 
bli eldre i Osen. 

Brukerundersøkelse, kursing, 
treningstilbud og 
transporttilbud. 

Her er det flere av tiltakene som 
er i gang.  

FHGR + REPNF 

Temadager Temadager innenfor aktuelle 
temaer blant annet i 
samarbeid med frivillige 
organisasjoner. 

Aktuelle lidelser, eldre og rus, 
eldre og vold, verdensdagen 
for psykisk helse, og åpent 
møte med Kreftforeningen. 

Verdensdagen for psykisk helse 
er gjennomført, og REPNF har 
vært med å arrangere 
temakveld. Utover dette har det 
vært få temamøter. 

REPNF, hjemmesykepleien 
og psykiatrisk koordinator 

Kompetanseheving Kompetanseheving blant 
egne ansatte innen aktuelle 
områder. 

Vold i nære relasjoner, 
selvmordsforebygging, 
krisesentertilbud, seksuelle 
overgrep og andre aktuelle 
tema. 

• Psykiske sykdommer i eldre år 

• Proact (Klinisk 
observasjonskompetanse) 

• Klinisk ernæringskompetanse 

• Deltakelse i regional 
kampanje «Snakk om 
selvmordstanker- det kan 
redde liv». 

• Utarbeide en tverrsektoriell 
handlingsplan for 
selvmordsforebygging. 

HO/OK/Kriseteam 

Handlingsplan mot vold 
i nære relasjoner 

Handlingsplanen skal 
utarbeides i løpet av 
2019/2020. 

Til hjelp for den ansatte for å 
kunne oppdage og handle 
riktig i situasjoner hvor man 
ser vold i nære relasjoner.  

Planen blir sett i sammenheng 
med Oppvekstreformen 2022, 
og blir lagt frem politisk januar 
2023. 

HO/OK 

 

 



Handlingsplan for folkehelseplan for 2023: 
 

1. Program for folkehelsearbeid (barn og unge, psykisk helse og rus)  
Osen kommune har fortsatt utestående, og vil få tilført ytterligere midler for å gjennomføre arbeid 

med psykisk helse. Det er gjort en restart i arbeidet, og medvirkning for både elever, ansatte og 

foresatte er en del av prosessen.  

1.1. Psykisk helse og mestring: Mangfold – STOLT tå den æ e UANSETT er tema: Arbeid med 
Mangfold og psykisk helse i skole og barnehage skal være fokusområde og et 
gjennomgående tema i alle fag. Oppvekstsektorens visjon og verdiord skal vises gjennom 
det sektoren jobber med på alle nivå.  
 

1.1.1. Målsetting i arbeidet er:  
Allment mål: Aksept for å være forskjellig 
Individuelt mål: STOLT tå den æ e UANSETT; god nok som jeg er. 
 

1.2. Mangfold av fritidsaktiviteter:  
Ungdomsklubbtilbudet er i full drift etter at de fikk et fast sted å være. Videreføre 
samarbeid med nærliggende klubber.  
Flerbrukshus er vedtatt bygd, og vil kunne romme flere organiserte og ikke-organiserte 
aktiviteter; en sosial møteplass.  
Kulturskoletilbudet fortsetter som før, og kommunen er med og dekker deler av kostnadene 
til kinotilbudet. Indirekte vil disse satsingene også være med på å styrke psykisk helse, 
vennskap og mestring. 

Ansvarlig: Folkehelsegruppa 

 

2. Visjon og verdigrunnlag  
Kommunen har i samarbeid med PwC jobbet med organisasjonskultur. Dette resulterte i et 

kommunalt verdigrunnlag. Samarbeidet med PwC er ferdig, og prosessen med implementering er i 

startfasen. Det er viktig at dette arbeidet videreføres i alle enheter, slik at vi i fortsettelsen har en 

felles og omforent forståelse for hvordan vi ønsker at vår organisasjonskultur og vårt arbeidsmiljø 

skal være.  

Ansvarlig: Rådmann og sektorledere (kommunens ledergruppe). 

 

3. Ut på tur 
3.1. Trimpoeng: Gjennomføre Osentrimmen 2023, planlegge og vurdere nye turmål, videreføre 

prosjektgruppe for arbeidet. Viktig å ta høyde for at alle har tilbud om noen turer ut fra sine 

behov.  

3.2. Kulturminneløyper er fortsatt ikke satt i gang da det ikke har vært tid og ressurser til dette. 

Ta opp tråden når kulturminneplanen er ferdig. 

3.3. I arbeidet med «Leve hele livet» er det også sett på andre muligheter innenfor fysisk 

aktivitet. 

Ansvarlig: Sektorleder Oppvekst og Kultur, arbeidsgruppa for Leve hele Livet 



4. Mangfold  
Dette er nå kommet inn under arbeidet med Program for folkehelse; et forskningsprosjekt. 

Folkehelsegruppa bidrar inn i arbeidet med Mangfolduka. Det kan også være formålstjenlig å ha et 

samarbeid med Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.  

I prosjektet legges det til rette for at det skal forskes på hvordan mangfoldarbeidet påvirker 

kommunens innbyggere. Resultatet av forskningen videreføres og danner grunnlag for videre arbeid 

innen oppvekstsektoren og folkehelsegruppa. Osen er en kommune med et synkende folketall, og en 

viktig oppgave i forbindelse med dette er å jobbe med bolyst og blilyst.  

Folkehelsegruppa er ansvarlig for utdeling av Mangfoldprisen til kandidater som har «gjort seg 

fortjent» til utmerkelsen ut fra vedtatte kriterier. Det er ingen regel som tilsier at prisen skal deles ut 

årlig, men folkehelsegruppa viderefører ordningen. 

 

5. Seniortiltak 
5.1. Seniorundersøkelse – hvordan har eldre det i Osen; «Hva er viktig for deg?»  

5.2. Kursing – smart bruk av smarte telefoner og nettbrett – hvordan kan jeg bruke Internettet? 

5.3. Treningstilbud for eldre: gruppetilbud, styrketrening og seniordans 

5.4. Leve hele livet; Kommunens satsingsområder. 

5.5. Bruk av fellesarealer på sykehjemmet, til aktiviteter i hverdagen. 

Ansvarlig: HO, et i samarbeid med folkehelsegruppa 

 

6. Temadager, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner 
6.1. Felles arrangement mellom hjemmesykepleien og ulike organisasjoner, lag og foreninger 

6.2. Selvmordsforebygging 

6.3. Verdensdagen for psykisk helse, med særlig fokus på yngre voksne 

6.4. Velferdsteknologi 

Ansvarlig: REPNF, hjemmesykepleien, psykiatrisk koordinator. 

 

7. Kompetanseheving og opplæring egne ansatte 
7.1. Vold i nære relasjoner 

7.2. Selvmordsforebygging 

7.3. Psykiske sykdommer i eldre år 

7.4. Kommunikasjon og hørselshemming 

7.5. Proact (klinisk observasjonskompetanse) 

Opplæringsområdene er blant annet knyttet til lovbestemmelse som trådte i kraft fra 2019 i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-3a om kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.   

Ansvarlig: Sektorleder Helse og Omsorg 

 



8. Handlingsplan «Vold i nære relasjoner» 
Arbeidet med handlingsplanen ses i sammenheng med Oppvekstreformen som trådte i kraft januar 

2022. Planen legges frem til politisk behandling i januar 2023. 

Ansvarlig: Sektorleder Helse og Omsorg og Sektorleder Oppvekst og kultur 
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Vår ref. 21/713 - 13 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 28.11.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
071/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Evaluering Skolematprosjektet 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Osen kommunestyre vedtar at stillingen som brukes til å legge til rette for skolemåltid 
reduseres til 30%. 

2. Osen kommunestyre vedtar at skolemåltidet opprettholdes ut skoleåret 2022-2023, da 
tildelte midler dekker dette. 

3. Osen kommunestyre vedtar å avvente videre servering av skolemat til flerbrukshuset er på 
plass. 

4. Osen kommunestyre vedtar at skolemåltid-stillingen skal legges inn i budsjett for 2024. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det ble i sak 055/21 Skolemat, vedtatt å iverksette en prøveordning, som et prosjekt, med skolemat 
ved Strand barne- og ungdomsskole. Tilbudet skulle  gis til elevene så snart det var praktisk mulig 
etter årsskiftet 2021/2022. Skolemåltidet skulle være gratis for alle elever, og det skulle serveres mat 
3 dager i uka, hvorav tørrmat to dager og varm-mat én dag. Ordningen skulle evalueres høsten 2022. 
Utgiftene til prøveordningen, oppad begrenset til kr 550.000 for drift per budsjettår, dekkes inn med 
fondsmidler. Når vi nå er kommet til årsslutt, har det vært servert gratis skolemat i nesten 8 mnd 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Folkehelseloven slår fast at kommunen i alle sine funksjoner, også som skoleeier, skal fremme helse 
og trivsel samt bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Gratis skolemåltid for alle elevene vil være 
med å bidra til dette. 
  
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Vi greide ikke å få til optimal utnyttelse av ressursene, men vi fikk støttet opp om nærbutikken, 
samtidig som overskuddsmat blir benyttet utenfor skolematordningen.  
  
 
Sammendrag: 
Evalueringer fra elever, ansatte og foresatte er ganske entydig i sitt syn på skolematordningen.  
Dette er en positiv ordning for elevene, selv om det fortsatt er elever som ikke spiser skolemat.  
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Det er gjort noen investeringer som legger til rette for at serveringen skal være så enkel som mulig, 
og samtidig sørge for at alle får mat “samtidig”.  
Vi har ikke greid å utnytte ressurser som allerede finnes mtp personal og effektivisering i forbindelse 
med varmmåltidet. Den ansatte som allerede var ansatt ved sykehjemmet trakk seg ut til sommeren, 
og det førte til at det ikke har vært servert varmmat fra høsten 2022.  
Kostnadsmessig er vi pr slutten av november godt innenfor den kostnadsrammen som ble satt. Det 
er samtidig viktig å nevne at oppstarten ble ca 3 mnd senere enn først antatt, og dette gjør at 
kostnaden blir lavere enn hva den ville vært om prosjektet hadde kommet i gang i januar. Kostnad 
skolemat pr 07.12.22 er 266 384.-  I dette ligger det inne en del oppstartskostnader. 
Ut fra regnskapet frem til nå vil tildelte midler på totalt 550' dekke skolemåltidet frem til april 2023. I 
evaluering fra “kokken” er det forslag på å endre stillingsstørrelsen til 30%, under forutsetning at det 
fortsatt er aksept for å servere kun tørrmat. 
Dersom dette gjøres, vil de tildelte midlene dekke matservering ut skoleåret 2022-2023.  
Skolen skal ha en nedgang i stilling i 2023, og dersom “kokke-stillingen” bakes inn i det opprinnelige 
budsjettet, vil dette bety en total nedgang på 1,5 årsverk, eller evt 1,3 årsverk dersom det 
opprettholdes kun tørrmat. Skal skolemåltidet videreføres, må dette legges inn i budsjettet.  
Når Flerbrukshuset står ferdig i 2024 vil det være bedre tilrettelagt for matservering i kantina, og 
dette vil være tidsbesparende for matserveringen på flere måter.  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Evaluering av skolematprosjektet 
 
 
  



 
  
Vår ref. 21/713 - 12 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 

 

Osen kommune 

Dato 26.10.2022 

 
 

  
 
Evaluering av skolematprosjektet 
 
 
 
Bakgrunn for informasjon: 
I oppstarten av 2021 ble det gjennomført en undersøkelse blant foresatte i skolen ang skolelunsj. I 
prosessen videre kom kommunestyret frem til at det skulle iverksettes et prøveprosjekt med gratis 
skolemat til alle elevene 3 dager i uka, hvorav den ene dagen skulle være et varmmåltid. Som en del 
av vedtaket ble det presisert at prøveordningen skulle holdes utenfor eksisterende skolebudsjett, og 
at det ikke skulle baseres på frivillighet. Tilbudet skulle organiseres i eksisterende skolebygg, samtidig 
som det skulle ses på muligheter for å øke opp eksisterende kommunale deltidsstillinger ved 
sykehjemmet, og evt ved skolen. Det var også et ønske fra kommunestyret om at meny/type 
servering skulle vurderes og ses i sammenheng med sykehjemmet for en best mulig utnyttelse av 
ressursene. 
Ønsket om øking av stilling for kommunalt ansatte ved sykehjem og skole var ikke så veldig stor, slik 
at vi måtte foreta en ansettelse i tillegg til en liten utvidelse av stilling. Dette gjorde at oppstarten ble 
noe forsinket, men sent på våren kom vi endelig i gang.  
Frem til sommeren ble det servert varmmat en dag, laget på sykehjemmet, og to dager med tørrmat, 
tilberedt på skolen. Bestilling av tilbehør til brød ble gjort gjennom leverandør på sykehjemmet, 
mens brød og “grønt” ble bestilt på Sandviksberget. Brød ble bestilt på butikken fordi det da var 
mulig å skjære brødene i maskinen der før de ble tatt med til skolen. (9-10 brød hvert måltid er 
ganske mye å skjære for hånd) 
Etter sommeren ønsket ikke lenger personen på sykehjemmet å fortsette i denne stillingen, og hele 
50% ble tilbudt den andre personen. Det førte til at det ikke lenger var mulig å servere varmmåltid, 
men brødmåltidet fortsatte, og skolemåltidet pågår fremdeles. Det bestilles fortsatt mat gjennom 
leverandøren på sykehjemmet, i tillegg til at det kjøpes brød og “grønt” på Sandviksberget.  
Regnskapet for skolemåltidet ligger pr 28.11.2022 på 260 387.- 
  
Evaluering ansatte: 
Ansatte opplever at det er et positivt tiltak/positivt for elevene. Det blir en del merarbeid, spesielt 
med varm-mat, men også med smøremåltid. Ungene spiser godt, men måltidet tar lengre tid enn 
planlagt (fører til mindre tid ute). Noen synes det er mye styr med å spise sammen med de andre, og 
noen spiser egen mat i tillegg til skolematen. De som ikke spiser skolemat spiser heller ikke 
matpakke.  Det var mye uro rundt måltidet i starten (vandring i klasserommet), men dette har bedret 
seg. Andre opplever at det fortsatt er mer uro i klasserommet med skolemat kontra matpakke. Stor 
strøm med elever hele tiden etter mer mat; elever på småtrinn trenger hjelp til smøring hver gang de 
forsyner seg. Det er blitt mindre mat og pålegg i høst, og tidvis frosne brød. Elevene savner varm-
måltidet. Elevene lærer mye av måltidene.  
  
Evaluering elever: 
  
Barnetrinn: 

 Responsen er at elevene er positive til ordningen. 
 Nesten alle benytter seg av tilbudet, noen få har med egen matpakke. 



 Ønsker gjerne litt mer variasjon i pålegg. Makrell veldig populært, ville gjerne hatt kokt egg. 
 Varmmat var populært, skulle gjerne ønsket mer av det. 
 Brødet kan være frossent, det trekker ned. 

  
Ungdomstrinn: 

 Elevene på u.trinn ønsker å fortsette ordningen. 
 De savner varmmat. 
 Litt frosset brød, og noen ganger er det litt lite pålegg. 
 Det tar noe lengre tid og er litt merarbeid med skolematordningen. 

  
Evaluering FAU: 
Foresatte sitter med et svært positivt inntrykk av både tilbud, gjennomføring og gevinsten av 
skolemat. Elevene spiser gode måltid på skolen, i et fellesskap med de andre elevene. Elever som 
spiser vesentlig mer mat når det er dager med skolemat kontra matpakke hjemmefra. Foresatte 
oppfordrer sterkt at dette videreføres som en fast ordning ved Strand barne- og ungdomsskole 
  
Evaluering fra “kokken” 
Vedkommende som jobber med skolemåltidet opplever at dette går veldig bra. Arbeidet er kommet 
inn i gode rutiner. I starten var det en opplevelse av noe informasjonssvikt mellom den som jobbet 
med skolemåltidet og skolen, men det er ikke mange opplevelser av dette lenger.  Det kan hende at 
noen kommer for å ordne mat “ad-hoc” på skolekjøkkenet, og det gir litt utfordring for den som 
rigger til skolemåltid.   
Det er en “avtale” mellom småtrinn og “kokken” om å legge til rette slik at elevene får smøre 
matpakke den dagen elevene er på uteskole. 
Elevene er flinke til å komme tilbake med trallene som det er levert ut mat på. 
Det blir lagt opp mat på fat som kjøres ut til klasserommene, og elevene/lærerne ordner resten. 
Dersom det blir opprettholdt bare tørrmat-servering, vil det være tilstrekkelig med 30% stilling. 
Dersom det skal serveres varmmat i tillegg, er det nødvendig med 50% stilling. Foreløpig oppleves 
det som utfordrende å skulle tilberede og servere varmmat fra skolekjøkkenet.  
  
Dette fikk vi til:  
Det er skaffet til veie en del utstyr slik at det er mulig å servere alle elevene omtrent samtidig. Vi 
støtter opp om nærbutikken slik at det her blir noe høyere omsetning enn om vi ikke hadde servert 
skolemat.  
Med litt hjelp fra elever/ansatte får alle elevene servert skolelunsj på klasserommet “samtidig”.  
  
Dette fikk vi ikke til:  
Utnyttelse av ressurser som allerede finnes, både mtp personal og effektivisering mtp varmmåltidet. 
Det ble i utgangspunktet utvidet fra deltid til heltid ved sykehjemmet, men når den ansatte ved 
sykehjemmet avsluttet sin rolle i skolematprosjektet, falt dette bort. Samtidig som den ansatte på 
sykehjemmet trakk seg, ble det ikke lenger mulig å lage varmmat ved sykehjemmet.  
Bestilt mat hentes på sykehjemmet grunnet tidspunkt for levering.  
Servering av varmmat ble for utfordrende når alt nå må foregå på skolekjøkkenet, og kun en person 
som gjør alle oppgavene.  
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Vår ref. 22/796 - 3 
Saksbehandler Jo Terje Stein 

 

Osen kommune 

Dato 05.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
072/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre tar kontrollutvalgets års- og møteplan til orientering.  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 22. november 2022, sak 24/22, års- og møteplan for 2023.  
  
Kontrollutvalget vedtar selv sin møteplan og den skal ikke vedtas av kommunestyret. Derimot skal 
møteplanen legges fram til kommunestyret til orientering.   
  
Kontrollutvalget legger opp til 5 møter i 2023.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken er ikke relevant i et folkehelseperspektiv.   
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken er ikke relevant i et klimaperspektiv.  
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
Vedtatt årsplan for kontrollutvalget 2023 
 
 
  



 
Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 24/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/38 - 26 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsplan for kontrollutvalget 2023 
 
 
Behandling: 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Avstemming 
Enstemmig 
  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2023 følger vedlagt denne saken.  
Årsplanen for 2023 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et 
overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets 
virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2023. Utkast til årsplan må ses på som en skisse 
over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.  
  
Vurdering  
Kontrollutvalget har ikke mange møter i løpet av året. Av hensyn til revisors arbeid og annet 
som måtte oppstå, bør kontrollutvalget alltid ha rom innenfor planen til å endre datoer samt til 
å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. 
 
 



Kontrollutvalgets årsplan 2023

07.feb 07.mar 25.apr 06.jun 12.sep 31.okt
X X

X
X
X
X
X

Kommunedirektørens 
tilbakerapportering til kommunestyret X

Kommunedirektørens internkontroll X X
Avdekkede risikoområder og iverksatte 
tiltak

X

Kommunens økonomiforvaltning X

Arbeidsmiljø og sykefravær* X
Personalforvaltning X
Enhetenes interne rapportering til 
kommunedirektøren og suksesskriterier X

Kommunespesifikke fokusområder X

Kvalitetskontrollsystemet X

Åpenhetsrapport X

Uavhengighetserklæring X

Revisjonsstrategi X

Egenerklæring om god revisjonsskikk X

Plan for etterlevelseskontroll X

Interimsrapport X

X

X
X

X
X X

X

Temaer til behandling

Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 

Orientering/dialog med ordfører
Orientering/dialog med kommunedirektøren

Besøk ved kommunens sykehjem

Orientering fra sekretær

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for det påfølgende år

Leverandørmøte med Konsek
Leverandørmøte med Revisjon Midt-Norge
Dialog med eierrepresentant i Konsek og Revisjon Midt-Norge

* Viktig at sykefraværet dekomponeres, slik at den delen av sykefraværet som eventuelt kan skyldes 
forhold i arbeidsmiljøet kommer fram

Ad-hoc saker

Planlagte orienteringer fra 
administrasjonen

Uttalelse til årsregnskap/årsrapport

Kontrollutvalgets påse-
ansvar overfor 
regnskapsrevisor

Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll

Kontrollutvalgets årsrapport
Revisors rapport etter gjennomført etterlevelseskontroll

Oppfølging av tidligere saker
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Vår ref. 22/238 - 8 
Saksbehandler Jo Terje Stein 

 

Osen kommune 

Dato 06.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
073/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune vedtar selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 01.01.2023. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Konsek Trøndelag IKS leverer per i dag sekretariatstjenester mv. for kontrollutvalget i 32 kommuner, 
herunder til Osen kommune. 
  
Kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Oppdal, Os, Rennebu, Røros og Tolga har besluttet å søke 
deltakelse i Konsek Trøndelag fra 01.01.2023. For at sammenslåingen skal bli en realitet, må 
kommunestyrene i gamle og nye eierkommuner vedta forslaget til ny selskapsavtale, gjeldende fra 
01.01.2023.   
  
Den nye selskapsavtalen: 
Den nye selskapsavtalen er en videreføring av tidligere avtale, og er utformet i samsvar med lov om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). Endringer fra tidligere er markert i gult i avtalen (se vedlegg). 
Viktige punkt i avtalen er:   
  

 Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd 
med gjeldende lov og forskrift, § 2. Hovedkontoret er på Steinkjer, § 3. Ved neste endring i 
selskapsavtalen vil administrasjonen foreslå at øvrige kontorsteder ikke nevnes i 
selskapsavtalen. Det er ingen lovkrav om dette. Vurdering av hvor selskapet skal ha 
avdelingskontor vil være et spørsmål for styret. 

 Deltakerkommunene forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg 
fra selskapet. Tjenestekjøpet reguleres i en leveranseavtale, godkjent av representantskapet, 
§ 5. 

 Årlig betalingsforpliktelse for den enkelte deltaker fastsettes av representantskapet, § 5.  
 Justeringer i betalingsforpliktelsen ved endringer i innbyggertall skjer fra årsskiftet etter hver 

kommunevalgperiode, § 5.  
 Første mulig uttreden i ny selskapsavtale er fra 01.01.2024.  

  
Økonomiplan for 2023-2026 med budsjett for 2023: 
Årlig honorar i Konsek Trøndelag beregnes ut fra en fast kostnad, som for 2023 er på kr 162.500, og 
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en variabel del som stiger med innbyggertall. Kommunene med færre enn 1500 innbyggere betaler 
bare det faste honoraret. Honoraret har vært justert med 3 prosent årlig, dette er også forslaget for 
2023. Honoraret blir dermed slik:   
  

Antall innbyggere Fast honorar Variabelt honorar Sum honorar 
0 - 1500 kr 162 500 kr 0 kr 162 500 
1500 - 3000 kr 162 500 kr 65 500 kr 228 000 
3000 - 6000 kr 162 500 kr 98 500 kr 261 000 
6000 - 9000 kr 162 500 kr 131 500 kr 294 000 
9000 - 12 000 kr 162 500 kr 164 000 kr 326 500 
12 000 - 15 000 kr 162 500 kr 185 500 kr 348 000 
15 000 - 18 000 kr 162 500 kr 196 500 kr 359 000 
18 000 - 21 000 kr 162 500 kr 207 500 kr 370 000 
21 000 og mer kr 162 500 kr 208 200kr 162 500 kr 381 000 
Trøndelag FK kr 162 500 kr 1 664 500 kr 1 827 000 

  
Det nye sekretariatet i Konsek Trøndelag IKS: 
Det utvidete sekretariatet vil få 11 ansatte i 10,6 årsverk og betjene kontrollutvalgene i 40 
eierkommuner. Selskapet vil i tillegg selge tjenester til kontrollutvalget på Tynset fram til 31.12.2024. 
Selskapet vil få tre kontorsteder; hovedkontoret ligger på Steinkjer. I tillegg vil selskapet ha 
avdelingskontor i Os i Østerdalen og i Trondheim. 
 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ingen relevans i et folkehelseperspektiv.  
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen relevans i et klimaperspektiv.  
 
Sammendrag: 
I forbindelse med utvidelse av antall medlemmer i Konsek Trøndelag IKS må kommunestyrene i både 
gamle og nye eierkommuner vedta forslaget til ny selskapsavtale, gjeldende fra 01.01.2023.  
  
Den nye selskapsavtalen er en videreføring av tidligere avtale, og er utformet i samsvar med lov om 
interkommunale selskaper.  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Honorar pr. deltaker 2023-2026 
Møteprotokoll, representantskapet i Kontrollutvalg Fjell IKS, 28.06.22 
Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 01.01.2023 
Selskapsavtale fra 01.01.2023 
Særutskrift, sak 6_22. Selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2023 
Særutskrift, sak 7_22, økonomiplan for 2023-2026 med budsjett for 2023. 
 
 
  



                                Årlig honorar                                 Deltakerkommune Folketall 
1.1.2020 2023 2024 2025 2026 

Trøndelag FK ***    1 827 000     1 882 000     1 938 000     1 997 000  
Steinkjer 24 357       381 000        392 500        404 000        416 000  
Stjørdal 24 145       381 000        392 500        404 000        416 000  
Levanger 20 164       370 000        381 000        392 000        404 000  
Orkland 18 217       370 000        381 000        392 000        404 000  
Melhus 16 733       359 000        370 000        381 000        393 000  
Namsos 15 230       359 000        370 000        381 000        393 000  
Verdal 14 948       348 000        359 000        369 000        380 000  
Malvik 14 148       348 000        359 000        369 000        380 000  
Ørland 10 323       326 500        336 000        346 000        357 000  
Indre Fosen 10 084       326 500        336 000        346 000        357 000  
Skaun 8 325       294 000        302 000        311 000        321 000  
Oppdal       7 001        294 000        302 000        311 000        321 000  
Inderøy 6 816       294 000        302 000        311 000        321 000  
Midtre Gauldal 6 238       294 000        302 000        311 000        321 000  
Heim 5 963       261 000        268 000        276 000        285 000  
Røros       5 581        261 000        268 000        276 000        285 000  
Frøya 5 151       261 000        268 000        276 000        285 000  
Hitra 5 050       261 000        268 000        276 000        285 000  
Åfjord 4 288       261 000        268 000        276 000        285 000  
Selbu 4 062       261 000        268 000        276 000        285 000  
Overhalla 3 884       261 000        268 000        276 000        285 000  
Frosta 2 627       228 500        236 000        243 000        250 000  
Meråker 2 422       228 500        236 000        243 000        250 000  
Grong 2 359       228 500        236 000        243 000        250 000  
Snåasen - Snåsa 2 063       228 500        236 000        243 000        250 000  
Rennebu       2 486        228 000        236 000        243 000        250 000  
Alvdal       2 432        228 000        236 000        243 000        250 000  
Holtålen       1 981        228 000        236 000        243 000        250 000  
Os       1 891        228 000        236 000        243 000        250 000  
Tolga       1 562        228 000        236 000        243 000        250 000  
Folldal       1 545        228 000        236 000        243 000        250 000  
Lierne 1 355       162 500        168 000        173 000        178 000  
Høylandet 1 231       162 500        168 000        173 000        178 000  
Flatanger       1 103        162 500        168 000        173 000        178 000  
Osen          948        162 500        168 000        173 000        178 000  
Namsskogan          843        162 500        168 000        173 000        178 000  
Tydal 769       162 500        168 000        173 000        178 000  
Leka 557       162 500        168 000        173 000        178 000  
Raarvihken - Røyrvik 461       162 500        168 000        173 000        178 000  
Sum    11 981 000   12 347 000   12 712 000   13 100 000  

 















 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no 

Deres ref.:  
Vår ref.: 22/51-13 

Oppgis ved alle henvendelser 
Vår dato: 31.10.2022 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

 Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no   

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475 

 

Mottakere ifølge liste 
 
 
Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 01.01.2023  
Kontrollutvalgene i kommunene Alvdal, Holtålen, Oppdal, Os, Rennebu, Røros og Tolga får i 
dag sekretariatstjenester fra Kontrollutvalg Fjell IKS. Kommunene ønsker å komme inn som 
deltakere i Konsek Trøndelag fra 01.01.2023. I den forbindelse må kommunestyrene i 
Konsek Trøndelags deltakerkommuner ta stilling til utvidelsen ved å behandle forslag til ny 
selskapsavtale. 

Representantskapet i Konsek Trøndelag behandlet saken om de nevnte kommunenes 
inntreden i et ekstraordinært møte 05.09.22, sak 6/22 (vedlagt). Representantskapet støtter 
utvidelsen av selskapet, og at den skjer gjennom en virksomhetsoverdragelse av 
Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek Trøndelag IKS. Utvidelsen av selskapet medfører ingen 
kostnader for dagens eiere. Utvidelsen bidrar til at Konsek får flere ansatte. Den støtter 
dermed selskapets strategi om å være en ressurs for eierne ved å ha et sterkt og bredt 
fagmiljø. 

Vedlagt følger forslag til ny selskapsavtale, gjeldende fra 01.01.2023 samt økonomiplan for 
2023-2026 med budsjett for 2023. Vedlagt budsjettet følger en oversikt over honorar for den 
enkelte deltakerkommune.  

Jeg ber om at saken behandles i kommunestyret så snart som mulig, senest i løpet av 
desember. For at selskapsavtalen skal bli gyldig er det avgjørende at det går klart fram av 
vedtaket at kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 
01.01.2023.  

For å forenkle administrasjonens saksbehandling, har jeg laget et forslag til saksframlegg 
(vedlagt), som dere kan bruke helt eller delvis.  

Jeg svarer gjerne på spørsmål som måtte dukke opp, kontaktinformasjonen min står til høyre 
i headingen. 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Torbjørn Berglann 
daglig leder 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
Vedlegg: 
Selskapsavtale fra 01.01.2023  
Særutskrift, sak 6_22. Selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2023  
Særutskrift, sak 7_22, økonomiplan for 2023-2026 med budsjett for 2023.  
Honorar pr. deltaker 2023-2026  
Møteprotokoll, representantskapet i Kontrollutvalg Fjell IKS, 28.06.22  
Forslag til saksframlegg - selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2023  
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Mottakere: 
Flatanger Kommune Lauvsneshaugen 25 7770 Flatanger 
Frosta Kommune Fånesvegen 1 7633 Frosta 
Frøya Kommune Postboks 152 7261 Sistranda 
Grong Kommune Postboks 162 7871 Grong 
Heim Kommune Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra 
Hitra Kommune Rådhusveien 1 7240 Hitra 
Høylandet Kommune Vargeia 1 7877 Høylandet 
Inderøy Kommune Vennalivegen 7 7670 Inderøy 
Indre Fosen Kommune Postboks 23 7101 Rissa 
Leka Kommune Leknesveien 67 7994 Leka 
Levanger Kommune Postboks 130 7601 Levanger 
Lierne Kommune Heggvollveien 6 7882 Nordli 
Malvik Kommune Postboks 140 7551 Hommelvik 
Melhus Kommune Postboks 55 7221 Melhus 
Meråker Kommune Rådhusgata 7 7530 Meråker 
Midtre Gauldal Kommune Rørosveien 11 7290 Støren 
Namsos Kommune Stavarvegen 2 7856 Jøa 
Namsskogan Kommune  7890 Namsskogan 
Orkland Kommune Postboks 83 7301 Orkanger 
Osen Kommune Rådhusveien 13 7740 Steinsdalen 
Overhalla Kommune Svalivegen 2 7863 Overhalla 
Røyrvik Kommune Kommunehuset 7898 Limingen 
Selbu Kommune Gjelbakken 15 7580 Selbu 
Skaun Kommune Postboks 74 7358 Børsa 
Snåsa Kommune Sørsivegen 6 7760 Snåsa 
Steinkjer Kommune Postboks 2530 7729 Steinkjer 
Stjørdal Kommune Postboks 133 7501 Stjørdal 
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus Postboks 2560 7735 Steinkjer 
Tydal Kommune Tydalsvegen 125 7590 Tydal 
Verdal Kommune Postboks 24 7651 Verdal 
Ørland Kommune Postboks 43 7159 Bjugn 
Åfjord Kommune Postboks 54 7169 Åfjord 
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Selskapsavtale 
for 

Konsek Trøndelag IKS 
§ 1 Selskapet 

Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 
interkommunale selskaper. 

Selskapet har følgende deltakere: 
 

Alvdal kommune Namsskogan kommune 

Flatanger kommune Oppdal kommune 

Folldal kommune Orkland kommune 

Frosta kommune Os kommune 

Frøya kommune Osen kommune 

Grong kommune Overhalla kommune 

Heim kommune Raarvihken tjïelte - Røyrvik kommune 

Hitra kommune Rennebu kommune 

Holtålen kommune Røros kommune 

Høylandet kommune Selbu kommune 

Inderøy kommune Skaun kommune 

Indre Fosen kommune Snåasen tjïelte - Snåsa kommune 

Leka kommune Steinkjer kommune 

Levanger kommune Stjørdal kommune 

Lierne kommune Tolga kommune 

Malvik kommune Trøndelag fylkeskommune 

Melhus kommune Tydal kommune 

Meråker kommune Verdal kommune 

Midtre Gauldal kommune Ørland kommune 

Namsos kommune Åfjord kommune 
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§ 2 Formål 
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med 
gjeldende lov og forskrift. 

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og 
sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet. 

§ 3 Hovedkontor 
Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i Steinkjer 
kommune. 

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt 
Selskapets innskuddskapital er fordelt på 100 110 eierandeler. Hver deltaker plikter å 
skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling: 

 

Deltaker Andeler Deltaker Andeler 

Trøndelag fylkeskommune 28 Frøya kommune 1 

Steinkjer kommune 6 Grong kommune 1 

Stjørdal kommune 6 Heim kommune 1 

Levanger kommune 5 Hitra kommune 1 

Melhus kommune 5 Holtålen kommune 1 

Namsos kommune 5 Høylandet kommune 1 

Orkland kommune 5 Leka kommune 1 

Indre Fosen kommune 4 Lierne kommune 1 

Malvik kommune 4 Meråker kommune 1 

Verdal kommune 4 Namsskogan kommune 1 

Ørland kommune 4 Os kommune 1 

Inderøy kommune 2 Osen kommune 1 

Midtre Gauldal kommune 2 Overhalla kommune 1 

Oppdal kommune 2 Rennebu kommune 1 

Røros kommune 2 Raarvihken Tjielte - Røyrvik kommune 1 

Skaun kommune 2 Selbu kommune 1 

Alvdal kommune 1 Snåasen Tjielte - Snåsa kommune 1 

Flatanger kommune 1 Tolga kommune 1 

Folldal kommune  1 Tydal kommune 1 

Frosta kommune 1 Åfjord kommune 1 

 
Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen. 

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta 



3 

selskapets drift. 

§ 5 Andre forpliktelser til selskapet 
Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg fra 
selskapet. Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale som 
godkjennes av representantskapet. 

Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale 
fastsettes av representantskapet for ett år av gangen. Justeringer i deltakernes 
betalingsforpliktelser ved endringer i innbyggertall skjer fra årsskiftet etter hver 
kommunevalgperiode.  

§ 6 Representantskapet 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1) representant 
hver med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale 
selskaper. 

Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden. 

§ 7 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år. 
Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i Lov om 
interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets 
medlemmer og deltakerne. 

Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet: 

1. Årsmelding og regnskap. 
 

2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år. 
 

3. Budsjettrammer og økonomiplan. 
 

Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov: 

1. Valg av styre. 
 

2. Valg av valgkomité. 
 

3. Valg av revisor. 
 

4. Langsiktig strategi for selskapet 
 

5. Låneopptak 
 

6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av 
langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning. 

Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om 
vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige bestemmelser 
i lov om interkommunale selskaper. 

Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov 
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om interkommunale selskaper. 

§ 8 Valgkomité 
Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen. 

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på 
valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha 
en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere. 

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i 
representantskapet og godtgjøring til styret. 

§ 9 Styret 
Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer i 
rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem med personlig varamedlem som 
velges av de ansatte. 

Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to år, der tre 
medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år. 

Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets medlemmer. 

Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra valgkomiteen. 

§ 10 Styrets arbeid 
Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. 

Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder, 
inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma. 

Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges 
valgkomiteen. 

§ 11 Daglig leder 
Daglig leder ansettes av styret. 

Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av 
styret. 

§ 12 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset oppad til kr. 
2 000 000. 

§ 13 Arbeidsgiveransvar 
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret. 

Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. Selskapet skal være 
medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt ansatte. 

Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder. 

§ 14 Regnskap og revisjon 
Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas 
revisjon av selskapet. 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 
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regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. 
Revisor velges av representantskapet. 

§ 15 Endring av selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. 

§ 16 Uttreden 
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og 
kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Uttreden vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2024. 

Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i tråd med 
fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens innskutte kapital. 

§ 17 Oppløsning 
Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom deltakerne 
er enige om det. 

§ 18 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 
følger av lov eller forskrift. 

 
 

Vedtatt av kommunestyret i deltakerkommunene innen 01.01.2023. 



  
Utkast til selskapsavtale fra 01.01.2023  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Representantskapet 05.09.2022 06/22 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE-030, TI-&01 
Arkivsaknr 20/171 - 14 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene vedtar ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag, gjeldende fra 01.01.2023. 
 
  
 
Vedlegg 
Selskapsavtale fra 01.01.2023 - utkast 
 
 
Behandling: 
Styreleder Randi Dille orienterte om inntreden av Kontrollutvalg Fjell i Konsek Trøndelag  
Daglig leder orienterte om selskapsavtalen. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene vedtar ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag, gjeldende fra 01.01.2023. 
 
________ 
Behandling i styret 23.08.2022  
Styreleder og daglig leder orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
Styrets vedtak 
Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene vedtar ny selskapsavtale for Konsek 
Trøndelag, gjeldende fra 01.01.2023. 
_________ 
  
Saksopplysninger 
I forbindelse med at deltakerkommunene i Kontrollutvalg Fjell IKS blir deltakere i Konsek 
Trøndelag, må det etableres en ny selskapsavtale. Den nye avtalen blir gjeldende fra 
01.01.2023. Den må vedtas i nye og gamle deltakerkommuner før 31.12.2022 etter innstilling 
fra de respektive representantskapene. 
Det vedlagte utkastet til ny selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale. Følgende 
endringer foreslås (markert i gult avtaleutkastet): 

 Avtalen omfatter navnet på de 8 nye deltakerne (§1) og deres eierandeler (§ 4) 
 Ny bestemmelse om justering av honorar ved endring i innbyggertall (§ 5).  

  
Eierandeler og innskuddskapital 
Eierandelene i Konsek Trøndelag fordeles slik: 
  

Innbyggertall  Eierandeler  Innskuddskapital 

0-4999 1 Kr 25.000 



5000-9999 2 Kr 50.000 

10000-14999 4 Kr 100.000 

15000-19999 5 Kr 125.000 

20000+ 6 Kr 150.000 

Fylkeskommunen 28 Kr 700.000 

  
Fordelingen av eierandeler blir slik for de nye eierkommunene: 

 Røros og Oppdal kommuner skal ha to eierandeler (5.000-9.999 innbyggere). 
 Kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rennebu og Tolga skal ha én eierandel 

hver (inntil 4.999 innbyggere). 
Det totale antallet eierandeler blir dermed 110, én eierandel tilsvarer da 0,9 prosent. Hver 
eierandel har en verdi på kr 25.000. Selskapets innskuddskapital blir kr 2.750.000. Forsalget 
til selskapsavtale gir en fullstendig oversikt over fordelingen av eierandeler, se §4, side 2. 
  
Justering av honorar 
Konsek Trøndelags honorarmodell bygger på at kommunene betaler og får tjenester etter 
innbyggertall. Selskapsavtalen har så langt ikke hatt noen bestemmelse om endring i 
honorar dersom innbyggertallet endrer seg. I den nye avtalen foreslås det at honoraret kan 
justeres etter hver valgperiode dersom innbyggertallet går opp eller ned et trinn for 
honorarberegning. Trinnene for beregning av årlig honorar er: 
  
Antall innbyggere 
0- 1500 
1500-3000 
3000-6000 
6000-9000 
9000-12000 
12000-15000 
15000-18000 
18000-21000 
21000 og mer 

  
Justeringer i honoraret er bare aktuelt for de få kommunene som ligger like over eller like 
under et trinn i modellen. 
  
Vurdering og konklusjon 
Forslaget til selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale, med unntak av 
bestemmelsen om justering av honorar. Forslaget til justering av honorar vil sikre at 
honoraret står i forhold til de andre eiernes honorar. Styret  anbefaler at eierne slutter seg til 
selskapsavtalen. 
  
 
 



  
Økonomiplan for 2023-2026 med budsjett for 2023  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Representantskapet 05.09.2022 07/22 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE-212 
Arkivsaknr 22/42 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026, med en budsjettramme for 
2023 på kr 11.981.000. 
  
 
Vedlegg 
Honorar pr. deltaker 2023-2026 
 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte om  økonomiplan 2023-2026. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig  vedtatt. 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026, med en budsjettramme for 
2023 på kr 11.981.000. 
 
_______ 
Behandling i styret 23.08.2022: 
Daglig leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Styrets vedtak: 

1. Styret vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026, med en budsjettramme for 2023 
på kr 11.981.000. 

2. Styret fremmer saken for representantskapet med denne innstillingen: 
Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023-2026, med en budsjettramme for 
2023 på kr 11.981.000. 
________ 
  
Saksopplysninger 
Representantskapet skal ifølge lov om interkommunale selskap, IKS-loven, § 18 behandle 
selskapets budsjett. Representantskapet behandlet budsjettet i møte 25.04.22, sak 2/22. 
Dersom eierne vedtar å slå sammen Fjell kontrollutvalgssekretariat med Konsek Trøndelag, 
så blir det nødvendig å gjøre endringer i økonomiplan og budsjett. Det fremmes derfor 
forslag til ny økonomiplan og nytt budsjett under forutsetning av at eierne vedtar en 
sammenslåing fra 01.01.2023.   
  
Forutsetninger 
Budsjettet foreslås økt med 3 prosent fra 2022 til 2023. Dette er den samme økningen som 
er lagt til grunn for det opprinnelige budsjettet. Honoraret fra Fjell-kommunene lagt til 
inntektene, utgiftssiden er økt tilsvarende. 95 prosent av inntektene fra Fjell-kommunene går 
til lønn. Leie av kontorlokaler og linjeleie til det som blir avdelingskontoret i Os i Østerdalen er 
ikke avklart. Kontrollutvalg Fjell har hatt gratis kontor og brukt kommunens 
datalinjer,  budsjettet for 2023 er økt basert på skjønn (husleie) og erfaringstall (linjeleie).   
  

  2023 2024 2025 2026 



Honorar 11 981 000 12 347 000 12 712 000 13 100 000 

Lønnsutgifter 10 200 000 10 506 000 10 821 000 11 146 000 

Driftsutgifter 1 781 000 1 841 000 1 891 000 1 953 000 

Sum driftsresultat 0 0 0 0 

  
Inntekter og kostnader fordeler seg slik: 

 Inntektene består av honorar fra eierkommunene. 
 Lønnsutgiftene dekker 10,6 årsverk samt styrehonorar. 
 Driftsutgiftene dekker hovedsakelig husleie, datalisenser og reise- og oppholdsutgifter 

i forbindelse med møter og faglig oppdatering. 
  
Vurdering og konklusjon 
Da det opprinnelige budsjettforslaget for 2023 ble utarbeidet våren 2022, bygget det på 
forutsetninger om tre prosent lønns- og prisvekst. Dagens situasjon, med høy lønns- og 
prisvekst, gir ingen grunn til å legge nye forutsetninger til grunn for 2023 nå. Budsjettforslaget 
er derfor realistisk ut fra dagens situasjon og under nevnte forutsetninger. Forslaget er lagt 
fram i balanse. 
Daglig leder legger saken fram for styret, med endelig vedtak i representantskapet, og 
anbefaler at økonomiplan for 2023-2026 med budsjett for 2023, vedtas. 
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Vår ref. 22/750 - 3 
Saksbehandler Roar Leirset 

 

Osen kommune 

Dato 05.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
074/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Høring på nytt inntektssystem for kommunene 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar følgende uttalelse til forslag til nytt inntektssystem: 
Osen kommunestyre mener det er uheldig at man foretar en omfordeling av kommunenes «egne» 
inntekter, og at disse skal telles med i total rammeoverføring (omfordeles). Enhver kommune har 
ansvar for å søke å ta inn de inntekter som er mulig for å finansiere tjenesteproduksjonen. At de 
kommuner som da har innført eiendomsskatt skal «miste» disse til kommuner som ikke har denne 
skatten, vil ikke være fremmende for punktet om å søke å nå kommunens inntektspotensial. 
Osen kommunestyre går også mot å omfordele inntekter av kraftproduksjon og havbruksinntekter. 
Her er det den eksplisitte kommune som legger til rette og avstår, og belaster innbyggernes arealer. 
Det vil da være naturlig at den som avgir slike goder også får betalt for dette, uten å måtte avstå 
midler ved fordeling til andre kommuner som ikke avstår tilsvarende arealer. 
Når det gjelder øvrige foreslåtte endringer i kriteriene for nytt inntektssystem har Oen 
kommunestyre følgende innspill; 
Flyktninger uten integreringstilskudd foreslås økt. Dette mener kommunestyret kan være tveegget, 
da det kan virke mot sin hensikt i forhold til bosettingskommunenes innsats for å få flyktninger ut i 
arbeid etter introduksjonsprogrammet. I tillegg vil en dreining av dette kriteriet være en dreining av 
midler inn mot sentrale større kommuner som har størst utfordringer med integreringsarbeidet. 
Barn 0 – 15 år med enslig forsørger går ned, men ikke mye. En endring i innsalget på disse 
delkriteriene anses ikke som så stor, og virker grei. 
Kommunestyret støtter utvalgets forslag om fjerning av kriteriet; innbyggere med høyere utdanning. 
Det må forutsettes at alle innbyggere har en gitt verdi, og de samme behov og muligheter for 
tjenester, uavhengig av utdanning. 
Lønnstakere i heltidsstilling er et nytt kriterie, det samme med aleneboende over 67 år og antall 
pasienter rus og psykisk helse. Osen kommunestyre støtter innføringen av disse. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Den 12. mai 2020 oppnevnte Regjeringen Solberg et offentlig utvalg for å foreta en helhetlig 
gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal vurdere dagens inntektssystem og 
de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til ny utforming av inntektssystemet for 
kommunene. 
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Inntektssystemet er et system for fordeling av det statlige rammetilskuddet og omfordeling av 
kommunenes skatteinntekter, samlet kalt kommunenes frie inntekter. Inntektssystemet består av 
flere elementer, blant annet en utgifts-utjevning som skal kompensere kommunene for ufrivillige 
variasjoner i utgiftsbehovet, en utjevning av skatteinntekter og ulike regionalpolitisk begrunnede 
tilskudd. 
  
Siden innføringen i 1986 har det skjedd flere større og mindre endringer i inntektssystemet, og 
systemet har blitt revidert med jevne mellomrom. Inntektssystemet for kommunene ble sist endret i 
2017. Høringsfrist i saken er satt til 4. januar 2023. 
  
Hva utvalget har lagt vekt på 
Utvalget har i sitt arbeid vurdert hvilke hensyn som bør vektlegges i utformingen av 
inntektssystemet. To hensyn har etter utvalgets vurdering særlig stor betydning. For det første skal 
inntektssystemet bidra til at kommunene kan tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. De 
økonomiske forutsetningene for dette varierer imidlertid mellom kommunene. Hensynet til 
likeverdige tjenester gir behov for en utjevning av slike forskjeller. På den andre siden tilsier hensynet 
til det lokale selvstyret at kommunenes inntekter har en lokal forankring. Det betyr at den enkelte 
kommune må få beholde en del av sine lokale skatteinntekter. Dette kan gi forskjeller mellom 
kommunene. Hensynene til et likeverdig tjenestetilbud og lokalt forankrede inntekter kan dermed 
komme i konflikt, og de må balanseres mot hverandre i utformingen av inntektssystemet. 
  
Utvalgets anbefalinger og forslag 
Skatteelementene i inntektssystemet 
Skatteinntekter utgjør over halvparten av kommunenes frie inntekter, og er skjevt fordelt mellom 
kommunene. For å utjevne disse inntektsforskjellene er det i dag en delvis utjevning av 
skatteinntekter mellom kommunene. Etter utvalgets vurdering fungerer dagens inntektsutjevning 
godt og gir en betydelig omfordeling mellom kommunene, Utvalget mener at skatteinntekter fortsatt 
bør utgjøre en betydelig del av kommunenes inntekter, men at det bør gjøres noen endringer i 
skatteelementene for å oppnå en jevnere fordeling og et mer stabilt skattegrunnlag. Utvalget mener 
at formuesskatten halveres i forhold til i dag. 
  
Mange kommuner har i dag høye inntekter fra vannkraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraft- 
og petroleumsanlegg. Disse inntektene, som ikke er en del av dagens inntektsutjevning, øker 
forskjellene mellom kommunene, og utfordrer kommunenes muligheter til å tilby likeverdige 
tjenester. Utvalget mener at flere av inntekts-artene på siden av inntektssystemet bør omfattes av en 
moderat utjevning mellom kommunene. Utvalget mener at mottakerkommunene fortsatt skal sitte 
igjen med en betydelig del av disse inntektene, men at hensynet til likeverdige tjenester tilsier at 
deler av inntektene bør komme alle kommuner til gode. 
  
Utgifts-utjevningen 
Målet med utgifts-utjevningen er å utjevne ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov og kostnader mellom 
kommunene. Utvalget mener det fortsatt bør være full utjevning av ufrivillige kostnader mellom 
kommunene. 
  
Utvalget har vurdert hvilke sektorer som bør omfattes av utgifts-utjevningen, og foreslår noen 
endringer i dette. I dag inngår sektoren sosialhjelp i utgifts-utjevningen. Utvalget anbefaler at også 
utgifter til arbeidsrettede tiltak og bistand til etablering av egen bolig inkluderes i utgifts-utjevningen. 
I tråd med dette foreslår utvalget en ny og utvidet delkostnadsnøkkel for sosiale tjenester. Andre 
sektorer som utvalget har vurdert er kommunale veier, brann og beredskap, kultur og idrett, men 
utvalget anbefaler ingen ytterligere utvidelser av utgifts-utjevningen. 
  
Regionalpolitiske tilskudd 
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Etter utvalgets vurdering er de viktigste regionalpolitiske virkemidlene i inntektssystemet 
inntektsutjevningen og utgifts-utjevningen. 
  
Utvalget mener at det fortsatt er behov for noen regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet, blant 
annet for å sette kommuner med store distriktsmessige utfordringer i stand til å tilby likeverdige 
tjenester til sine innbyggere. Utvalget mener imidlertid at omfanget av slike ekstratilskudd i 
inntektssystemet bør begrenses, og i større grad bør målrettes mot kommuner med særskilte 
utfordringer. Etter utvalgets vurdering bør dagens distriktstilskudd Nord-Norge videreføres, men 
med noen justeringer. 
  
I lys av at basistilskuddet i utgifts-utjevningen, som er et beløp per kommune som kompensasjon for 
smådriftsulemper, vektes betydelig opp i utvalgets forslag til kostnadsnøkkel, foreslår utvalget å 
redusere småkommunetilleggene i distriktstilskuddene med 1 mill. kroner per kommune, for alle 
kommuner som mottar tilskuddet. For å unngå at kommuner med svært høye samlede inntekter 
også får distriktstilskudd, anbefaler utvalget at det gjøres en endring i inntektsgrensen innenfor disse 
tilskuddene, slik at det tas hensyn til flere inntekter enn i dag. Utvalget anbefaler at dagens 
storbytilskudd gjøres om til et tilskudd til kommuner som er sentre i sine respektive landsdeler, og 
videreføres som et tilskudd per innbygger til kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand. Satsen i tilskuddet halveres i forhold til dagens tilskudd, siden utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel i større grad hensyntar forhold som dagens storbytilskudd skulle fange opp. Sentrene 
i de nordligste landsdelene fanges opp gjennom at disse kommunene mottar distriktstilskudd Nord-
Norge. Utvalget mener det ikke er grunnlag for å videreføre dagens veksttilskudd eller 
regionsentertilskudd, og anbefaler at disse tilskuddene avvikles. 
  
Andre anbefalinger og tiltak 
Utvalget legger vekt på at mest mulig av rammetilskuddet bør fordeles etter de faste kriteriene i 
inntektssystemet. Dette tilsier også at skjønnstilskuddet bør reduseres, slik at det ikke skal fungere 
som et fast tilskudd i inntektssystemet. Skjønnstilskuddet bør fordeles etter faktiske behov det 
enkelte år og brukes til å fange opp hendelser og forbigående forhold som ikke ivaretas av de øvrige 
delene av inntektssystemet. En mindre del av skjønnstilskuddet kan også brukes for å understøtte 
viktige utviklingsprosjekter som går på tvers av kommuner. Det legges til grunn at stats-forvalterne 
fortsatt fordeler hoveddelen av skjønnstilskuddet til kommunene. 
  
En del av innbyggertilskuddet fordeles i dag med såkalt særskilt fordeling, dvs. etter andre kriterier 
enn kriteriene i utgifts-utjevningen. Utvalget mener at bruken av særskilt fordeling bør begrenses. 
Utvalget vil særlig peke på at grunnskoletilskuddet, som er fordelt med 0,5 mill. kroner per 
grunnskole i kommunen, bør avvikles. Dette er midler som i stedet burde være fordelt etter ordinære 
kriterier, slik at kommunene selv kan prioritere bruken av disse midlene. 
  
Utvalget har også vurdert om kommuner med mange gjesteinnbyggere bør hensyntas særskilt i 
inntektssystemet. Utvalget mener at disse kommunene i stor grad ivaretas i dag, ved at 
gjesteinnbyggere også medfører økte inntekter i kommunen. Kommuner med mange 
fritidsinnbyggere har slev valgt å legge til rette for utbygging av fritidsboliger. Kostnader forbundet 
med dette bør dermed ikke betraktes som ufrivillige kostnader og bør ikke omfattes av utgifts-
utjevningen. 
  
Toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester er et øremerket tilskudd, og er 
dermed ikke en del av inntektssystemet. Utvalget mener innretningen av det øremerkede tilskuddet 
bør vurderes endret, slik at ordningen i større grad ser på de totale utgiftene for kommunen og slik 
innrettes mer i tråd med prinsippene i inntektssystemet. Med en slik endring i ordningen mener 
utvalget det også bør vurderes å innlemme deler av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet. 
  
Fordelingsvirkninger  
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Utvalget har i sine vurderinger lagt vekt på hensynet til likeverdige tjenester, og dette tilsier at 
inntektsforskjeller mellom kommunene bør reduseres. Utvalget har foretatt en gjennomgang av 
utgifts-utjevningen, herunder kriteriene og vektingen av disse i kostnadsnøkkelen. 
  
Utvalgets forslag til endringer i skatteelementene vil gjøre at kommuner som i dag har høye inntekter 
fra formuesskatt eller fra konsesjonskraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraftanlegg, 
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum vil få reduserte 
inntekter, mens øvrige kommuner vil få en økning i sine inntekter. 
  
Utvalget foreslår også at omfanget av skjønnstilskuddet reduseres, og at tilskuddet som fordeles med 
et likt beløp per grunnskole i kommunen avvikles. Disse endringene innebærer også at en større del 
av rammetilskuddet fordeles til alle kommuner etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. 
Endringene knyttet til skatteelementene, regionalpolitiske tilskudd og avvikling av det særskilte 
tilskuddet per grunnskole i kommunen betyr at kommunene som i dag har det laveste nivået på 
korrigerte frie inntekter i gjennomsnitt løftes, mens kommunene som i dag har det høyeste 
inntektsnivået får reduserte inntekter. 
  
Målet med disse endringene er å utforme en kostnadsnøkkel som i størst mulig grad fanger opp de 
ufrivillige kostnadsforskjellene mellom kommunene, og sørger for at alle kommuner settes i stand til 
å kunne tilby sine innbyggere likeverdige tjenester. 
  
Utvalgets forslag til endringer i utgifts-utjevningen gjør at de aller minste og de aller største 
kommunene kommer positivt ut, ved at de får høyere beregnet utgiftsbehov enn i dag. Den nye 
kostnadsnøkkelen innebærer en høyere vekting av kriteriene for kommunestørrelse og 
bosettingsmønster. Det gir isolert sett en økning for de minste, og de mest spredtbygde 
kommunene.  
  
Kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming (PU-kriteriet) får en betydelig lavere vekt i 
utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel enn det har i dag. Dette er i tråd med resultatene fra flere 
ulike analyser de senere årene som tilsier at dette kriteriet er vektet for høyt i dagens 
kostnadsnøkkel. Virkningen av at dette kriteriet får en lavere vekting er negativ for de fleste 
kommunegruppene, med unntak av de største kommunene og kommunene med inntektsnivå rundt 
landsgjennomsnittet. 
  
Samlede fordelingsvirkninger 
Samlet sett kommer de minste kommunene og kommunene som i dag har de høyeste inntektene, 
negativt ut av utvalgets forslag, mens mellomstore og større kommuner kommer positivt ut. De 
minste kommunene er de kommunene som har det høyeste inntektsnivået i dag. Ser vi på 
fordelingsvirkningene for kommunene gruppert etter nivå på korrigerte frie inntekter vil kommunene 
med de laveste inntektene i sum komme noe bedre ut med utvalgets forslag. Dette er knyttet til 
endringene som foreslås i skatteelementene og i de regionalpolitiske tilskuddene. 
  
Utvalget foreslår ingen endringer i inntektssystemet, og deler av fordelingsvirkningene av utvalgets 
forslag vil dermed på kort sikt dempes av denne ordningen. Inntektsgarantiordningen vil, isolert sett, 
begrense fordelingsvirkningene av en systemendring til maksimalt 400 kroner per innbygger det 
første året etter at endringen gjennomføres. Endringer knyttet til skatt omfattes ikke av 
inntektsgarantiordningen, og disse endringene vil dermed slå inn fra første år. 
  
Når det gjelder kostnadsnøkkelen som benyttes til rammeoverføringen henvises det til side 203 i 
NOU`en. Der kommer utvalgets forslag til endringer i kriterier frem. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken isolert sett 
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Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen klimaperspektiv i saken isolert sett 
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
NOU 2022 Inntektssystemet for kommunene - Høring 
NOU 2022:10 - Inntektssystemet for kommunene 
 
 
  



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Hilde Marie 
Skarvang 
22 24 62 41 

NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring 

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette NOU 2022: 10 Inntektssystemet for 

kommunene på høring. Høringsfristen er 22. desember 2022.  

 

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 12. mai 2020, og fikk i oppdrag 

å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Inntektssystemet 

fordeler rammetilskuddet og omfordeler skatteinntekter mellom kommuner. Inntektssystemet 

består i dag av tre hovedelementer: innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning, ulike 

regionalpolitisk begrunnede tilskudd og en omfordeling av skatteinntekter gjennom 

inntektsutjevningen. Utvalget skulle vurdere dagens inntektssystem for kommunene og de 

ulike elementene i dette, samt komme med et forslag til utforming av inntektssystemet.  

 

Utvalgets utredning ble overlevert til Kommunal- og distriktsministeren 29. august 2022.  

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger og 

sender derfor utredningen på høring. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. 

Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på Høring - NOU 2022: 10 Inntektssystemet for 

kommunene - regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige 

etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Leirbukt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hilde Marie Skarvang 

seniorrådgiver 

Ifølge liste 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/6260-1 

Dato 

19. september 2022 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-inntektssystemet-for-kommunene/id2927900/
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Kapittel 1  
Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

1.1 Bakgrunn for utvalget

Den 12. mai 2020 oppnevnte Regjeringen Solberg 
et offentlig utvalg for å foreta en helhetlig gjen-
nomgang av inntektssystemet for kommunene. 
Utvalget skal vurdere dagens inntektssystem og 
de ulike elementene i dette, og komme med et 
forslag til ny utforming av inntektssystemet for 
kommunene.

Inntektssystemet er et system for fordeling av 
det statlige rammetilskuddet og omfordeling av 
kommunenes skatteinntekter, samlet kalt kommu-
nenes frie inntekter. Inntektssystemet består av 
flere elementer, blant annet en utgiftsutjevning 
som skal kompensere kommunene for ufrivillige 
variasjoner i utgiftsbehovet, en utjevning av skatte-
inntekter og ulike regionalpolitisk begrunnede til-
skudd.

Siden innføringen i 1986 har det skjedd flere 
større og mindre endringer i inntektssystemet, og 
systemet har blitt revidert med jevne mellomrom. 
Inntektssystemet for kommunene ble sist endret i 
2017. Det har tidligere vært nedsatt to offentlige 
utvalg som har vurdert og foreslått endringer i inn-
tektssystemet etter at det ble innført i 1986; Rattsø-
utvalget i 1996/19971 og Borgeutvalget i 20052.

Det er nå over 15 år siden forrige offentlige 
utvalg foretok en helhetlig vurdering av inntekts-
systemet for kommunene. Ved behandlingen av 
kommuneproposisjonen for 2019 ba Stortinget 
regjeringen om å sette ned et offentlig utvalg for å 
gå gjennom inntektssystemet for kommunene3, 
og dette utvalget ble oppnevnt våren 2020.

1.2 Utvalgets sammensetning

Utvalget fikk ved oppnevningen følgende 
sammensetning:

– Seniorforsker Marianne Haraldsvik, Trond-
heim, leder

– Professor Anne Lise Fimreite, Bergen, medlem
– Professor Egil Kjerstad, Kvinnherad, medlem
– Seniorforsker Lars Håkonsen, Bø, medlem
– Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Alta, medlem
– Økonomidirektør Terje Fjellvang, Kristian-

sand, medlem
– Kommunedirektør Randi Borghild Dyrnes, 

Sunndal/Smøla, medlem
– Spesialrådgiver Sigmund Engdal, Kongsvinger, 

medlem
– Underdirektør Grete Lilleschulstad, Oslo, 

medlem
– Pensjonist Knut Moum, Oslo, medlem

Utvalgsmedlem Lars Håkonsen gikk bort 7. okto-
ber 2020. I hans sted gikk seniorforsker Trond 
Erik Lunder, Bø, inn i utvalget 10. november 2020.

Utvalgets sekretariat har vært lagt til Kommu-
nalavdelingen i Kommunal- og distriktsdeparte-
mentet, og har bestått av utredningsleder Karen 
Nystad Byrhagen (sekretariatsleder), seniorråd-
giver Hilde Marie Skarvang og førstekonsulent 
Haakon Oftebro Sandvold. I deler av perioden har 
også utredningsleder Lars Tore Rydland, senior-
rådgiver Lovise Bauger og rådgiver Linn Karina 
Stormo vært en del av utvalgets sekretariat.

1.3 Mandat og tilleggsmandat

1.3.1 Mandat
Utvalget mottok sitt mandat 12.05.2020:

Regjeringen vil legge til rette for et velferds-
samfunn med levende lokalmiljøer og et godt 
tjenestetilbud til innbyggere over hele landet. 
Kommunene er bærebjelken i velferdssamfunnet. 
Rammestyring styrker det lokale selvstyret og gir 
handlingsrom til kommunene. Handlingsrom er 
en forutsetning for at kommunene kan jobbe med 
innovasjon og lokalt tilpassede løsninger.

Rammefinansiering gir lokalt handlingsrom, 
og er derfor hovedmodellen for finansiering av 

1 NOU 1996: 1 og NOU 1997: 8
2 NOU 2005: 18
3 Innst. 393 S (2017–2018). Innstilling fra kommunal- og for-

valtningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2019. 
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kommunesektoren. De frie inntektene, skatt og 
rammetilskudd, utgjør om lag 75 prosent av sekto-
rens samlede inntekter. Det legges til grunn at 
rammefinansiering fortsatt skal være hoved-
finansieringsmodellen for kommunesektoren. 
Generalistkommuneprinsippet tilsier at alle kom-
muner har de samme oppgavene og ansvaret, og 
dette prinsippet ligger fast.

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet 
mellom kommunene og omfordeler skatteinn-
tektene. I 2020 utgjør rammetilskuddet til kommu-
nene om lag 142 mrd. kroner, mens skatteinntek-
tene er anslått til om lag 188 mrd. kroner. Inn-
tektssystemet består i dag av tre hovedelementer; 
innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning, 
ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og 
omfordeling av skatteinntekter.

Utvalget bes om å foreta en helhetlig gjennom-
gang av inntektssystemet for kommunene. Utval-
get bes om å vurdere dagens inntektssystem og 
de ulike elementene i dette, og komme med et for-
slag til utforming av inntektssystemet for kommu-
nene. Forslag til utforming av inntektssystemet 
skal holdes innenfor en provenynøytral ramme. 
Utvalget bes vurdere hvordan de ulike elemen-
tene i systemet virker sammen.

En målsetting med inntektssystemet er at alle 
kommuner skal settes i stand til å tilby sine inn-
byggere likeverdige og gode kommunale tjenes-
ter. To mekanismer som skal sørge for dette, er 
omfordelingen av innbyggertilskuddet gjennom 
utgiftsutjevningen og utjevningen av skatteinn-
tekter gjennom inntektsutjevningen.

Utvalget bes legge til grunn for sitt arbeid at 
inntektssystemet skal sørge for at alle kommuner 
skal kunne tilby gode og likeverdige tjenester til 
sine innbyggere, og at inntektssystemet fortsatt 
skal bestå av både inntektsutjevning og utgifts-
utjevning. Utvalget bes vurdere i hvor stor grad 
inntekter og utgifter bør utjevnes, og hvordan 
denne utjevningen bør innrettes.

Inntektssystemet bør være mest mulig nøy-
tralt med hensyn til kommunesammenslåinger, og 
ikke legge føringer eller insentiver på hvordan 
kommunene organiserer seg.

Utvalget må vurdere hensynet til enkelhet vs. 
hensynet til rettferdighet og treffsikkerhet. Hen-
synet til enkelhet tilsier at inntektssystemet bør 
være så enkelt og gjennomsiktig som mulig, men 
samtidig gjør hensynet til rettferdig fordeling og 
treffsikkerhet at systemet også må kunne ta sær-
lige hensyn. Utvalget bes vurdere avveiningen 
mellom disse hensynene.

Utvalget bes videre om å vurdere i hvilken 
grad stabilitet fra år til år skal vektlegges ved 

utformingen av inntektssystemet. I dagens system 
sørger inntektsgarantiordningen for at alle kom-
muner får en vekst i rammetilskuddet fra et år til 
det neste som ikke avviker mer enn et fast beløp 
(per innbygger) fra veksten på landsbasis. Utval-
get bes vurdere behovet for en slik stabiliserende 
ordning, og hvordan denne eventuelt bør inn-
rettes.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en 
NOU til departementet innen 1. juni 2022.

I det videre omtales de ulike elementene i 
dagens inntektssystem, og noen aktuelle problem-
stillinger under disse.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen blir kommunene 
kompensert for ufrivillige kostnadsforskjeller, 
gjennom en omfordeling av innbyggertilskuddet. 
Dette skjer ved at det foretas en omfordeling fra 
kommuner med lavt utgiftsbehov til kommuner 
med høyt utgiftsbehov, ved hjelp av kostnads-
nøkkelen.

I dagens utgiftsutjevning gis det i prinsippet 
full utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller. I 
utgiftsutjevningen skilles det derfor mellom fri-
villige og ufrivillige kostnader. Med ufrivillige 
kostnader menes strukturelle forhold som kom-
munene ikke kan påvirke selv, mens frivillige kost-
nader for eksempel kan skyldes forskjeller i effek-
tivitet og ulik organisering av tjenestene.

Fra og med 2017 er det innført en gradering av 
kompensasjonen for smådriftsulemper på kom-
munenivå, slik at man i større grad kun kompen-
serer for ufrivillige kostnadsforskjeller knyttet til 
kommunestørrelse.

Utvalget bes vurdere utgiftsutjevningen, og 
hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for utfor-
mingen av denne.

Kostnadsnøkkelen er i dag sammensatt av del-
kostnadsnøkler for grunnskole, pleie og omsorg, 
sosialhjelp, barnevern, kommunehelsetjeneste, 
barnehage, landbruk og administrasjon og miljø. 
Utvalget bes vurdere hvilke sektorer som bør 
inkluderes i utgiftsutjevningen, og for hvilke sek-
torer det bør utformes egne delkostnadsnøkler.

I dagens utgiftsutjevning legges det vekt på at 
kostnadsnøkkelen skal inneholde objektive krite-
rier, som kommunene selv ikke kan påvirke 
verdien av. Det er videre lagt til grunn at krite-
riene i kostnadsnøkkelen ikke skal gi insentiver 
til å prioritere enkelte sektorer og tjenester fram-
for andre, og det bør heller ikke ligge elementer 
av refusjonsordninger innenfor utgiftsutjev-
ningen.
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Utvalget bes vurdere hvilke prinsipper som 
bør ligge til grunn for valg av kriterier i utgifts-
utjevningen.

Utvalget bes om å foreta en faglig gjennom-
gang av kostnadsnøkkelen i utgiftsutjevningen, og 
komme med et forslag til ny kostnadsnøkkel for 
kommunene. I gjennomgangen bes utvalget bl.a. 
vurdere:
– metodevalg (herunder bruk av statistiske vs. 

normative metoder og bruk av simultane vs. 
partielle statistiske analyser)

– tilgjengelig datagrunnlag
– ny forskning og utredning – herunder pågå-

ende prosjekter igangsatt av KMD og
– eventuelle andre
– om det skal tas hensyn til stordriftsfordeler og 

smådriftsulemper og hvordan kan dette fanges 
opp i utgiftsutjevningen

– frivillige vs. ufrivillige utgifter
– hvilke kostnader som skal inngå i utgiftsutjev-

ningen

Skatt (inntektsutjevning)

Skatteinntektene til kommunene kommer i dag 
fra skatt på inntekt og formue og naturressurs-
skatt. I tillegg kan den enkelte kommune velge å 
ta inn eiendomsskatt fra sine innbyggere. Videre 
mottar kommuner konsesjonskraft og -avgift. I 
dag omsettes normalt konsesjonskraft i markedet 
og gir inntekter til kommunene. I mandatet 
omtales derfor kommunenes inntekter fra både 
konsesjonskraft og -avgift som skatteinntekter.

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av 
kommunenes samlede inntekter. Disse er ujevnt 
fordelt mellom kommunene, og det er i dag en 
utjevning av skatteinntektene. Denne utjevner inn-
tektene fra skatt på inntekt og formue og natur-
ressursskatt, mens inntekter fra konsesjonskraft 
og eiendomsskatt ikke utjevnes.

Utvalget bes om å vurdere hvilke prinsipper 
som bør ligger til grunn for skatteelementene i 
inntektssystemet, og hvordan skatteelementene i 
inntektssystemet bør utformes. Utvalget bes om å 
gi en faglig og prinsipiell vurdering av hvilke 
skatter som bør utjevnes mellom kommunene. 
Utvalget bes videre om å drøfte avveiningen 
mellom på den ene siden hensynet til lokal for-
ankring av kommunenes inntekter, og på den 
andre siden behovet for utjevning av skatteinntek-
ter mellom kommunene. I den sammenheng bør 
også hensynet til å stimulere til næringsaktivitet 
lokalt vurderes.

Utvalget bes om å komme med et forslag til 
utforming av skatteelementene i inntekts-

systemet, og belyse konsekvensene av ulike inn-
retninger.

Tilskudd i tillegg til innbyggertilskuddet

Innenfor dagens rammetilskudd gis det flere til-
skudd i tillegg til innbyggertilskuddet. Disse til-
skuddene er i hovedsak begrunnet i regionalpoli-
tiske hensyn:
– Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta kom-

muner i Sør-Norge med en svak
– samfunnsmessig utvikling, med et små-

kommunetillegg til kommuner med under 
3 200 innbyggere.

– Distriktstilskudd Nord-Norge gis alle kommu-
ner i Nord-Norge og Namdalen, med et små-
kommunetillegg til kommuner med under 
3 200 innbyggere.

– Veksttilskuddet gis kommuner med særlig høy 
befolkningsvekst.

– Storbytilskuddet gis til Oslo, Bergen, Trond-
heim, Stavanger, Kristiansand og

– Drammen.
– Regionsentertilskuddet ble etablert i for-

bindelse med kommunereformen. Dette gis til 
kommuner hvor det er fattet et nasjonalt vedtak 
om sammenslåing i perioden for kommune-
reformen, og som etter sammenslåingen får 
over om lag 8 000 innbyggere.

I tillegg gis det et skjønnstilskudd for å kompen-
sere for lokale forhold som ikke fanges opp i den 
faste delen av inntektssystemet.

Utvalget bes vurdere behovet for andre til-
skudd i inntektssystemet i tillegg til innbyggertil-
skuddet, og hvilke samfunnsutfordringer og -mål 
slike tilskudd skal møte.

Utvalget bes foreta en vurdering av hvilke 
prinsipper som bør legges til grunn for utformin-
gen av regionalpolitiske tilskudd eller andre til-
skudd innenfor inntektssystemet. Utvalget bes 
belyse konsekvensene av ulike innretninger, og 
hvordan disse virker sammen med de øvrige ele-
mentene i inntektssystemet.

Utvalget bes foreta en vurdering av dagens til-
skudd: distriktstilskudd Sør-Norge, distrikts-
tilskudd Nord-Norge, veksttilskudd, storbytil-
skudd, regionsentertilskudd og skjønnstilskudd.

1.3.2 Tilleggsmandat
15.01.2021 mottok utvalget et tilleggsmandat:

Det vises til mandatet for Inntektssystem-
utvalget, og at utvalget skal levere sin utred-
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ning i form av en NOU til departementet innen 
1. juni 2022. Utvalget gis med dette et tilleggs-
mandat om å gi en nærmere vurdering av for-
enligheten mellom lavere skattesatser enn 
maksimalsatsene på skatt på inntekt og formue 
fra personlige skattytere, og dagens system for 
skatteutjevning. Utvalget bes se på hvordan en 
anledning til å ha lavere skattesatser bør hånd-
teres i inntektssystemet. I dagens system vil 
dette gjelde både for inntekts- og formues-
skatten.

Bakgrunn

Kommunenes skatteinntekter kommer hoved-
sakelig fra skatt på inntekt og formue fra person-
lige skattytere. Både for inntekts- og formues-
skatten er det fastsatt maksimalsatser som kom-
munene kan bruke. Kommunene kan velge å sette 
skattesatsene lavere enn maksimalsatsene. De 
siste tiårene har imidlertid alle kommuner brukt 
maksimalsatsen, både for inntekts- og formues-
skatten.

Bø kommune i Nordland vedtok i desember 
2019 å redusere satsen for den kommunale delen 
av formuesskatten, fra maksimalsatsen på 0,7 pro-
sent til 0,2 prosent. Dette reiser prinsipielle spørs-
mål knyttet til bruk av maksimalsatser, og hvor-
dan frivillig lavere skattesatser skal håndteres i 
skatteutjevningen.

I Prop. 1 S (2020–2021) ble det foreslått at det 
legges til grunn et korrigert skattegrunnlag for 
Bø kommune i skatteutjevningen fra og med 
skatteåret 2021, for å unngå at andre kommuner 
må ta kostnaden ved lavere skattesats i Bø kom-
mune. Det er senere besluttet at det i tillegg lages 
en særordning begrenset til Bø kommune der 
deler av tapet i 2021 og 2022 dekkes gjennom 
skjønnstilskuddet.

1.3.3 Utvalgets forståelse av mandatet
Mandatet legger flere føringer og rammer for 
gjennomgangen av inntektssystemet. Det er blant 
annet forutsatt at rammefinansiering fortsatt skal 
være hovedfinansieringsmodellen for kommune-
sektoren. Dette tilsier etter utvalgets syn at en 
størst mulig andel av kommunenes inntekter bør 
være frie inntekter, som skatt og rammetilskudd, 
og at finansieringsmodellen skal tilføre kom-
munene inntekter uten å legge føringer på hvor-
dan inntektene skal brukes. Mandatet forutsetter 
videre at generalistkommuneprinsippet ligger 
fast. Generalistkommuneprinsippet innebærer at 
alle kommuner er pålagt de samme oppgavene 

gjennom lov, det samme finansieringssystemet 
gjelder for alle, og lovgivingen gir de samme ram-
mene for organisering og styring av kommunene, 
uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur 
eller andre kjennetegn ved kommunen.

I mandatet framheves det også at inntekts-
systemet bør være mest mulig nøytralt med hen-
syn til kommunesammenslåinger, og ikke legge 
føringer eller insentiver på hvordan kommunene 
organiserer seg. Utvalget har diskutert hva det 
innebærer at inntektssystemet skal være nøytralt 
med hensyn til kommunesammenslåinger. 
Dagens inntektssystem inneholder elementer 
som gjør at en sammenslått kommune får mindre 
tilskudd enn det sammenslåingskommunene 
hadde til sammen før sammenslåingen. Blant 
annet får kommuner kompensasjon for små-
driftsulemper gjennom basiskriteriet i utgiftsutjev-
ningen. Med full kompensasjon for smådrifts-
ulemper er ikke inntektssystemet nøytralt med 
tanke på hvordan kommunene organiserer seg. 
En kommune som slår seg sammen vil få redu-
serte inntekter på grunn av dette, mens kommu-
ner som heller velger å inngå i interkommunale 
samarbeid på ulike tjenesteområder vil beholde 
denne kompensasjonen fullt ut.

Kommuner som slår seg sammen får riktignok 
kompensert store deler av de reduserte tilskud-
dene gjennom inndelingstilskuddet de første 20 
årene etter sammenslåingen, men på lang sikt vil 
tilskuddene bli lavere enn uten sammenslåing. 
Det er naturlig å tenke seg at slike virkninger vil 
være en del av kommunenes vurderinger av om 
kommunesammenslåing er aktuelt eller ikke.

Utvalget tolker «nøytralt» som at det betyr at 
kommunene i størst mulig grad skal få like mye i 
tilskudd, uavhengig av om de slår seg sammen 
eller ikke, og at en sammenslåing, eller fraværet av 
en sammenslåing, ikke skal påvirke størrelsen på 
en kommunes tilskudd. Dette innebærer ideelt 
sett at inntektssystemet verken skal stimulere til 
eller legge hindringer i veien for kommune-
sammenslåinger. Samtidig er generalistkommune-
prinsippet og målsetningen om at alle kommuner 
skal kunne tilby likeverdige tjenester til sine inn-
byggere hensyn som taler for at kommunene skal 
kompenseres for smådriftsulemper. Slik kompen-
sasjon kan imidlertid innebære en barriere mot 
sammenslåing. Ved utformingen av systemet vil 
det dermed være nødvendig å balansere hensynet 
til nøytralitet ved sammenslåing opp mot hensynet 
til kompensasjon for smådriftsulemper.

I mandatet er utvalget bedt om å gi en faglig 
og prinsipiell vurdering av hvilke skatter som bør 
utjevnes mellom kommunene. Skatteinntektene 
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som i dag utjevnes mellom kommunene i inn-
tektssystemet er skatt på inntekt og formue, samt 
naturressursskatt, mens eiendomsskatt ikke 
utjevnes. Kommunene har i tillegg til dette flere 
inntekter som kan karakteriseres som skatte-
inntekter, som eiendomsskatt, konsesjonsavgifter 
og konsesjonskraftinntekter, samt inntekter fra 
Havbruksfondet. Utvalget har derfor lagt til 
grunn at det er naturlig å ha en bred tilnærming 
til hvilke skatter som bør utjevnes mellom kom-
munene og slik sett være en del av inntekts-
systemet, og ikke begrenses til de skatter som i 
dag inngår i utjevningen. Utvalget diskuterer 
hvilke inntekter som bør utjevnes mellom kom-
munene i kap. 8.3.

I mandatet er det gitt en forutsetning om at 
inntektssystemet fortsatt skal bestå av både inn-
tektsutjevning og utgiftsutjevning. Utvalget er 
videre bedt om å vurdere i hvor stor grad inn-
tekter og utgifter bør utjevnes, og hvordan denne 
utjevningen bør innrettes. Graden av utjevning av 
inntekter og utgifter mellom kommunene påvirkes 
av flere elementer. På utgiftssiden kan graden av 
utjevning påvirkes av kompensasjonsgrad i 
utgiftsutjevningen og av hvilke sektorer eller kost-
nader utjevningen omfatter. På inntektsssiden kan 
graden av utjevning påvirkes av kompensasjons-
graden, av utforming av inntektsutjevningen og av 
hvilke skatteinntekter som utjevnes. Hvilke 
skatteinntekter som er en del av kommunenes 
skattegrunnlag har også betydning for inntekts-
forskjellene mellom kommunene, og for hvor 
stabile kommunenes inntekter er. Utvalget har tatt 
med alle disse elementene i sin vurdering av utjev-
ning av inntekter og utgifter.

1.4 Utvalgets arbeid

Utvalget har avholdt 19 møter, hvorav åtte møter 
har vart i to dager og syv møter har vært digitale. I 
tillegg har utvalget avholdt tre kortere digitale 
møter.

Utvalget har i to runder, våren 2021 og vinte-
ren 2022, hatt digitale innspillsmøter med kommu-
ner i alle deler av landet. Møtene har blitt arran-
gert av KS, i samarbeid med de ulike regionene i 
KS. I disse møtene har utvalget møtt kommune-
direktørutvalgene, representanter fra fylkes-
styrene i KS og andre representanter fra kommu-
nene. Flere av utvalgets medlemmer har vært til 
stede på de ulike møtene. Utvalget har hatt møter 
med KS sine fylkesvise kommunedirektørutvalg i 
Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Roga-
land, Troms og Finnmark, Trøndelag og Viken. 

Utvalget har også fått innspill fra KS sine fylkes-
styrer i alle fylkene, samt fra storbynettverket.

Utvalget har i sine møter hatt besøk av åtte 
kommuner, Alta, Kautokeino, Lebesby, Oslo, 
Rælingen, Steinkjer, Sør-Varanger og Trondheim, 
samt statsforvalteren fra Trøndelag, som har 
holdt innlegg og gitt innspill til utvalgets arbeid. 
Videre har Fagforbundet og Naturressurskommu-
nene møtt utvalget og formidlet sine innspill. 
Utvalget har også hatt møte med Generalist-
kommuneutvalget.

I tillegg har følgende personer holdt innlegg 
på utvalgets møter:
– Victor Norman om NOU 2020: 15, Demografi-

utvalget
– Nils Jørgen Mau Pedersen om det danske inn-

tektssystemet
– Anders Folkesson om det svenske inntekts-

systemet
– Lars-Erik Borge og Torgeir Kråkenes om 

beregningsmetoder i utgiftsutjevningen
– Yngve Flo om generalistkommunen og genera-

listkommuneprinsippet
– Arild Kormeseth om toppfinansierings-

ordningen for ressurskrevende tjenester
– Lars-Erik Borge, Lana Krehic og Kaja von der 

Leyen om rapporten fra Senter for økonomisk 
forskning om lokale skatteinntekter

– Jens-Harald Jenssen, Målfrid Baik og Halvdan 
Heggheim om næringslivet i Troms og Finn-
mark

– Sveinung Eikeland om akademia i Nord-Norge

Utvalget har også mottatt skriftlige innspill fra en 
rekke kommuner, foreninger, kommunenettverk, 
politiske partier og privatpersoner. Kommuner 
som har sendt skriftlige innspill til utvalget er: 
Halden, Arendal, Osterøy, Eidskog, Åsnes, 
Sarpsborg, Tana, Sveio, Øvre Eiker, Fredrikstad, 
Kvitsøy, Steigen, Grong, Træna, Røst, Værøy og 
Vinje. I tillegg har utvalget fått innspill fra 
Naturressurskommunene, Utmarkskommunenes 
sammenslutning, Fjellnettverket, Nettverk fjord- 
og kystkommuner, øykommunene, Naturviterne, 
Norsk Kommunalteknisk Forening, Østfold 
Senterparti og Fredrikstad SV. Utvalget har også 
fått skriftlige innspill fra Arve Negaard, Carsten 
Neraal, Peter O. Lura, Øivind Due Trier og Hanne 
Feragen.

I tillegg har tre offentlige utvalg, By- og leve-
kårsutvalget4, Demografiutvalget5 og Distrikts-

4 NOU 2020: 16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.
5 NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele 

landet.



14 NOU 2022: 10
Kapittel 1 Inntektssystemet for kommunene

næringsutvalget6, vist direkte til utvalget i sine 
utredninger. Utvalget har også mottatt et brev fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
med en oppsummering av hvilke punkter fra 
Demografiutvalget og Distriktstnæringsutvalget 
som berører inntektssystemet.

Utvalget har vært i kontakt med og fått bistand 
fra Finansdepartementet i Sverige, Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i 
Danmark og Finansministeriet i Finland. Sekreta-
riatet har hatt møter med de mest berørte fag-
departementene i sitt arbeid. Sekretariatet har 
også møtt sekretariatet i Generalistkommune-
utvalget.

Senter for økonomisk forskning og Telemarks-
forsking har levert forskningsrapporter til 
utvalget:
– Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommu-

nene: Lokale skatteinntekter. SØF-rapport 
nr. 01/22. Senter for økonomisk forskning.

– Thorstensen m.fl. (2021). Kapitalkostnader i 
kommunene. Egnet til å ta inn i beregnings-
grunnlaget for inntektssystemet? TF-notat 
nr. 15/2021. Telemarksforsking.

I tillegg har flere instanser vært behjelpelige med 
å framskaffe nødvendig underlagsmateriale, blant 
annet Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet, Barne- og familiedeparte-
mentet, Bufdir og Statistisk sentralbyrå.

6 NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bære-
kraftige lokalsamfunn.
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Kapittel 2  
Utvalgets vurderinger og forslag

Norske kommuner er tildelt viktige roller og opp-
gaver i det norske samfunnet, både som myndig-
hetsutøver, samfunnsutvikler og leverandør av 
nasjonale velferdstjenester. Kommunene er også 
vår viktigste arena for lokaldemokrati. Inntekts-
systemets hovedoppgave er å sette kommunene i 
stand til å finne likeverdige, effektive og lokalt for-
ankrede løsninger på sine mange oppgaver. Dette 
stiller noen krav til utformingen av systemet og 
gir noen hensyn som bør ivaretas.

I dette kapittelet gis det en kort oppsumme-
ring av utvalgtes vurdering av reformbehovet i 
inntektssystemet, hva utvalget har lagt vekt på i 
utformingen av sine forslag, samt en kort opp-
summering av utvalgets forslag og fordelingsvirk-
ningene av dette.

Utvalgets vurderinger og forslag til de ulike 
delene av inntektssystemet er omtalt nærmere i 
de senere kapitlene.

2.1 Utvalgets vurdering – 
reformbehov

Utvalget er bedt om å foreta en helhetlig gjennom-
gang av inntektssystemet for kommunene, vurdere
dagens system og komme med et forslag til utfor-
ming av inntektssystemet.

Inntektssystemet ble innført i 1986, og har tid-
ligere vært vurdert av to offentlige utvalg; Rattsø-
utvalget i 1996/19971 og Borgeutvalget i 2005.2 Det 
har vært flere større revisjoner av inntektssystemet 
i perioden, men hovedtrekkene i inntektssystemet 
har ligget fast siden innføringen i 1986.

Utvalget mener at dagens inntektssystem i all 
hovedsak fungerer godt. Inntekts- og utgiftsutjev-
ningen bidrar til å redusere inntektsforskjellene 
mellom kommunene, og kompenserer kommu-

nene for kostnadsforskjeller som den enkelte 
kommune ikke selv kan påvirke. Det er imidlertid 
mange år siden forrige helhetlige revisjon av 
inntektssystemet, og både inntekts- og utgiftsutjev-
ningen bør gjennomgås med tanke på hva disse 
omfordelingsordningene fanger opp og hvordan de 
eventuelt bør justeres.

I tillegg til omfordelingen i inntekts- og utgifts-
utjevningen er det flere regionalpolitiske tilskudd i 
inntektssystemet, et skjønnstilskudd for å ivareta 
hensyn som ikke fanges opp av de øvrige delene av 
inntektssystemet, samt en overgangsordning som 
setter en grense for hvor mye lavere enn lands-
gjennomsnittet endringen i rammetilskuddet til 
den enkelte kommune kan være fra ett år til det 
neste. Jo flere slike ordninger det er i inntekts-
systemet, jo mer komplisert og uoversiktlig vil 
systemet bli. Utvalget har vurdert alle elementene i 
dagens system, og vil peke på noen elementer som 
kan avvikles eller endres. Etter utvalgets vurdering 
bør mest mulig av de frie inntektene fordeles etter 
faste kriterier, og gjennom ordninger som kommer 
alle kommuner til gode. Særordninger for enkelte 
kommuner eller kommunetyper bør begrenses, og 
gjenværende ordninger bør begrunnes særskilt.

Rammefinansiering er hovedmodellen for 
finansiering av kommunesektoren. Utvalget 
mener dette er et viktig prinsipp som må videre-
føres. En viktig side ved inntektssystemet er å til-
føre kommunene inntekter uten å legge føringer 
på hvordan inntektene skal brukes. Inntektssys-
temet skal sørge for at alle kommuner settes i 
stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud til sine 
innbyggere, samtidig som hensynet til lokalt selv-
styre og effektiv ressursbruk tilsier at systemet 
må innrettes slik at det er rom for kommunene til 
å velge ulike måter å løse sine oppgaver på. 

Kommunene har ansvar for svært mange ulike 
tjenester og oppgaver. Om lag 71,5 pst. av kommu-
nesektorens inntekter omfattes av inntekts-
systemet.3 Systemets store betydning for kommu-1 NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for 

kommuner og fylkeskommuner og NOU 1997: 8 Om finansi-
ering av kommunesektoren.

2 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

3 Anslag for 2022, Prop. 1 S (2021–2022). Statsbudsjettet 
2022.
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nenes inntekter kan være en grunn til å bruke det 
til å løse problemstillinger på mange ulike områ-
der. Utvalget vil imidlertid peke på at hovedmålet 
med inntektssystemet ikke er å styre kommune-
nes prioriteringer, men å sette dem i stand til å 
tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. 

I 2022 ble det innført et eget grunnskole-
tilskudd innenfor inntektssystemet, der kommu-
nene får tilskudd etter antall grunnskoler i kom-
munen.4 Etter utvalgets vurdering er dette et 
eksempel på en omfordeling innenfor inntekts-
systemet som legger en føring på hvordan kom-
munene skal organisere seg, selv om det ikke er 
en formell binding på bruken av midlene. Denne 
typen omfordeling er uheldig, og bør i størst 
mulig grad unngås.

Utvalget er i mandatet bedt om å legge til 
grunn at generalistkommuneprinsippet skal ligge 
fast. Dette prinsippet innebærer at alle kommu-
nene har samme oppgaver og ansvar. Ved å tildele 
og utjevne inntekter mellom de enkelte kommu-
nene understøtter inntektssystemet dette prinsip-
pet. Økonomi alene kan imidlertid ikke løse alle 
kommunale utfordringer, og etter utvalgets syn er 
det for eksempel begrenset hva inntektssystemet 
kan gjøre for å møte økende utfordringer knyttet 
til ulik kapasitet og kompetanse mellom kommu-
ner. Utvalget har i sitt arbeid lagt vekt på å 
utforme et inntektssystem med utgangspunkt i 
dagens situasjon. Hvis det framover blir gjort 
endringer som innebærer at prinsippet om at alle 
kommuner skal ha de samme oppgaver og ansvar 
fravikes, må det foretas en ny vurdering av hvor-
dan inntektssystemet skal utformes.

2.2 Hva utvalget har lagt vekt på

Utvalget har i sitt arbeid vurdert hvilke hensyn 
som bør vektlegges i utformingen av inntekts-
systemet. To hensyn har etter utvalgets vurdering 
særlig stor betydning. For det første skal inntekts-
systemet bidra til at kommunene kan tilby like-
verdige tjenester til sine innbyggere. De økono-
miske forutsetningene for dette varierer imidler-
tid mellom kommunene. Hensynet til likeverdige 
tjenester gir behov for en utjevning av slike for-
skjeller. På den andre siden tilsier hensynet til det 
lokale selvstyret at kommunenes inntekter har en 
lokal forankring. Det betyr at den enkelte kom-
mune må få beholde en del av sine lokale skatte-
inntekter. Dette kan gi inntektsforskjeller mellom 

kommunene. Hensynene til et likeverdig tjeneste-
tilbud og lokalt forankrede inntekter kan dermed 
komme i konflikt, og de må balanseres mot hver-
andre i utformingen av inntektssystemet.

Utvalget mener det er rimelig å forstå like-
verdige tjenester som det samme som at det skal 
være små forskjeller i kommunenes muligheter til 
å kunne gi innbyggerne gode velferdstjenester i 
tråd med innbyggernes behov. Hvis det forventes 
at kommunenes tjenestetilbud i større grad skal 
være likt, kan det ikke være for store forskjeller i 
inntekter mellom kommunene.

De senere årene har utviklingen i den statlige 
styringen gått i retning av større vektlegging av 
like tjenester på tvers av kommunene. Økt innslag 
av bemanningsnormer og detaljstyring gjennom 
lovverket mv. er uheldig. Slik detaljstyring griper 
direkte inn i kommunens egne prioriteringer og 
muligheter til å gi tjenester i tråd med befolk-
ningens ønsker og behov, siden regelverket i stor 
grad styrer ressursbruken. Siden normer og 
regler på ett område styrer kommunens produk-
sjon av tjenester, vil kommunen innenfor en gitt 
økonomisk ramme i realiteten ikke ha andre 
muligheter for å tilpasse seg enn å redusere til-
budet av andre tjenester. Bemanningsnormer kan 
også bety at kommunene ikke kan ta ut mulige 
stordriftsfordeler for å tilgodese andre tjenesteom-
råder eller grupper, noe som betyr at driften vil bli 
mindre effektiv. Dette understreker etter utvalgets 
syn at rammefinansiering og rammestyring bør 
være hovedregelen, og at detaljstyring bør unngås.

Det er i dag betydelige inntektsforskjeller 
mellom kommunene. Vi har sett en utvikling hvor 
det har vært en økning i kommunale inntekter 
utenfor inntektssystemet, altså inntekter som ikke 
utjevnes mellom kommunene. For eksempel har 
en rekke kystkommuner de siste årene fått 
betydelige inntekter fra havbruksnæringen, mens 
høye strømpriser gir høyere konsesjonskraftinn-
tekter for en (annen) gruppe kommuner. Det er 
også besluttet å innføre en produksjonsavgift på 
vindkraft, som kan bidra til å skape ytterligere for-
skjeller mellom kommuner som har naturressurs-
inntekter på siden av inntektsutjevningen og 
kommuner som ikke har det.

Det er heller ikke full inntektsutjevning i 
dagens inntektssystem, og dermed forskjeller i 
skatteinntekter også etter utjevning. Økende inn-
tekter utenfor inntektssystemet forsterker disse 
forskjellene. Etter utvalgets vurdering tilsier dette 
at hensynet til likeverdige tjenester må tillegges 
høyere vekt i utformingen av inntektssystemet. 
Dette innebærer større grad av utjevning mellom 
kommuner.

4 Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022). Endring av Prop. 1 S 
(2021–2022) Statsbudsjettet 2022.
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Samtidig som utvalget foreslår at det skal 
legges større vekt på hensynet til likeverdige tje-
nester, mener utvalget at det fortsatt må legges 
vekt på at kommunene skal kunne påvirke egne 
skatteinntekter og beholde en andel av skatteinn-
tektene fra egne innbyggere. Dette synet inne-
bærer at det fortsatt vil være inntektsforskjeller 
mellom kommunene, men de bør være mindre 
enn i dag.

Skatt og rammetilskudd finansierer velferds-
tjenester som ikke kan variere mye fra år til år. 
Inntektssystemet bør derfor utformes slik at det 
bidrar til stabile og forutsigbare inntektsrammer 
for kommunene. For at systemet skal fungere 
effektivt, er det også viktig at det er så enkelt og 
oversiktlig som mulig. Lokalpolitikere og admi-
nistrativt ansatte i kommunene må kunne sette 
seg inn i systemet og forstå hva som gir 
endringer i kommunens tilskudd gjennom inn-
tektssystemet.

2.3 Utvalgets anbefalinger og forslag

Utvalget har i sin gjennomgang lagt vekt på at inn-
tektssystemet skal sørge for at kommunene settes 
i stand til å tilby likeverdige tjenester til sine inn-
byggere og anbefaler flere endringer som i sum 
vil bidra til dette. I dette avsnittet gis det en kort 
omtale av utvalgets anbefalinger og forslag. 

Skatteelementene i inntektssystemet

Skatteinntekter utgjør over halvparten av kommu-
nenes frie inntekter, og er skjevt fordelt mellom 
kommunene. For å utjevne disse inntektsforskjel-
lene er det i dag en delvis utjevning av skatteinn-
tekter mellom kommunene. Etter utvalgets vurde-
ring fungerer dagens inntektsutjevning godt og 
gir en betydelig omfordeling mellom kommu-
nene. Utvalget mener at skatteinntekter fortsatt 
bør utgjøre en betydelig del av kommunenes inn-
tekter, men at det bør gjøres noen endringer i 
skatteelementene for å oppnå en jevnere fordeling 
og et mer stabilt skattegrunnlag.

Kommunene har i dag blant annet inntekter 
fra formuesskatt og utbytteskatt, som begge er 
inntekter som i tillegg til å være ujevnt fordelt 
også kan variere relativt mye fra ett år til det 
neste. Utvalget mener at formuesskattens del av 
kommunenes inntekter bør reduseres, og foreslår 
at den kommunale formuesskatten halveres i for-
hold til i dag. Utvalget mener også at det bør 
vurderes om det er mulig å utforme et skatte-
grunnlag for kommunenes inntektsskatt (skatt på 

alminnelig inntekt) som ikke eller i mindre grad 
inneholder skattepliktig utbytte.

Mange kommuner har i dag høye inntekter fra 
vannkraft, havbruksfond og eiendomsskatt på 
kraft- og petroleumsanlegg. Disse inntektene, 
som ikke er en del av dagens inntektsutjevning, 
øker forskjellene mellom kommunene, og utford-
rer kommunenes muligheter til å tilby likeverdige 
tjenester. Utvalget mener at flere av inntekts-
artene på siden av inntektssystemet bør omfattes 
av en moderat utjevning mellom kommunene. 
Utvalget mener at mottakerkommunene fortsatt 
skal sitte igjen med en betydelig del av disse inn-
tektene, men at hensynet til likeverdige tjenester 
tilsier at deler av inntektene bør komme alle kom-
muner til gode. Utvalget anbefaler derfor at det 
innføres en egen, moderat utjevningsordning for 
disse inntektene, med en 10 pst. symmetrisk 
utjevning.

Utvalget ble i et tilleggsmandat bedt om å 
vurdere om dagens system for inntektsutjevning 
er forenlig med kommunenes mulighet til å sette 
skattesatser på inntekts- og formuesskatten som 
er lavere enn maksimalsatsen. Utvalget mener pri-
mært at skattesatsene for skatt på inntekt og for-
mue bør være faste satser, og at kommunene ikke 
bør ha mulighet til å endre disse. Utvalget mener 
imidlertid at kommunene bør ha reelle mulig-
heter til å påvirke egne inntekter, og at dette kan 
ivaretas ved å øke kommunenes beskatningsfrihet 
innenfor eiendomsskatten. Dersom kommunene 
fortsatt skal ha muligheten til å sette ulike skatte-
satser for inntekts- og formuesskatten, må det 
sørges for at kommuner som setter satsen ned 
ikke får kompensasjon for dette gjennom inntekts-
utjevningen. Utvalget mener en slik kompensa-
sjon er urimelig og peker på hvordan systemet 
kan endres for å avskjære denne muligheten.

Utgiftsutjevningen

Det er store forskjeller mellom kommunene blant 
annet i kommunestørrelse, bosettingsmønster, 
befolkningssammensetning og sosioøkonomiske 
forhold. Dette gjør at innbyggerne i ulike kommu-
ner har behov for og etterspør ulike tjenester, og 
kommunenes kostnader ved å tilby disse tjenes-
tene varierer. Målet med utgiftsutjevningen er å 
utjevne ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov og 
kostnader mellom kommunene.

Innenfor de sektorene som er omfattet av 
utgiftsutjevningen er det i dag full utjevning av 
ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommu-
nene. Utgiftsutjevningen er dermed svært viktig 
for at alle kommuner skal kunne settes i stand til å 
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tilby likeverdige tjenester. Utvalget mener det 
fortsatt bør være full utjevning av ufrivillige kost-
nader mellom kommunene.

For at utgiftsutjevningen skal være mest mulig 
treffsikker, må kriteriene og vektingen av dem 
oppdateres jevnlig. Utvalget har foretatt en 
gjennomgang av alle delkostnadsnøklene i utgifts-
utjevningen, og foreslår endringer i kriterier og 
vekting i tråd med oppdaterte analyser av variasjo-
nene i kommunenes utgifter.

I dag er det en differensiering av kompensa-
sjonen for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen, 
ut fra en vurdering av graden av frivillighet i små-
driftsulempene. Utvalget mener det fortsatt bør 
være et skille mellom frivillige og ufrivillige små-
driftsulemper i utgiftsutjevningen, jf. prinsippet 
om at utgiftsutjevningen kun skal kompensere for 
ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommu-
nene. Utvalget mener imidlertid at dagens modell 
for beregning av kompensasjon for smådrifts-
ulemper ikke er treffsikker nok, og peker på en 
alternativ utforming.

Utvalget har vurdert hvilke sektorer som bør 
omfattes av utgiftsutjevningen, og foreslår noen 
endringer i dette. I dag inngår sektoren sosialhjelp
i utgiftsutjevningen. Utvalget anbefaler at også 
utgifter til arbeidsrettede tiltak og bistand til eta-
blering og opprettholdelse av egen bolig inklude-
res i utgiftsutjevningen. I tråd med dette foreslår 
utvalget en ny og utvidet delkostnadsnøkkel for 
sosiale tjenester. Andre sektorer som utvalget har 
vurdert er kommunale veier, brann og beredskap, 
kultur og idrett, men utvalget anbefaler ingen 
ytterligere utvidelser av utgiftsutjevningen.

Regionalpolitiske tilskudd

Etter utvalgets vurdering er de viktigste regional-
politiske virkemidlene i inntektssystemet inntekts-
utjevningen og utgiftsutjevningen. I lys av dette bør 
mest mulig av rammetilskuddet fordeles etter de 
faste kriteriene i inntektssystemet. Også ordningen 
med differensiert arbeidsgiveravgift har stor betyd-
ning for enkeltkommuner, selv om den ligger uten-
for inntektssystemet og i hovedsak er begrunnet 
med hensynet til næringsutvikling i distriktene.

I tillegg til disse ordningene er det i dag flere 
ulike regionalpolitiske tilskudd innenfor inntekts-
systemet. Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere 
behovet for denne typen tilskudd, og hvilke formål 
de bør ivareta. Utvalget mener at det fortsatt er 
behov for noen regionalpolitiske tilskudd i inntekts-
systemet, blant annet for å sette kommuner med 
store distriktsmessige utfordringer i stand til å tilby 
likeverdige tjenester til sine innbyggere. Slike 

utfordringer fanges ikke alltid godt nok opp i de 
generelle delene av inntektssystemet. Utvalget 
mener imidlertid at omfanget av slike ekstratil-
skudd i inntektssystemet bør begrenses, og i større 
grad bør målrettes mot kommuner med særskilte 
utfordringer.

Etter utvalgets vurdering bør dagens distrikts-
tilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-
Norge videreføres, men med noen justeringer. 
Distriktstilskuddene skal gå til kommuner med 
distriktsutfordringer, ivareta små kommuner og 
kommuner i de nordligste fylkene. I tillegg til noen 
mindre justeringer, foreslår utvalget to endringer i 
både distriktstilskudd Sør-Norge og distrikts-
tilskudd Nord-Norge. I lys av at basistilskuddet i 
utgiftsutjevningen, som er et beløp per kommune 
som kompensasjon for smådriftsulemper, vektes 
betydelig opp i utvalgets forslag til kostnads-
nøkkel, foreslår utvalget å redusere småkommune-
tilleggene i distriktstilskuddene med 1 mill. kroner 
per kommune, for alle kommuner som mottar til-
skuddet. For å unngå at kommuner med svært 
høye samlede inntekter også får distriktstilskudd, 
anbefaler utvalget at det gjøres en endring i inn-
tektsgrensen innenfor disse tilskuddene, slik at 
det tas hensyn til flere inntekter enn i dag.

Utvalget anbefaler at dagens storbytilskudd 
gjøres om til et tilskudd til kommuner som er 
sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres 
som et tilskudd per innbygger til kommunene 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristian-
sand. Satsen i tilskuddet halveres i forhold til 
dagens tilskudd, siden utvalgets forslag til ny kost-
nadsnøkkel i større grad hensyntar forhold som 
dagens storbytilskudd skulle fange opp. Sentrene 
i de nordligste landsdelene fanges opp gjennom at 
disse kommunene mottar distriktstilskudd Nord-
Norge.

Utvalget mener det ikke er grunnlag for å 
videreføre dagens veksttilskudd eller region-
sentertilskudd, og anbefaler at disse tilskuddene 
avvikles.

Andre anbefalinger og forslag

Utvalget legger vekt på at mest mulig av rammetil-
skuddet bør fordeles etter de faste kriteriene i inn-
tektssystemet. Dette tilsier også at skjønnstilskud-
det bør reduseres, slik at det ikke skal fungere 
som et fast tilskudd i inntektssystemet. Skjønns-
tilskuddet bør fordeles etter faktiske behov det 
enkelte år og brukes til å fange opp hendelser og 
forbigående forhold som ikke ivaretas av de 
øvrige delene av inntektssystemet. En mindre del 
av skjønnstilskuddet kan også brukes for å under-
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støtte viktige utviklingsprosjekter som går på 
tvers av kommuner. Det legges til grunn at stats-
forvalterne fortsatt fordeler hoveddelen av 
skjønnstilskuddet til kommunene.

En del av innbyggertilskuddet fordeles i dag 
med såkalt særskilt fordeling, dvs. etter andre 
kriterier enn kriteriene i utgiftsutjevningen. 
Utvalget mener at bruken av særskilt fordeling 
bør begrenses, jf. også målsettingen i veilederen 
om statlig styring.5 Utvalget vil særlig peke på at 
grunnskoletilskuddet, som er fordelt med 0,5 mill. 
kroner per grunnskole i kommunen, bør avvikles. 
Dette er midler som i stedet burde vært fordelt 
etter ordinære kriterier, slik at kommunene selv 
kan prioritere bruken av disse midlene.

Utvalget har også vurdert om kommuner med 
mange gjesteinnbyggere (hytteinnbyggere, stu-
denter ol.) bør hensyntas særskilt i inntekts-
systemet. Utvalget mener at disse kommunene i 
stor grad ivaretas i dag, ved at gjesteinnbyggere 
også medfører økte inntekter til kommunen. Kom-
muner med mange fritidsinnbyggere har selv 
valgt å legge til rette for utbygging av fritids-
boliger. Kostnader forbundet med dette bør der-
med ikke betraktes som ufrivillige kostnader og 
bør ikke omfattes av utgiftsutjevningen. I den grad 
det er et problem at enkelte gjesteinnbyggere 
mottar omfattende tjenester utenfor sin hjem-
kommune, må det vurderes løsninger utenfor 
inntektssystemet.

Toppfinansieringsordningen for særlig ressurs-
krevende tjenester er et øremerket tilskudd, og er 
dermed ikke en del av inntektssystemet. Ordnin-
gen omfatter imidlertid tjenester som også finan-
sieres gjennom inntektssystemet, blant annet 
tjenester til personer med psykisk utviklings-
hemming. Den har dermed berøringspunkter 
med inntektssystemet. I dag er toppfinansierings-
ordningen individrettet. Det vil si at det beregnes 
en egenandel per mottaker i ordningen, og det ses 
i liten grad på kommunens totale utgifter til perso-
ner i ordningen. Utvalget mener innretningen av 
det øremerkede tilskuddet bør vurderes endret, 
slik at ordningen i større grad ser på de totale 
utgiftene for kommunen og slik innrettes mer i 
tråd med prinsippene i inntektssystemet. Med en 
slik endring i ordningen mener utvalget det også 
bør vurderes å innlemme deler av det øremerkede 
tilskuddet i rammetilskuddet.

2.4 Fordelingsvirkninger

Utvalget har i sine vurderinger lagt vekt på hen-
synet til likeverdige tjenester, og dette tilsier at 
inntektsforskjeller mellom kommunene bør redu-
seres. Forslag som trekker i denne retningen er 
utvalgets forslag knyttet til kommunenes skatte-
inntekter, endringer i de regionalpolitiske tilskud-
dene og skjønnstilskuddet og avvikling av det sær-
skilte tilskuddet til kommunene fordelt per grunn-
skole. En gjennomgang av utgiftsutjevningen, slik 
at den er i tråd med utviklingen i kommunens 
utgiftsbehov og ufrivillige kostnadsforskjeller, er 
også viktig for å legge til rette for et likeverdig 
tjenestetilbud. Utvalget har foretatt en gjennom-
gang av utgiftsutjevningen, herunder kriteriene og 
vektingen av disse i kostnadsnøkkelen.

Tabell 2.1 og 2.2 viser fordelingsvirkningene 
av utvalgets forslag for kommunene gruppert 
etter nivå på korrigerte frie inntekter (2.1) og 
kommunestørrelse (2.2). Tabellene viser anslag 
på fordelingsvirkninger av forslagene til 
endringer som knytter seg til skatteelementene 
(kol. 3), de regionalpolitiske tilskuddene (kol. 4), 
avvikling av det særskilte tilskuddet per grunn-
skole i kommunen (kol. 5) og fordelingsvirk-
ningene av utvalgets forslag til endringer i utgifts-
utjevningen (kol. 6). Kolonne 7 viser den isolerte 
virkningen av å redusere vektingen av kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming. 
Kolonne 8 viser anslag på samlede fordelingsvirk-
ninger av utvalgets forslag, og er summen av 
kolonnene 3, 4, 5 og 6.

Utvalgets forslag til endringer i skatteelemen-
tene vil gjøre at kommuner som i dag har høye 
inntekter fra formuesskatt eller fra konsesjons-
kraft, havbruksfond og eiendomsskatt på kraft-
anlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg 
omfattet av særskattereglene for petroleum vil få 
reduserte inntekter, mens øvrige kommuner vil få 
en økning i sine inntekter.

Utvalgets forslag til endringer i de regional-
politiske tilskuddene gjør at disse tilskuddene i 
sum reduseres med om lag 188 kroner per inn-
bygger, noe som vil gi en tilsvarende økning i 
innbyggertilskuddet for alle kommuner. Utvalget 
foreslår også at omfanget av skjønnstilskuddet 
reduseres, og at tilskuddet som fordeles med et 
likt beløp per grunnskole i kommunen avvikles. 
Disse endringene innebærer også at en større del 
av rammetilskuddet fordeles til alle kommuner 
etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet.

Endringene knyttet til skatteelementene, 
regionalpolitiske tilskudd og avvikling av det sær-
skilte tilskuddet per grunnskole i kommunen 

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Stat-
lig styring av kommuner og fylkeskommuner.
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betyr at kommunene som i dag har det laveste 
nivået på korrigerte frie inntekter i gjennomsnitt 
løftes, mens kommunene som i dag har det 
høyeste inntektsnivået får reduserte inntekter (jf. 
tabell 2.1). Kommunene med de høyeste inn-
tektene vil fortsatt ha et høyt inntektsnivå etter 
disse endringene.

Basert på oppdaterte analyser legger utvalget 
fram et forslag til ny kostnadsnøkkel, og foreslår 
noen endringer i hvilke utgifter som skal omfattes 
av utgiftsutjevningen. Målet med disse end-
ringene er å utforme en kostnadsnøkkel som i 
størst mulig grad fanger opp de ufrivillige kost-
nadsforskjellene mellom kommunene, og sørger 
for at alle kommuner settes i stand til å kunne 
tilby sine innbyggere likeverdige tjenester. 
Kolonne 6 i tabell 2.1 og 2.2 viser fordelingsvirk-
ningene av utvalgets forslag til endringer i utgifts-
utjevningen. I utvalgets forslag til ny kostnads-
nøkkel er dagens utforming av gradert basis-
tilskudd lagt til grunn, og utvalgets forslag til 
endringer i hvilke utgifter som skal inngå i utgifts-
utjevningen er inkludert.

Utvalgets forslag til endringer i utgiftsutjev-
ningen gjør at de aller minste og de aller største 
kommunene kommer positivt ut, ved at de får et 
høyere beregnet utgiftsbehov enn i dag. Den nye 

kostnadsnøkkelen innebærer en høyere vekting 
av kriteriene for kommunestørrelse og bosettings-
mønster. Det gir isolert sett en økning for de 
minste, og de mest spredtbygde kommunene. For 
de største kommunene slår det blant annet posi-
tivt ut at flere utgifter inkluderes i sektoren for 
sosiale tjenester og utjevnes gjennom utgiftsutjev-
ningen.

Kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming (PU-kriteriet) får en betydelig 
lavere vekt i utvalgets forslag til ny kostnads-
nøkkel enn det har i dag. Dette er i tråd med resul-
tatene fra flere ulike analyser de senere årene som 
tilsier at dette kriteriet er vektet for høyt i dagens 
kostnadsnøkkel. Kriteriet har stor betydning i 
dagens kostnadsnøkkel, og det utløser derfor et 
høyt beløp per person som telles med i kriteriet. 
En betydelig reduksjon i vektingen av dette krite-
riet gir derfor betydelige fordelingsvirkninger. 
Kolonne 7 i tabellene 2.1 og 2.2 viser et anslag på 
den isolerte effekten av endringen av PU-kriteriet 
i kostnadsnøkkelen. Virkningen av at dette krite-
riet får en lavere vekting er negativ for de fleste 
kommunegruppene, med unntak av de største 
kommunene og kommunene med inntektsnivå 
rundt landsgjennomsnittet. Det er imidlertid 
variasjoner innad i kommunegruppene.

Tabell 2.1 Anslag på fordelingsvirkninger utvalgets forslag. Kommuner gruppert etter nivå på korrigerte frie 
inntekter 2021 (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Tall i kroner per innbygger.

Korrigerte frie 
inntekter, pst.

Innb. 
1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. 

 eiend.skatt, 
kons.kraftinnt. 
 og havbr.fond.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
 tilskudd 

per grunn-
skole

Ford. virkn. 
forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Isolert 
 effekt 

 endring 
 i PU- 

kriteriet

Sum 
 ford. 
virkn. 

utvalgets 
forslag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 94 pst. 764 348 60 980 230 63 -2 -267 -112 23
94–96 pst. 973 160 62 699 217 47 14 -194 -31 85
96–98 pst. 814 146 64 117 176 53 -5 -318 -64 -94
98–100 pst. 836 766 63 786 77 -39 41 58 -44 138
100–103 pst. 697 261 67 453 28 -2 -35 -38 18 -46
103–106 pst. 798 277 66 384 -354 -42 93 829 461 526
106–110 pst. 202 911 74 681 -276 58 -26 -153 -72 -397
110–115 pst. 118 779 81 609 -317 -33 -251 -267 -596 -868
115–130 pst. 115 779 91 457 -801 -169 -306 -188 -703 -1 463
Over 130 pst. 69 942 110 815 -2 091 -826 -314 743 -124 -2 488
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0  0 0
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Nedvektingen av PU-kriteriet må også ses i 
sammenheng med toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester. Det beløpet som PU-
kriteriet gir gjennom inntektssystemet i dagens 
ordning, trekkes fra i beregningen av det øre-
merkede tilskuddet. For personer som er talt med 
som psykisk utviklingshemmet i inntektssystemet 
og som også er tjenestemottakere i toppfinansier-
ingsordningen for ressurskrevende tjenester, vil 
det øremerkede tilskuddet øke tilsvarende reduk-
sjonen i beløpet som utløses av PU-kriteriet i inn-
tektssystemet. En reduksjon i verdien av kriteriet 
i inntektssystemet vil etter utvalgets anslag isolert 
sett, tilsvare en økning i det øremerkede til-
skuddet på om lag 2,3 mrd. kroner med dagens 
utforming av ordningen.

Samlede fordelingsvirkninger

Samlet sett kommer de minste kommunene og 
kommunene som i dag har de høyeste inntektene, 
negativt ut av utvalgets forslag, mens mellomstore 

og større kommuner kommer positivt ut. De 
minste kommunene er de kommunene som har 
det høyeste inntektsnivået i dag. Ser vi på for-
delingsvirkningene for kommunene gruppert 
etter nivå på korrigerte frie inntekter vil kommu-
nene med de laveste inntektene i sum komme noe 
bedre ut med utvalgets forslag. Dette er knyttet til 
endringene som foreslås i skatteelementene og i 
de regionalpolitiske tilskuddene. Kommunene 
med de høyeste inntektene kommer litt ulikt ut av 
utvalgets forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, 
mens forslagene om endringer i skatteelementene 
og de regionalpolitiske tilskuddene slår negativt 
ut for disse kommunene. Fordelingsvirkningene 
påvirkes i stor grad av den isolerte effekten av å 
redusere vektingen av PU-kriteriet i kostnads-
nøkkelen, jf. omtale over. Denne endringen må 
også ses i sammenheng med toppfinansierings-
ordningen for ressurskrevende tjenester.

Utvalget foreslår ingen endringer i inntekts-
garantiordningen i inntektssystemet, og deler av 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag vil der-

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 2.2 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag. Kommunene gruppert etter 
kommunestørrelse. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere
Innb. 
1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. 
skatt, kons. 

kraftinnt. og 
havbr. fond.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
fordeling 
 tilskudd 

per grunn-
skole

Ford. virkn. 
 forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Isolert 
 effekt 

 endring 
 i PU- 

kriteriet

Sum 
 ford. 
virkn. 

 utvalgets 
forslag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 2 000 78 286 96 179 -373 -625 -397 457 -1 045 -938
2 000–3 200 148 073 82 542 -207 -360 -223 -321 -864 -1 112
3 200–5 000 141 519 77 045 -195 57 -142 -304 -617 -584
5 000–10 000 485 390 70 064 -27 45 -112 -629 -571 -723
10 000–15 000 422 614 68 148 -2 -86 -69 -371 -314 -553
15 000–20 000 288 191 63 177 234 -7 -21 -142 -35 65
20 000–30 000 665 914 63 858 155 82 -15 -375 -122 -152
30 000–50 000 616 383 62 688 179 -32 21 -93 -36 75
50 000–100 000 835 757 62 555 176 111 32 -37 212 282
Over 100 000 1 676 998 63 953 -129 -5 94 510 384 469
De 20 komm. 
m. høyest innt.1 32 244 125 542 -3 076 -249 -406  1 238  -8 -2 493
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0 0 0
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med på kort sikt dempes av denne ordningen. 
Dette gjelder fordelingsvirkningene av utvalgets 
forslag til ny kostnadsnøkkel samt deler av end-
ringen i de regionalpolitiske tilskuddene. Inn-
tektsgarantiordningen vil, isolert sett, begrense 
fordelingsvirkningene av en systemendring til 
maksimalt 400 kroner per innbygger det første 

året etter at endringen gjennomføres. Endringer 
knyttet til skatt omfattes ikke av inntektsgaranti-
ordningen, og disse endringene vil dermed slå inn 
fra første år. Endringen i utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel må også ses i sammenheng med 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester, jf. nærmere omtale i kapittel 10.3.
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Kapittel 3  
Sammendrag

I dette kapittelet oppsummeres de ulike kapitlene 
i utredningen. Det gis en omtale av kapitlenes 
innhold, sentrale problemstillinger og utvalgets 
vurderinger. For en grundigere innføring i de 
ulike temaene vises det til kapitlene i sin helhet. 

3.1 Kommunenes oppgaver, 
finansiering og 
tjenesteproduksjon

Norske kommuner har et bredt spekter av roller 
og oppgaver, og dette omtales i kapittel 4.

Kommunene er en viktig arena for lokal-
demokrati, der kommunestyret består av repre-
sentanter valgt av innbyggerne. Kommunene har 
også en omfattende rolle som produsent av nasjo-
nale velferdstjenester, og bidrar til lokal sam-
funnsutvikling blant annet gjennom sine oppgaver 
som plan- og bygningsmyndighet og gjennom 
næringsutvikling. Kommunene er myndighets-
utøvere på en rekke saksområder, hvor de blant 
annet fatter vedtak om tildeling av tjenester, 
krever inn eiendomsskatt og gebyrer og gir til-
latelser og bevilgninger.

Som følge av sitt omfattende ansvar forvalter 
kommunesektoren (kommuner og fylkeskommu-
ner) en betydelig del av landets økonomiske res-
surser. Kommunesektorens samlede inntekter til-
svarer om lag 19 pst. av BNP for fastlands-Norge, 
og hver femte sysselsatte person i landet er ansatt 
i kommunal sektor.

Kommunesektoren finansieres hovedsakelig 
gjennom skatteinntekter og rammetilskudd, men 
har også andre inntekter som brukerbetalinger og 
gebyrer. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør 
i overkant av 70 pst. av kommunesektorens 
samlede inntekter på om lag 600 mrd. kroner, og 
omtales som kommunesektorens frie inntekter. 
De frie inntektene er inntekter som kommune-
sektoren fritt kan prioritere bruken av innenfor 
krav til tjenesteytingen gitt i lover og forskrifter. 
De frie inntektene omfordeles mellom kommu-
nene gjennom inntektssystemet.

Alle kommuner har ansvar for de samme opp-
gavene, uavhengig av innbyggertall, bosettings-
mønster, levekår eller andre forhold. Et sentralt 
mål med inntektssystemet er å legge til rette for at 
alle kommuner skal tilby likeverdige tjenester til 
sine innbyggere. Dette krever omfordeling av res-
surser mellom kommunene, siden skatteinntekter, 
behovet for tjenester og kostnadene ved å produ-
sere tjenester kan variere betydelig mellom kom-
muner. Ulik befolkningssammensetning tilsier ulik 
sammensetning av tjenesteproduksjonen i kommu-
nene. Tjenesteproduksjonen kan også variere 
mellom kommunene som følge av ulik kapasitet, 
kompetanse og effektivitet, og fordi kommunene 
har brukt sitt handlingsrom til å tilpasse tjeneste-
tilbudet til ulike lokale ønsker og behov. Videre vil 
kommuner med et høyere inntektsnivå og større 
økonomisk handlingsrom kunne tilby kommunale 
tjenester av bedre kvalitet og i større omfang enn 
andre kommuner.

Det framgår av kapittel 4 at kommune-
gruppene med de høyeste inntektene er de minste 
og de minst sentrale kommunene. Kommunene 
med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere har et 
inntektsnivå som ligger under landsgjennomsnit-
tet, det samme gjelder kommunene i gruppen 
nest mest sentrale til middels sentrale. Inntekts-
forskjellene skyldes i hovedsak regionalpolitiske 
tilskudd i inntektssystemet, at inntektsutjev-
ningen i inntektssystemet kun delvis utjevner for-
skjeller i skatteinntekter, og at noen kommuner 
har høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjons-
kraft, havbruksfond og/eller har fordel av lavere 
sats på arbeidsgiveravgiften.

Et sentralt spørsmål er om kommunene ikke 
tilbyr eller har forutsetninger for å tilby likever-
dige tjenester i dag, eller om forskjellene mellom 
kommunene er et uttrykk for ønskede, lokale 
prioriteringer og forskjeller. Det er en utfordring å 
finne gode mål på tjenesteproduksjonen, som 
både fanger opp omfanget av og kvaliteten på 
tjenestene på en god måte. Noen forskjeller kan 
belyses ved tjenesteindikatorer fra KOSTRA, samt 
produksjonsindeksen og effektivitetsanalysene 
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laget av Senter for økonomisk forsking (SØF). 
Kapitlet peker på at variasjonene i tjenestetilbudet 
kan være større i små enn i store kommuner, og 
det ser ut til å være en sammenheng mellom et 
høyt inntektsnivå og en høy produksjon målt 
gjennom produksjonsindeksen. Effektivitetsana-
lysene indikerer at effektiviteten i tjenesteproduk-
sjonen reduseres jo høyere nivået på de korri-
gerte frie inntektene er, men resultatene kan 
tolkes på flere måter. Det kan tenkes at kommu-
ner med et lavt inntektsnivå tvinges til å være mer 
effektive for at innbyggerne skal få et rimelig godt 
tjenestetilbud. Motsatt kan mer velstående kom-
muner prioritere høyere kvalitet i tjenestene, uten 
at dette fanges godt opp av effektivitetsindika-
torene.

Både inntektsnivå, tjenestetilbud og effektivi-
tet varierer mellom kommuner, og også mellom 
kommuner med om lag samme størrelse og inn-
tektsnivå. Det er ikke noen entydige sammen-
henger mellom disse størrelsene, og det pekes på 
at også andre forhold, slik som kapasitet, kompe-
tanse og lokale prioriteringer, har stor betydning 
for variasjonene mellom kommunene.

Framover vil kommunesektoren kunne bli 
tydelig preget av den demografiske utviklingen. 
Utgiftene vil isolert sett øke som følge av flere 
eldre innbyggere, samtidig som inntektene vil 
bremses av færre personer i yrkesaktiv alder. 
Utviklingen vil trolig arte seg ulikt mellom kom-
muner, hvor særlig distriktskommuner vil oppleve 
høyere utgifter og lavere skatteinntekter.

Selv om rammestyring er hovedprinsippet for 
den statlige styringen av kommunesektoren, er 
det samtidig en del eksempler på at staten styrer 
kommunene relativt detaljert på enkeltområder. 
Dette kommer til uttrykk i form av innføring av 
bemanningsnormer og rettighetsfesting. Med 
utsikter til strammere økonomiske rammer fram-
over og økende demografiske utfordringer, mener 
utvalget at det er viktig at kommunene gis hand-
lingsrom til å utnytte kunnskapen om lokale for-
hold til å tilpasse tjenesteytingen til lokale prefe-
ranser.

Andre forhold som også påvirker kommune-
nes forutsetninger for å tilby likeverdige tjenester 
er blant annet kapasitet og tilgang på riktig kom-
petanse. Flere studier peker på at kapasitet og 
kompetanse er en utfordring i dag, og at dette på 
sikt kan gi store variasjoner i tjenestekvaliteten 
mellom kommunene som ikke nødvendigvis skyl-
des økonomi.

Utvalget peker i kapittel 4 på at inntekts-
systemet må utformes slik at det ivaretar alle 
kommuner, og systemet må oppdateres jevnlig 

for å fange opp endringer i kommunesektoren 
over tid. Inntektssystemet er imidlertid et sys-
tem for fordeling av inntektene til kommunene, 
og det er ikke alle utfordringer som kan løses 
innenfor inntektssystemet. Eventuelle utviklings-
trekk som gir økte utgifter for kommunesekto-
ren som helhet må ivaretas gjennom størrelsen 
på de samlede rammene til fordeling, og utford-
ringer knyttet til blant annet kapasitet og kompe-
tanse i kommunene vil ikke inntektssystemet 
kunne løse alene.

3.2 Prinsipper for utforming av 
inntektssystemet

I kapittel 5 diskuterer utvalget hvilke hensyn 
som skal vektlegges i utformingen av inntekts-
systemet. Inntektssystemet skal ivareta flere 
hensyn, som til dels kan være motstridende. Et 
viktig mål med inntektssystemet er å bidra til å 
sette kommunene i stand til å tilby likeverdige 
tjenester. De økonomiske forutsetningene for å 
kunne gi et likeverdig tjenestetilbud er imidler-
tid ulike, og det er behov for en utjevning av 
disse forskjellene. På den andre siden skal 
inntektssystemet ta hensyn til det lokale selv-
styret, herunder at det skal være en lokal for-
ankring av kommunenes inntekter. Videre skal 
kommunenes inntektsgrunnlag være mest mulig 
forutsigbart og stabilt. Det er også ønskelig at 
inntektssystemet skal være utformet på en enkel 
og gjennomsiktig måte. Dette er prinsipper som 
ligger til grunn for utformingen av dagens inn-
tektssystem.

Det er lagt til grunn i utvalgets mandat at 
rammefinansiering fortsatt skal være hovedfinan-
sieringsmodellen for kommunesektoren og at 
generalistkommuneprinsippet skal ligge fast. 
Dette prinsippet innebærer at alle kommuner skal 
ha de samme oppgaver og ansvar.

Utformingen av inntektssystemet er viktig for 
å ivareta disse føringene. For det første er det 
viktig at inntektssystemet ikke skal gi kommu-
nene insentiver til å prioritere bestemte tjenester 
eller utforme tjenestetilbudet på en bestemt 
måte. En størst mulig andel av kommunenes inn-
tekter bør være frie inntekter, slik at kommu-
nene selv kan prioritere mellom lokale behov, 
noe som blant annet er nødvendig for å oppnå en 
effektiv drift. Kriteriene i utgiftsutjevningen må 
være objektive, slik at en bestemt aktivitet eller 
handling ikke belønnes med økte tilskudd. 
Inntektssystemet skal ikke være en refusjons-
ordning for ønsket aktivitet. Her går det et skille 
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mellom rammefinansiering og øremerkede til-
skudd.

Det er et overordnet mål at inntektssystemet 
skal legge til rette for at kommunene kan tilby et 
likeverdig tjenestetilbud. Et sentralt spørsmål i 
utformingen av inntektssystemet er derfor hva 
som er likeverdige tjenester. Likeverdige tjenester 
betyr ikke nødvendigvis at tjenestene skal være 
like i alle kommuner. Det må være rom for at 
tjenestene varierer mellom kommunene, ut fra 
hvordan man lokalt ønsker å innrette tjeneste-
tilbudet.

Hensynet til det lokale selvstyret og lokal for-
ankring av inntektene tilsier videre at kommu-
nene bør kunne påvirke egne inntekter, f.eks. i 
form av skatteinntekter, og at kommunene bør få 
beholde en andel av sine lokale skatteinntekter. 
Dette innebærer at det også må være aksept for 
noen inntektsforskjeller mellom kommunene. 
Samtidig har kommunene ansvar for velferds-
tjenester som det stilles store krav til, både fra 
nasjonale myndigheter og fra innbyggerne selv.

Uten omfordelende mekanismer som utgifts-
utjevningen og inntektsutjevningen ville forskjel-
lene i tjenestetilbud mellom kommunene kunne 
blitt veldig store. Inntektssystemet utjevner i dag i 
stor grad forskjeller i skatteinntekter gjennom 
inntektsutjevningen, og forskjeller i utgiftsbehov 
gjennom utgiftsutjevningen. Tjenestetilbudet i 
kommunene påvirkes også av de inntektene som 
ikke omfordeles. Eiendomsskatt, inntekter fra hav-
bruksfond, konsesjonskraftinntekter, finansielle 
inntekter og brukerbetalinger er holdt utenom 
dagens inntektsutjevning. Siden disse inntektene 
til dels er svært skjevt fordelt mellom kommu-
nene, bidrar disse til at noen kommuner kan ha et 
meget høyt nivå på de kommunale tjenestene. Det 
er da grunn til å tro at midlene kan brukes mer 
effektivt i en fattigere kommune. Utvalget mener 
det er rimelig å forstå likeverdige tjenester som 
det samme som at det i sum skal være små for-
skjeller i kommunenes muligheter til å kunne til-
fredsstille innbyggernes behov for tjenester.

De senere årene har utviklingen i den statlige 
styringen gått i retning av større vektlegging av 
like tjenester, på tvers av kommunene. Økt inn-
slag av bemanningsnormer og detaljstyring gjen-
nom lovverket griper direkte inn i kommunens 
egne prioriteringer og muligheter til å gi tjenes-
ter i tråd med befolkningens ønsker og behov i 
og med at regelverket styrer ressursbruken. Når 
normer styrer kommunens produksjon av tje-
nesten, vil kommunen innenfor en gitt ramme i 
realiteten ikke ha andre muligheter for å tilpasse 
seg enn å redusere tilbudet på andre tjenester for 

å kunne oppfylle normene. Hvis det fra statlig 
hold forventes at kommunenes tjenestetilbud i 
større grad skal være likt, kan det ikke være for 
store forskjeller i inntekter mellom kommunene. 
Utvalget mener at denne detaljstyringen er uhel-
dig og lite ønskelig, men ser også at utviklingen i 
denne retningen kan tilsi at hensynet til like-
verdige tjenester bør tillegges høyere vekt i 
utformingen av inntektssystemet.

3.3 Dagens inntektssystem

Kapittel 6 inneholder en beskrivelse av dagens 
inntektssystem. Inntektssystemet består av flere 
elementer, hvor de tre viktigste er inntekts-
utjevningen, utgiftsutjevningen og ulike regional-
politisk begrunnede tilskudd.

Skatteinntekter og inntektsutjevning

Hvor stor andel av kommunesektorenes samlede 
inntekter som skal komme som skatteinntekter 
omtales som skatteandelen. I dag utgjør skatteinn-
tekter om lag 40 pst. av de samlede inntektene til 
kommunesektoren.

Inntektsutjevningen utjevner delvis forskjeller 
i skatteinntekter mellom kommunene, og omfat-
ter i dag inntekts- og formuesskatt fra personlige 
skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 
Inntektsutjevningen består av en symmetrisk 
utjevning på 60 pst., samt en tilleggskompensa-
sjon til kommuner med skatteinntekter på under 
90 pst. av landsgjennomsnittet. Kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet, får et 
trekk i inntektsutjevningen som tilsvarer 60 pst. 
av differansen mellom egne skatteinntekter og 
landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinn-
tekter under landsgjennomsnittet, får en kompen-
sasjon gjennom inntektsutjevningen som tilsvarer 
60 pst. av differansen mellom egne skatteinn-
tekter og landsgjennomsnittet. Kommuner med 
skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennom-
snittet, får i tillegg til dette en tilleggskompensa-
sjon på 35 pst. av differansen mellom egne skatte-
inntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet.

Innenfor den symmetriske delen av inntekts-
utjevningen tilsvarer samlet trekk fra kommuner 
med skatteinntekter over landsgjennomsnittet 
samlet kompensasjon til kommuner med skatte-
inntekter under landsgjennomsnittet. Tilleggs-
kompensasjonen til kommuner med skatteinn-
tekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet finan-
sieres ved at alle kommuner trekkes med et likt 
beløp per innbygger.
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Utgiftsutjevningen

Det er store forskjeller mellom kommunene i 
befolkningssammensetning, geografi og kom-
munestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke 
tjenester innbyggerne har behov for og hvilke 
kostnader kommunene har ved å tilby disse 
tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å 
utjevne disse forskjellene, og å sette alle kommu-
ner i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige 
tjenester. Utgiftsutjevningen omfatter i dag sekto-
rene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, 
kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern, 
landbruk og administrasjon og miljø. Gjennom 
utgiftsutjevningen får kommunene full kompensa-
sjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Grunn-
laget for utgiftsutjevningen er beregnet utgifts-
behov på landsbasis (målt per innbygger), og den 
enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov ses i 
forhold til dette gjennomsnittet.

Som inntektsutjevningen er også utgiftsutjev-
ningen et null-sum-spill, hvor summen av tillegg 
for kommuner som blir tilført midler gjennom 
ordningen tilsvarer summen av trekk for kommu-
ner som gir fra seg midler.

Utgiftsbehovet til de enkelte kommunene 
beregnes ved hjelp av kostnadsnøkkelen. Kost-
nadsnøkkelen er et sett med objektive kriterier og 
tilhørende vekter som blir brukt til å beregne en 
indeks for hvor dyr en kommune er å drive, 
sammenliknet med gjennomsnittskommunen.

Målet med kostnadsnøkkelen er å fange opp 
de bakenforliggende faktorene som påvirker kom-
munens kostnader og størrelsen på innbyggernes 
underliggende etterspørsel, slik som bosettings-
mønster, kommunestørrelse, alderssammenset-
ningen i befolkningen og sosioøkonomiske for-
hold.

Kostnadsnøkkelen består av kriterier som for-
klarer hvorfor utgiftsbehovet varierer mellom 
kommunene, og hvert kriterium har en vekt som 
sier noe om hvor stor andel av variasjonene i 
utgiftsbehovet kriteriet forklarer. Kriteriene, og 
vektingen av disse, er i hovedsak fastsatt på 
grunnlag av statistiske analyser av variasjonene i 
kommunenes faktiske utgifter.

Ved hjelp av kostnadsnøkkelen og kriteriedata 
for alle kommuner, blir det for hver enkelt kom-
mune beregnet en indeks for beregnet utgifts-
behov. Indeksen blir beregnet slik at lands-
gjennomsnittet er 1,0. Kommuner med verdi på 
indeksen over 1,0 har et høyere beregnet utgifts-
behov enn landsgjennomsnittet, mens kommuner 
med en verdi på indeksen under 1,0 har et lavere 
beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet.

En kommune med indeks under lands-
gjennomsnittet får et trekk i innbyggertilskuddet 
tilsvarende differansen mellom eget beregnet 
utgiftsbehov og landsgjennomsnittet, mens en 
kommune med indeks over landsgjennomsnittet 
får et tillegg i innbyggertilskuddet tilsvarende 
differansen mellom eget beregnet utgiftsbehov og 
landsgjennomsnittet. Summen av tillegg for alle 
kommuner tilsvarer summen av trekk for alle 
kommuner i utgiftsutjevningen.

Regionalpolitiske tilskudd

I dagens inntektssystem er det fem regional-
politiske tilskudd, som er begrunnet ut fra ulike 
distrikts- og regionalpolitiske hensyn. Bak-
grunnen for denne typen regionalpolitiske til-
skudd er at inntektssystemet er brukt som et 
virkemiddel for å nå ulike regional- og distrikts-
politiske målsetninger. De regionalpolitiske til-
skuddene utgjør samlet sett en relativt liten del av 
det totale rammetilskuddet, men for enkelt-
kommuner kan disse tilskuddene utgjøre en rela-
tivt stor andel av det totale rammetilskuddet.

Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta små 
kommuner og kommuner i Sør-Norge med svak 
samfunnsmessig utvikling og distriktsmessige 
utfordringer. Kriteriene for å motta distrikts-
tilskudd Sør-Norge er at kommunen har under 
3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 
eller lavere, og har en gjennomsnittlig skatte-
inntekt per innbygger de siste tre årene som er 
lavere enn 120 pst. av landsgjennomsnittet. Dis-
triktsindeksen blir brukt som et mål på graden av 
distriktsutfordringer i en kommune, og består av 
ulike indikatorer for sentralitet, reiseavstand, 
befolkningstetthet og -utvikling, status for arbeids-
markedet og inntektsnivå. I 2022 er det 136 kom-
muner som mottar distriktstilskudd Sør-Norge, og 
tilskuddet utgjør totalt 808 mill. kroner.

Distriktstilskudd Nord-Norge går til alle kom-
muner i Troms og Finnmark, Nordland og noen 
kommuner i den nordligste delen av Trøndelag. 
Den største delen av tilskuddet (1,75 mrd. kroner) 
blir fordelt med en sats per innbygger til alle kom-
muner i disse områdene. Satsen er differensiert 
mellom kommuner i ulike fylker og geografiske 
områder. Kommuner med færre enn 3 200 inn-
byggere kan i tillegg motta et småkommunetillegg 
innenfor tilskuddet. Kommunene i tidligere Finn-
mark fylke og kommuner i tiltakssonen i tidligere 
Troms fylke får småkommunetillegg etter en høy-
ere sats enn øvrige kommuner. Distriktstilskudd 
Nord-Norge er i 2022 på totalt 2,25 mrd. kroner, og 
det er 91 kommuner som mottar tilskuddet.
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Regionsentertilskuddet ble innført i inntekts-
systemet i 2017. Tilskuddet går til kommuner som 
har gått gjennom en kommunesammenslåing, og 
som etter sammenslåingen fikk over om lag 8 000 
innbyggere. I 2022 er det 37 kommuner som mot-
tar tilskuddet, og tilskuddet utgjør totalt 203 mill. 
kroner.

Veksttilskuddet går til kommuner med særlig 
høy befolkningsvekst. Veksttilskuddet går til kom-
muner som de siste tre årene har hatt en gjen-
nomsnittlig, årlig befolkningsvekst på 1,4 pst. eller 
mer. I tillegg må kommunene ha hatt skatte-
inntekter på under 140 pst. av landsgjennom-
snittet de siste tre årene, målt per innbygger. 
Veksttilskuddet er i 2022 på 146 mill. kroner, og 
det er 12 kommuner som mottar dette tilskuddet.

Storbytilskuddet ble innført i 2011, og har gått 
til de største bykommunene; Oslo, Bergen, Trond-
heim og Stavanger. De siste årene har storby-
tilskuddet også blitt utvidet til å gjelde Kristian-
sand (siden 2018) og Drammen (siden 2020). Til-
skuddet utgjør i 2022 totalt 609 mill. kroner.

3.4 Kommunenes skatteinntekter

I kapittel 7 gis det en oversikt over kommunenes 
skatteinntekter og hvordan disse inntektene 
varierer mellom kommunene. I dag er det kom-
munenes inntekter fra inntekts-, formue- og 
naturressursskatt som utjevnes i inntektsutjev-
ningen. Kommunene har i tillegg til dette flere 
inntekter som kan karakteriseres som skatteinn-
tekter, som eiendomsskatt, konsesjonsavgifter 
og konsesjonskraftinntekter, samt inntekter fra 
Havbruksfondet.

Inntektsskatten kommer fra skatt på alminnelig 
inntekt for personlige skattytere, og utgjør hoved-
delen av kommunenes skatteinntekter med om 
lag 155 mrd. kroner i 2019.

Kommunene har også inntekter fra formues-
skatten som utgjorde om lag 13,6 mrd. kroner i 
2019. Stortinget fastsetter hvert år maksimal-
satser for inntekts- og formuesskatt til kommu-
nene som en del av behandlingen av budsjettet for 
det kommende året. Siden 1978 har alle kommu-
ner brukt maksimalsatsen for skatt på alminnelig 
inntekt, mens én kommune (Bø kommune) fra 
2021 har hatt lavere sats enn maksimalsatsen for 
den kommunale formuesskatten.

Noen kommuner og fylkeskommuner har inn-
tekter fra naturressursskatt. Eiere av vannkraft-
verk er pliktige til å betale naturressursskatt til 
kommuner og fylkeskommuner. Skatten er utfor-
met med sikte på at kommunene og fylkeskom-

munene der kraftanlegget ligger skal få en stabil 
minste inntekt, uavhengig av kraftforetakets inn-
tekt det enkelte år. 215 kommuner hadde inn-
tekter fra naturressursskatt i 2019. Kommunene 
har samlet mottatt om lag 1,4 mrd. kroner per år i 
naturressursskatt de siste årene.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt på fast 
eiendom inkludert bygninger og grunn, som kom-
munene fritt kan velge om de vil skrive ut eller 
ikke. Kommunestyret kan velge å skrive ut eien-
domsskatt på boliger, fritidseiendommer, ulike 
kraftanlegg, næringseiendom mv. I 2021 var det 
321 av 356 kommuner som skrev ut eiendoms-
skatt. Skattesatsen kan variere mellom 1 og 7 pro-
mille, unntatt for boliger og fritidsboliger der sat-
sen maksimalt kan være 4 promille. Det er adgang 
til å differensiere skattesatsen avhengig av eien-
domstype, for eksempel ved å ha ulik skattesats 
for bolig og næringseiendom. Det er imidlertid 
ikke adgang til å differensiere skattesatsen 
mellom boliger og fritidsboliger i kommunen.

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å 
betale konsesjonsavgifter til staten og kommuner 
som er berørt av kraftutbyggingen, og må avstå 
konsesjonskraft til utbyggingskommunen og ev. 
fylkeskommunen. Konsesjonsavgift ble innført for 
å gi kommunene og staten en kompensasjon for 
generelle skader og ulemper som følge av utbyg-
ging av vassdrag, som ikke ble kompensert på 
annen måte, samt en rett til en andel av verdi-
skapningen som fant sted. Konsesjonsavgiften 
skal avsettes i et fond som fortrinnsvis skal anven-
des til utbygging av næringslivet i distriktet. I 
2019 mottok 267 kommuner nær 693 mill. kroner i 
konsesjonsavgifter.

Konsesjonskraftens formål var å sikre de 
berørte utbyggingskommunene kraft til alminne-
lig forsyning til en rimelig pris. I dagens markeds-
baserte kraftsystem virker konsesjonskraften som 
en inntektsoverføring fra selskapene til kommu-
ner og fylkeskommuner. Prisen på konsesjons-
kraften som kommuner og fylkeskommuner mot-
tar, er basert på selvkost. Normalt vil den ligge 
under markedsverdien på kraften og kommunene 
kan tjene penger på å selge konsesjonskraft 
videre i kraftmarkedet. Tall fra KOSTRA viser at 
netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter 
og annen kraft for videresalg utgjorde nær 
1,6 mrd. kr i 2019, 1,3 mrd. kr i 2020 og 1,9 mrd. 
kroner i 2021. Dette omfatter da kun verdien av 
konsesjonskraften som har blitt solgt videre, og 
ikke kraft som for eksempel har gått til kommu-
nens eget forbruk.

En del kommuner har de siste årene fått bety-
delige inntekter fra havbruksnæringen, gjennom 
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inntekter fra salg av havbrukstillatelser. Det har 
vært en del endringer i regelverket de siste årene, 
men for årene 2020 og 2021 vedtok Stortinget at 
kommunesektoren skulle få tilført hhv. 2,25 og 
1 mrd. kroner gjennom Havbruksfondet fra kapasi-
tetsjusteringen i 2020. Dette gjaldt fram til 2022, 
hvor kommuner og fylkeskommuner vil få en inn-
tekt fra en ny produksjonsavgift. Produksjons-
avgiften er en særavgift til staten og inntektene for-
deles til kommunesektoren via Havbruksfondet. 
Kommunesektorens inntekter fra produksjons-
avgiften er anslått til om lag 500 mill. kroner årlig. 
Havbrukskommunene og -fylkeskommunene skal i 
tillegg tilføres 40 pst. av inntektene fra salg av pro-
duksjonskapasitet fra og med 2022. Også disse inn-
tektene vil bli tildelt kommunene og fylkeskommu-
nene gjennom Havbruksfondet.

Variasjoner i skatteinntekter mellom kommuner

I avsnitt 7.2 vises variasjonen i kommunenes 
skatteinntekter fra inntekts-, formues- og natur-
ressursskatter, som er de skatteinntektene som 
omfattes av inntektsutjevningen i inntekts-
systemet i dag. Det er stor variasjon i disse skatte-
inntekter mellom kommunene. Kommunen med 
lavest inntekter har ned mot 60 pst. av landsgjen-
nomsnittet før utjevning, mens kommunen med 
høyest inntekter har over 250 pst. av landsgjen-
nomsnittet, målt i kroner per innbygger. Inntekts-
utjevningen gir en betydelig reduksjon i forskjel-
lene, og løfter alle kommuner til minst 93 pst. av 
landsgjennomsnittet. I 2019 var det 349 kommu-
ner som totalt sett fikk et tillegg gjennom inn-
tektsutjevningen, mens 73 kommuner fikk et 
trekk. Total omfordeling i inntektsutjevningen i 
2019 var om lag 9,8 mrd. kroner.

Hvis vi også tar med skatteinntekter som ikke 
utjevnes mellom kommunene i dag, det vil si eien-
domsskatt, konsesjonskraft, konsesjonsavgift og 
inntektene fra Havbruksfondet, blir variasjonen 
mellom kommunene enda større. Graden av varia-
sjon mellom kommunene avhenger av hvilke 
skatteinntekter vi ser på. Inntektsskatten har en 
klart jevnere fordeling enn de øvrige kommunale 
inntektene, mens kraftinntekter, eiendomsskatt 
utenom bolig/fritidseiendom og utbetalinger fra 
Havbruksfondet har en svært skjev fordeling. For-
muesskatten er også skjevere fordelt enn inn-
tektsskatten, og noen få kommuner skiller seg ut 
med svært høye inntekter fra formuesskatt.

Definerer vi inntekter fra vannkraft, havbruk 
og eiendomsskatt på produksjonsanlegg som 
kommunale skatteinntekter er det de minste kom-
munene som samlet sett har de høyeste skatteinn-

tektene per innbygger. Dette skyldes i stor grad 
inntekter fra vannkraft, havbruk og eiendoms-
skatt på produksjonsanlegg. De største kommu-
nene har de høyeste skatteinntektene per innbyg-
ger, hvis vi kun ser på de skatteinntektene som er 
omfattet av inntektsutjevningen.

3.5 Utforming av skatteelementene 
i inntektssystemet

I kapittel 8 har utvalget vurdert utformingen av 
skatteelementene i inntektssystemet. I avsnitt 8.1 
ser utvalget nærmere på kommunenes skatte-
grunnlag. De kommunale skatteinntektene er i 
ulik grad skjevfordelt mellom kommunene, beta-
les i ulik grad av kommunenes egne innbyggere 
og varierer i ulik grad over tid. Hvilke typer 
skatteinntekter som inngår i kommunenes inn-
tektsgrunnlag har dermed betydning for graden 
av lokal forankring, for hvor stabile inntektene er, 
og for hvordan de er fordelt mellom kommunene.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på 
oppdrag fra utvalget sett nærmere på ulike spørs-
mål knyttet til lokale skatteinntekter. Borge m.fl. 
(2022) går gjennom økonomisk teori knyttet til 
lokale skatter, og diskuterer hvilke egenskaper 
lokale skatter bør ha.1 Det viktigste kravet til lokal 
beskatning er at den gir nok inntekter til å for-
ankre finansieringen av de kommunale tjenestene 
i lokale skattegrunnlag. For det andre bør skatte-
grunnlagene være immobile, det vil si at de ideelt 
sett ikke kan flyttes over kommunegrenser. For 
det tredje bør lokale skatter baseres på skatte-
grunnlag som er relativt jevnt fordelt mellom kom-
munene. En fjerde egenskap er at skattegrunn-
lagene bør være lite konjunkturutsatte. Kommu-
nale skatter skal gi en langsiktig og stabil finansier-
ing av kommunale tjenester, og ustabilitet i skatte-
grunnlagene vil øke behovet for ordninger som 
kan utjevne inntektene over tid. Et femte kriterium 
er det såkalte residensprinsippet, som handler om 
at det bør være et samsvar mellom de som mottar 
kommunale tjenester og de som finansierer dem 
over skatteseddelen. Den lokale skattefinansierin-
gen bør omfatte så mange som mulig av de som 
har glede av de kommunale tjenestene. Det siste 
kriteriet er skattens synlighet. For at kommunene 
skal fatte riktige beslutninger om skattenivå, er det 
ønskelig at skattene er mest mulig synlige for inn-
byggerne, og at det framgår tydelig hva de betaler 

1 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene: Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.
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i skatt til kommunen. På grunnlag av disse kriteri-
ene, vurderer Borge m.fl. (2022) formuesskatten 
som en mindre god lokal skatt enn skatt på almin-
nelig inntekt og eiendom. Formue er skjevt fordelt 
mellom kommuner, er ustabil over tid og gir 
begrensede inntekter til kommunene. Formue er 
også skjevt fordelt mellom innbyggerne innen den 
enkelte kommune og et svært mobilt skattegrunn-
lag.

I avsnitt 8.1.2 omtales usikkerheten i skatte-
anslagene for kommunene. Ved fastsettingen av 
nivået på de frie inntektene i statsbudsjettet gis 
det et anslag på utviklingen i skatteinntektene i 
det kommende året. Den kommunale og fylkes-
kommunale skattøren for inntektsskatten settes 
for å nå den ønskede skatteandelen, og anslaget 
for utviklingen i skatteinntektene er et viktig 
grunnlag når skattøren skal settes. Etter at skatt-
øren er fastsatt i statsbudsjettet, ligger den nor-
malt fast gjennom hele inntektsåret. Dersom den 
økonomiske utviklingen blir annerledes enn lagt 
til grunn i statsbudsjettet, blir dermed også kom-
munesektorens skatteinntekter annerledes enn 
forventet.

Usikkerheten i skatteanslagene kan skyldes at 
det er krevende å forutsi utviklingen i konjunktu-
rene, virkningen av endrede skatteregler og virk-
ningen av tekniske forhold rundt forskuddstrekk, 
innbetaling av restskatt og korreksjonsoppgjør 
mellom skattekreditorene (stat, kommune, fylkes-
kommune). De siste årene har det vært til dels 
store avvik mellom anslåtte skatteinntekter i stats-
budsjettet og faktiske skatteinntekter. En viktig 
grunn til dette er usikkerheten om utviklingen i 
aksjeutbytte. Siden 2006 inngår skattepliktig 
utbytte til personer i skattegrunnlaget alminnelig 
inntekt. Betydningen av slike skatteinntekter for 
kommunene har økt de siste årene som et resultat 
av at skatten på utbytte har blitt økt i flere omgan-
ger, sist i 2022. Dette har ført til store uttak av 
utbytte i enkeltår, og medført at usikkerhet rundt 
utbytter nå betyr mer for kommunenes skatteinn-
tekter enn tidligere.

Utvalget mener den økende ustabiliteten i 
kommunenes skattegrunnlag, som i stor grad 
skyldes omlegging av utbyttebeskatningen, er 
uheldig. Ustabiliteten er problematisk for den 
makroøkonomiske styringen og for muligheten 
staten har til å utjevne svingninger i økonomien. 
Usikkerheten i inntektsrammene for kommunene 
påvirker ressursfordelingen mellom kommune-
sektoren og andre samfunnsområder på en måte 
som er unndratt direkte politisk prioritering. 
Utvalget ønsker at kommunenes skattegrunnlag 
bør være mest mulig forutsigbare og stabile. Det 

bør derfor vurderes om det er mulig å utforme et 
skattegrunnlag for kommunenes inntektsskatt 
som ikke, eller i mindre grad, inneholder skatte-
pliktig utbytte.

I avsnitt 8.1.3 har utvalget vurdert formues-
skatten som et kommunalt skattegrunnlag. For-
mue er et mer ujevnt fordelt skattegrunnlag enn 
alminnelig inntekt. Skatt på formue bidrar dermed 
til større forskjeller mellom kommunene, og der-
med også til større behov for utjevning av skatte-
inntekter. Videre varierer formuesskatten mer fra 
år til år enn inntektsskatten. Lokale skatter bør i 
minst mulig grad være mobile mellom kommu-
nene. Inntektsskatten tilfaller kommunen der en 
person er bosatt, mens formue i fast eiendom 
skattlegges i den kommunen hvor eiendommen 
ligger. En betydelig andel av formuesskatten er 
knyttet til finansformue som bankinnskudd, 
aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Dette 
er formuesobjekter som er lett flyttbare. Samtidig 
som stadig færre personer betaler formuesskatt, 
har forskjellene mellom kommunene i inntekter 
fra formuesskatt økt.

Utvalget mener at formuesskatten har noen 
egenskaper som gjør den mindre egnet som en 
lokal skatteinntekt. Formuesskatten er skjevt for-
delt mellom kommuner og varierer mer fra år til 
år enn for eksempel skatt på alminnelig inntekt. I 
tillegg er formue et skattegrunnlag som kan 
stimulere til uheldig skattekonkurranse mellom 
kommuner. På den annen side kan formues-
skatten bidra til lokal forankring ved at også per-
soner som betaler mye i formuesskatt, men lite 
eller ingenting i inntektsskatt, bidrar til den lokale 
skattefinansieringen. Etter en samlet vurdering 
foreslår utvalget å halvere den kommunale ande-
len av formuesskatten, og å erstatte de reduserte 
inntektene fra formuesskatt med økte inntekter 
fra skatt på alminnelig inntekt, slik at forslaget er 
provenynøytralt. Dette vil bidra til å redusere for-
skjellene i skatteinntekter mellom kommunene og 
gi et mer stabilt skattegrunnlag. Forslaget vil også 
bidra til å redusere den potensielle utfordringen 
med skattekonkurranse mellom kommuner.

I avsnitt 8.1.4 omtales selskapsskatten som 
kommunal inntekt. Selskapsskatt er en skatt på 
selskapers overskudd. Etter 2009 har ikke sel-
skapsskatten vært en del av skattegrunnlaget til 
kommunene. Utvalget har vurdert om kommu-
nene bør ha inntekter fra selskapsskatt, og mener 
at ulike former for selskapsskatt ikke bør inngå i 
de kommunale skattene. Utvalget legger særlig 
vekt på at selskapsskatten varierer betydelig både 
mellom kommunene og mellom år, og dermed 
ikke er et godt inntektsgrunnlag når kommunene 
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skal være i stand til å levere stabile tjenester. Sel-
skapsskatten er også lagt på et mobilt skattegrunn-
lag og dermed lite egnet som kommunal inntekt. I 
tillegg er det usikkert i hvilken grad kommunal 
selskapsskatt vil stimulere til tilrettelegging for 
lokalt næringsliv, og det kan ikke utelukkes at den 
kan forsterke konkurranse på bekostning av sam-
arbeid om næringsutvikling mellom kommuner 
innad i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Kommu-
nal selskapsbeskatning vil også være svært krev-
ende å gjennomføre administrativt sett.

I avsnitt 8.2 vurderer utvalget behovet for 
utjevning av skatteinntekter. Inntektsutjevningen 
bidrar i dag til en betydelig omfordeling mellom 
kommuner. Graden av inntektsutjevning må ses i 
sammenheng med skatteandelen, det vil si hvor 
stor andel av kommunenes inntekter som kom-
mer som skatteinntekter. I tillegg er det en bety-
delig andel av kommunenes skatteinntekter som i 
dag ikke er inkludert i inntektsutjevningen. Dette 
er i stor grad inntekter som er knyttet til natur-
ressurser og som er svært skjevfordelte mellom 
kommunene. Ved en vurdering av behovet for 
utjevning av inntekter mellom kommuner, mener 
utvalget disse forholdene må ses i sammenheng.

Skatteandelen beregnes som kommunesekto-
rens inntekter fra skatt på inntekt og formue, natur-
ressursskatt og eiendomsskatt, som andel av kom-
munesektorens samlede inntekter. Siden skatteinn-
tektene er skjevere fordelt enn rammetilskuddet vil 
høyere skatteandel føre til større inntektsforskjel-
ler mellom kommunene. Skatteinntektene er samti-
dig mer uforutsigbare enn rammetilskuddet, og en 
høy skatteandel innebærer mindre forutsigbarhet i 
kommunenes inntektsgrunnlag.

Utvalget har vurdert ulike endringer som kan 
gi en jevnere inntektsfordeling: å redusere skatte-
andelen, øke inntektsutjevningen, samt å inklu-
dere flere inntekter i inntektsutjevningen. Redu-
sert skatteandel vil minske behovet for utjevning 
gjennom inntektsutjevningen. En lavere skatte-
andel vil også gi en mer stabil og forutsigbar til-
førsel av inntekter. Skattefinansiering under-
støtter på den annen side lokal forankring av inn-
tekter og kan dermed bygge opp under lokal-
demokratiet og det lokale selvstyret. En lavere 
skatteandel vil isolert sett svekke denne kob-
lingen. Endringer i inntektsutjevningen vil virke 
på liknende måte som endringer i skatteandelen. 
Utvalget mener dagens skatteandel avveier disse 
ulike hensynene på en god måte, og foreslår der-
for ingen endring i denne.

Etter utvalgets vurdering fungerer dagens inn-
tektsutjevning godt. Inntektsutjevningen gir en 
betydelig omfordeling, og løfter i dag alle kommu-

ner opp til et minimumsnivå på nær 94 pst. av 
landsgjennomsnittet per innbygger. Det er etter 
utvalgets vurdering fortsatt behov for en tilleggs-
kompensasjon, i tillegg til den symmetriske utjev-
ningen, som ivaretar kommunene med de laveste 
skatteinntektene. Utvalget foreslår derfor ingen 
endringer i utformingen av inntektsutjevningen. 

Det er imidlertid en utfordring at dagens inn-
tektsutjevning kun omfatter skatt på inntekt, for-
mue og naturressursskatt. Kommunenes inntek-
ter utenfor inntektsutjevningen har økt de senere 
årene, blant annet på grunn av de store utbetalin-
gene fra Havbruksfondet, og ved at høye strøm-
priser gir høyere konsesjonskraftsinntekter for en 
del kommuner. Det er også besluttet å innføre en 
produksjonsavgift på vindkraft, som kan bidra til å 
skape enda større forskjeller mellom kommuner. 
Inntektene fra naturressurser kan avhenge av 
mange forhold utenfor vertskommunens kon-
troll, for eksempel utbygging av ny kapasitet for 
kraftoverføring.

I avsnitt 8.3 vurderer utvalget om flere inn-
tekter bør inkluderes i inntektsutjevningen. Den 
varierende graden av tilgang på – og inntekter fra 
– lokale naturressurser bidrar til at det er store 
inntektsforskjeller mellom kommunene. Kommu-
nesektorens inntekter fra utvinning av natur-
ressurser har også steget de siste årene. Dette 
innebærer at kommunesektorens inntekter uten-
for inntektsutjevningen øker, noe som bidrar til 
større inntektsforskjeller mellom kommunene. 

Utvalget vil understreke at kommuner bør få 
noe igjen for å legge til rette for næringsvirksom-
het, enten det gjelder å legge til rette for utvinning 
av naturressurser som vannkraft og havbruk, eller 
det gjelder å legge til rette for annen næringsvirk-
somhet. Kommuner som legger areal til rette for 
næringsvirksomhet, men som ikke har de natur-
gitte mulighetene til å satse på vannkraftutvinning 
og havbruk, vil i dagens inntektssystem kun sitte 
igjen med eventuelle økte skatteinntekter fra inn-
tektsskatt og formuesskatt, som begge er inklu-
dert i inntektsutjevningen, samt eventuell eien-
domsskatt på selve næringsbyggene (kun eien-
domsverdien).

Konsesjonsordningene for vannkraft er gamle 
ordninger, og utformingen av dem må ses i 
sammenheng med forholdene da ordningene ble 
innført. Formålet med konsesjonskraft var å sikre 
utbyggingskommunene kraft til alminnelig elek-
trisitetsforsyning til en pris som reflekterte kost-
nadene ved utbyggingen. I det markedsbaserte 
kraftsystemet vi har i dag virker konsesjons-
kraften som en inntektsoverføring fra selskapene 
til kommunene og fylkeskommunene.
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Utvalget foreslår at kommunenes inntekter fra 
konsesjonskraft og havbruksfondet, samt eien-
domsskatt på kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og 
anlegg omfattet av særskattereglene for petro-
leum, bør utjevnes mellom kommunene, men at 
utjevningen av disse inntektene er mindre, enn for 
de skatteinntektene som inngår i inntektsutjev-
ningen i dag. Utvalget foreslår ikke at konsesjons-
avgiften inkluderes i inntektsutjevningen, siden 
den ikke kan regnes som direkte frie inntekter for 
kommunene. Det er per i dag ikke mulig å kun 
skille ut eiendomsskatt på kraftanlegg mv. fra 
datagrunnlaget, og eiendomsskatt fra kraftanlegg 
mv. inngår sammen med eiendomsskatt på annen 
næringseiendom i et samlet datagrunnlag. Utval-
get er kjent med at det arbeides med å lage mer 
findelt informasjon om skattegrunnlagene som 
skiller mellom disse kategoriene, og som kan 
gjøre det mulig å inkludere eiendomsskatt på 
kraftanlegg mv. i en utjevningsordning.

Utvalget har også vurdert om øvrig eiendoms-
skatt bør inkluderes i inntektsutjevningen. Eien-
domsskatt på bolig/fritidsbolig er i utgangspunktet 
mye jevnere fordelt enn eiendomsskatt på kraft-
anlegg mv., og utjevningen vil i mindre grad bidra 
til omfordeling mellom kommunene. For eien-
domsskatt på kraftanlegg mv. er det i større grad 
snakk om naturgitte forutsetninger og forhold 
utenfor kommunens kontroll som gir kommunene 
mulighet til å skattlegge ulike kraftanlegg. 

Utvalget skisserer en egen utjevningsmodell 
for inntektene fra eiendomsskatt på kraftanlegg 
mv., konsesjonskraft og havbruksinntektene på 
siden av den ordinære inntektsutjevningen. Utval-
get foreslår en symmetrisk utjevningsmodell med 
kompensasjonsgrad på 10 pst. for å oppnå en 
moderat utjevning. Kommuner med skatteinn-
tekter over landsgjennomsnittet for de aktuelle 
inntektene vil få et trekk tilsvarende 10 pst. av 
differansen mellom eget inntektsnivå og lands-
gjennomsnittet, mens kommuner med inntekter 
under landsgjennomsnittet vil få et tilskudd til-
svarende 10 pst. av differansen mellom eget inn-
tektsnivå og landsgjennomsnittet. Det innebærer 
at kommunene som ikke har noen av disse inn-
tektene i dag, vil få et tilskudd tilsvarende 10 pst. 
av landsgjennomsnittet for disse inntektene.

Utvalget viser også til et alternativ hvor en 
mindre andel av de aktuelle inntektene inkluderes 
i den ordinære inntektsutjevningen. I denne 
modellen vil det være det samlede inntektsnivået 
som er avgjørende for utjevningen. Dette er en 
modell som vil komme kommuner med relativt 
lave inntekter fra inntektene som er inkludert i 
inntektsutjevningen i dag til gode.

Utvalget anbefaler at det ses nærmere på hvor-
dan en slik utjevningsordning kan utformes. Et 
element som bør undersøkes nærmere er hvilket 
grunnlag som skal legges til grunn for å anslå ver-
dien av kommunenes konsesjonskraftinntekter.

Kommunenes utbytteinntekter fra eierskap i 
kraftsektoren kan etter utvalgets vurdering ikke 
likestilles med naturressursinntekter som natur-
ressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. 
Kommunene kan selv velge hvordan de vil for-
valte sine disponible midler, og hvordan disse 
eventuelt spares eller investeres gjennom eier-
skap i bedrifter, egen forretningsvirksomhet, 
finansforvaltning og liknende. Enhver kommune 
kan i prinsippet investere sine midler gjennom å 
kjøpe aksjer i kraftsektoren, på samme måte som 
de kan velge å investere sine midler på andre 
måter. Dersom kommunenes utbytteinntekter 
skulle inkluderes i inntektsutjevningen, ville det 
også kunne gitt insentiver til å ta finansielle eller 
organisatoriske grep for å omgå problem-
stillingen.

I avsnitt 8.4 diskuterer utvalget kommunenes 
frihet til å sette skattesatser. For inntekts- og for-
muesskatten er det fastsatt maksimale skatte-
satser for kommunene. Kommunene kan velge å 
sette skattesatsene lavere enn maksimalsatsene, 
men de har ikke mulighet til å sette dem høyere. 
Siden 1978 har imidlertid alle kommuner med ett 
unntak brukt maksimalsatsene, både for inntekts- 
og formuesskatten. Unntaket er Bø kommune i 
Nordland, som fra og med skatteåret 2021 satte 
ned sin sats for kommunal formuesskatt fra 
maksimalsatsen på 0,7 pst., til 0,2 pst.

Utgangspunktet for inntektsutjevningen mel-
lom kommunene i dagens system er at det bereg-
nes et kommunalt tilskudd eller trekk på grunnlag 
av de faktiske skatteinntektene. Da Bø satte ned 
sin skattesats ble det gjort en korreksjon ved at 
kommunens grunnlag for utjevning ble beregnet 
ut fra hva skatteinntektene ville vært med maksi-
malsatsen. Uten en slik korreksjon ville en kom-
mune som setter ned skattesatsen, og med det får 
reduserte skatteinntekter, fått et redusert bereg-
ningsgrunnlag i inntektsutjevningen. Kommunen 
ville da få kompensert store deler av de reduserte 
skatteinntektene gjennom et økt tilskudd eller 
redusert trekk i inntektsutjevningen. Skattetapet 
av redusert skattesats ville i så fall i stor grad blitt 
kompensert av de andre kommunene.

Utvalget har diskutert om kommunene selv 
bør ha mulighet til å sette skattesatsene for inn-
tekts- og formuesskatten. Hensynet til det lokale 
selvstyret og den lokale forankringen av kommu-
nenes inntekter taler for at kommunene skal ha en 
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slik mulighet. På den annen side kan det argu-
menteres for at skattesatsene bør være felles for 
skattegrunnlag som er mobile, ustabile eller mer 
ujevnt fordelt mellom kommunene. Videre vil 
utvalget peke på at både skatt på alminnelig inn-
tekt og formuesskatten er viktige virkemidler i 
den nasjonale fordelingspolitikken. Lokale varia-
sjoner i beskatningen av alminnelig inntekt vil 
bety at den sentralt fastsatte fordelingspolitikken 
delvis kan motvirkes på lokalt nivå. Større bruk av 
lavere skattesatser enn maksimalsatsene vil også 
kunne utfordre den makroøkonomiske styringen 
av kommunesektorens inntekter.

Det er derfor utvalgets primære standpunkt at 
skattesatsene for skatt på inntekt og formue bør 
være faste satser. Selv om kommunene i svært 
liten grad har benyttet dagens mulighet til å sette 
satsene lavere enn maksimalsatsene på inntekt og 
formue, kan en argumentere for at det å fjerne 
denne muligheten vil begrense kommunenes 
beskatningsfrihet. Utvalget mener kommunene 
bør ha reelle muligheter til å påvirke egne inn-
tekter. Det kan for eksempel løses ved at en over-
gang til faste skattesatser for skatt på inntekt og 
formue kombineres med å øke kommunenes 
beskatningsfrihet innenfor eiendomsskatten.

Dersom kommune fortsatt skal ha muligheten 
til å sette ulike skattesatser for inntekts- og for-
muesskatten, må det sørges for at kommunene 
ikke får kompensasjon i inntektsutjevningen der-
som skattesatsen reduseres. Utvalget mener det er 
urimelig at kommuner som selv velger en lavere 
skattesats skal få kompensert store deler av inn-
tektsreduksjonen fra andre kommuner gjennom 
inntektsutjevningen. Dersom kommunene skal ha 
frihet til selv å sette skattesatsene, bør inntekts-
utjevningen innrettes slik at den enkelte kommune 
selv dekker inntektstapet som følger av en lavere 
skattesats. Så lenge det bare er én eller svært få 
kommuner som setter en lavere skattesats, kan 
problemstillingen trolig håndteres slik Kommunal- 
og distriktsdepartementet har gjort i Bø-saken. 
Dersom omfanget av kommuner som setter ned 
skattesatsen blir større vil det etter utvalgets vur-
dering være mer hensiktsmessig og oversiktlig å 
legge om til å beregne inntektsutjevningen med 
utgangspunkt i skattegrunnlaget i stedet for den 
faktiske skatteinntekten, og legge til grunn en 
felles skattesats for alle kommuner i beregningen.

I avsnitt 8.4.2 omtaler utvalget beskatningsfri-
heten innenfor eiendomsskatten. Her vises det til 
utviklingen de senere årene, der kommunenes 
handlefrihet innenfor eiendomsskatten er blitt 
innskrenket. Eiendomsskatten er i faglitteraturen 
vurdert som en god lokal skatt. Skatt på bolig er 

blant annet et svært stabilt og immobilt skatte-
grunnlag, og det gir en god kobling mellom de 
som mottar kommunale tjenester og de som finan-
sierer dem.

Kommunenes muligheter til å øke sin finan-
siering gjennom eiendomsskatten har de senere 
årene blitt begrenset gjennom endringer i eien-
domsskatteloven, hvor den maksimale skatte-
satsen for bolig og fritidsbolig har blitt redusert. 
Dette er etter utvalgets vurdering en uheldig inn-
snevring av kommunenes beskatningsfrihet. Etter 
utvalgets vurdering bør den kommunale handle-
friheten til å sette skattesats for bolig og fritids-
bolig føres tilbake til samme nivå som i 2019, hvor 
alle satsene fulgte de generelle reglene i eien-
domsskatteloven på mellom 2 og 7 promille, og 
uten en nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på 
eiendomsverdien.

3.6 Utgiftsutjevningen

Innbyggertilskuddet til kommunene fordeles i 
utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. 
Samtidig er det store forskjeller mellom kommu-
nene i blant annet kommunestørrelse, bosettings-
mønster, befolkningssammensetning og sosioøko-
nomiske forhold. Dette gjør at innbyggerne har 
behov for og etterspør ulike tjenester i ulike kom-
muner, samtidig som kommunenes kostnader ved 
å tilby tjenester varierer. Variasjoner i kommune-
nes utgifter til det kommunale tjenestetilbudet 
kan skyldes både forhold som er utenfor kommu-
nenes kontroll, og forhold som kommunene selv 
kan påvirke. Målet med utgiftsutjevningen er å 
utjevne ufrivillige forskjeller mellom kommunene, 
og legge til rette for at alle kommuner skal kunne 
tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. Et 
viktig prinsipp i inntektssystemet i dag er at kom-
munene skal få full kompensasjon for utgifter ved 
tjenesteytingen som de selv ikke kan påvirke. Full 
utjevning innebærer at utjevningsgraden i dag er 
på 100 pst. Utgiftsutjevningen er en ren omfor-
deling innenfor innbyggertilskuddet mellom kom-
munene, og omfordeler fra kommuner med et lavt 
beregnet utgiftsbehov til kommuner med et høyt 
beregnet utgiftsbehov.

Siden det kun er de ufrivillige kostnads-
forskjellene som skal utjevnes gjennom utgifts-
utjevningen, baseres utjevningen på et beregnet 
utgiftsbehov for den enkelte kommune, og ikke 
kommunenes faktiske utgifter. Utgiftsbehovet til 
den enkelte kommune beregnes ved hjelp av kost-
nadsnøkkelen. Kostnadsnøkkelen er et sett med 
kriterier og en tilhørende vekting, som sier noe 
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om hvilke faktorer som gjør at kommunenes 
utgifter varierer.

Målet med kostnadsnøkkelen er å fange opp 
de bakenforliggende faktorene som indirekte 
påvirker kommunens kostnader, slik som alders-
sammensetningen i befolkningen, bosettings-
mønster, sosioøkonomiske forhold og kommune-
størrelse. Ved hjelp av kostnadsnøkkelen bereg-
nes det en indeks for hver kommune, og denne 
sier noe om det beregnede utgiftsbehovet for 
kommunen i forhold til landsgjennomsnittet. 
Denne indeksen benyttes videre for å omfordele 
fra kommuner som er relativt billigere å drive, til 
kommuner som er relativt dyrere å drive enn 
gjennomsnittet.

I kapittel 9 vurderer utvalget hvilke prinsipper 
som bør ligge til grunn for utgiftsutjevningen, 
hvilke sektorer og utgifter som bør omfattes, 
metoder og analyseopplegg for å komme fram til 
kriteriene for omfordeling i utgiftsutjevningen og 
hvilket datagrunnlag som skal benyttes. Utvalget 
vurderer også dagens kompensasjon for 
smådriftsulemper i inntektssystemet (gradert 
basiskriterium), og kommer med forslag til 
endringer i utformingen av denne.

Prinsipper

Utvalget mener utjevningsgraden i utgiftsutjev-
ningen fortsatt bør være på 100 pst., slik at for-
skjellene i ufrivillige kostnader innenfor sektorene 
som er inkludert i ordningen utjevnes fullt ut. 
Utvalget mener også at det er et viktig prinsipp i 
utgiftsutjevningen at det kun er ufrivillige kost-
nadsforskjeller som skal utjevnes mellom kommu-
nene og at dette fortsatt bør legges til grunn. Fri-
villige forskjeller i tjenestetilbud mellom kommu-
nene er et resultat av lokale ønsker og prioriterin-
ger, og disse bør dermed ikke utjevnes gjennom 
inntektssystemet. En kommune som velger å inn-
rette tjenestetilbudet på et område med lavere 
kostnader enn gjennomsnittet bør få beholde 
denne innsparingen, mens en kommune som 
velger å ha et dyrere tjenestetilbud enn gjennom-
snittet må ta denne kostnaden selv.

Rammestyring er hovedmodellen for finan-
siering av kommunesektoren, og kommunene 
skal fritt kunne prioritere sine ressurser innenfor 
gjeldende lover og regler. Dette innebærer at 
utgiftsutjevningen ikke bør inneholde kriterier 
som legger føringer på kommunenes priorite-
ringer eller gir insentiver til å prioritere på en 
bestemt måte. Utvalget mener derfor at utgifts-
utjevningen og kriteriene i denne bør utformes 
slik at de bakenforliggende etterspørsels- og 

kostnadsforholdene i kommunen fanges opp, 
uavhengig av hvordan kommunen har innrettet 
tjenestetilbudet.

For at utgiftsutjevningen skal være mest mulig 
treffsikker må kriteriene og vektingene av disse 
oppdateres jevnlig. Utvalget har foretatt en 
gjennomgang av alle delkostnadsnøklene i utgifts-
utjevningen, og foreslår endringer i kriterier og 
vekting i tråd med oppdaterte analyser av varia-
sjonene i kommunenes utgifter. Disse er nærmere 
omtalt i kapittel 10.

Formålet med analysene er å finne de krite-
riene som i best mulig grad kan forklare hvorfor 
utgiftene til de enkelte sektorene varierer mellom 
kommunene. Hovedprinsippene for utgiftsutjev-
ningen, det vil si at kommunene skal få full kom-
pensasjon for ufrivillige utgiftsforskjeller og at 
utgiftsutjevningen ikke skal styre kommunenes 
prioriteringer, legger føringer på hvilke kriterier 
som kan benyttes i kostnadsnøkkelen. For at kri-
teriene ikke skal legge føringer på kommunenes 
prioriteringer bør kriteriene i kostnadsnøkkelen i 
størst mulig grad være objektive, det vil si at kom-
munene ikke kan påvirke verdien på kriteriene. 
Kriteriene må også være basert på offentlig til-
gjengelig statistikk, som oppdateres jevnlig.

Sektorer i utgiftsutjevningen

Utvalget har drøftet hvilke sektorer som bør 
omfattes av utgiftsutjevningen. Dagens utgifts-
utjevning omfatter de store velferdstjenestene 
barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kom-
munehelsetjenesten, sosiale tjenester og barne-
vern, i tillegg til administrasjon og miljø og land-
bruk. I 2019 utgjorde kommunenes utgifter til 
tjenester i utgiftsutjevningen om lag 350 mrd. kro-
ner. Utgiftene til tjenestene utenfor utgiftsutjev-
ningen utgjorde om lag 80 mrd. kroner.

Utvalget trekker i kapitlet fram noen kriterier 
som anses som relevante for vurderingen av om 
tjenester skal inngå i utgiftsutjevningen. Det 
pekes på at ordningen bør omfatte velferds-
tjenester av nasjonal karakter, tjenester det er 
knyttet sterke nasjonale føringer eller mål til, 
f.eks. knyttet til standard og omfang av tjenestene, 
oppgaver kommunene er pålagt å drive i lov eller 
forskrift, tjenester av en viss størrelse (dvs. at 
utgiftene til tjenestene har et visst omfang), og 
tjenester der utgiftene per innbygger varierer 
mellom kommunene. Det må også være mulig å 
finne objektive kriterier som fanger opp varia-
sjoner i utgiftene.

Etter utvalgets vurdering bør alle tjenestene 
som inngår i utgiftsutjevningen i dag fortsatt 
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inngå i ordningen. Utvalget foreslår noen 
endringer i organiseringen av sektorer og funksjo-
ner i utgiftsutjevningen foreslås, som at land-
bruksforvaltning blir en del av administrasjons-
sektoren, og at KOSTRA-funksjonen for voksen-
opplæring flyttes fra grunnskole til sosiale tjenes-
ter. Samtidig vil utvalget inkludere kommunenes 
utgifter til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 
samt bistand til etablering og opprettholdelse av 
egen bolig mv. i utgiftsutjevningen, ved å utvide 
utgiftsbegrepet for sosiale tjenester. Disse 
endringene er nærmere omtalt i kapittel 10.

Utover endringsforslagene diskuterer utvalget 
to sektorer, kommunal vei og beredskap til brann- 
og ulykkesvern. Utvalget har fått innspill om at det 
bør vurderes å ta kommunenes utgifter til disse 
sektorene inn i utgiftsutjevningen. Utvalget vurde-
rer samlet sett at mangel på valide og objektive 
kriterier for å fange opp utgiftsvariasjon, stor varia-
sjon i kommunal organisering av tjenestene og 
størrelsen på de to sektorene gjør at tjenestene 
ikke bør inkluderes i utgiftsutjevningen.

Analyseopplegg og metode

For å kunne tallfeste forskjeller i utgiftsbehov 
mellom kommunene, må først de ulike ufrivillige 
kostnads- og etterspørselsforhold identifiseres, 
slik at kriterier og vektingen av disse i kost-
nadsnøkkelen kan fastsettes. Det er flere meto-
diske tilnærminger til hvordan dette kan gjøres. 
Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere valget av 
metoder i utgiftsutjevningen, herunder bruk av 
statistiske og normative metoder, samt bruk av 
simultane og partielle statistiske analyser.

Metodisk kan en skille mellom to hoved-
tilnærminger for selve analysen av variasjonene i 
kommunenes utgifter: statistisk metode og 
normativ metode. De to hovedmodellene skiller 
seg fra hverandre i hvilket informasjonsgrunnlag 
som benyttes for å tallfeste utgiftsbehovet til den 
enkelte kommune. I normative modeller etableres 
kriterier for utjevning basert på normer for 
tjenestetilbudet, slik som normerte deknings-
grader og en normert ressursinnsats, mens stati-
stiske modeller tar utgangspunkt i analyser av det 
faktiske tjenestetilbudet.

For å finne ut hvilke faktorer som kan forklare 
hvorfor utgiftene varierer mellom kommunene 
kan en benytte statistiske regresjonsanalyser. I 
slike analyser kan man enten se på én og én 
sektor for seg, gjennom partielle analyser, eller 
analysere alle sektorer samlet ved hjelp av simul-
tane analyser. I partielle analyser blir de enkelte 
sektorene behandlet og analysert enkeltvis og 

uavhengig av hverandre, mens i en simultan ana-
lyse blir flere sektorer behandlet samtidig, og det 
tas hensyn til sammenhenger som gjelder på tvers 
av sektorer.

Helt siden Rattsøutvalgets utredning (NOU 
1996: 1) har det vært en diskusjon om bruken av 
partielle og simultane regresjonsanalyser for å 
utforme kostnadsnøklene i inntektssystemet. 
Borgeutvalget (NOU 2005: 18) vurderte de to 
metodene i sin utredning, og mente begge meto-
der hadde både styrker og svakheter. Borge-
utvalget anbefalte derfor at det ble benyttet en 
kombinasjon av de to tilnærmingene, der den 
simultane modellen benyttes for å avdekke betyd-
ningen av kostnadsforhold som er felles for flere 
tjenester, for eksempel bosettingsmønster og 
kommunestørrelse. I de siste revisjonene av 
kostnadsnøkkelen (2011 og 2017) ble anbefalin-
gen fra Borgeutvalget i hovedsak fulgt, og det er 
benyttet en kombinasjon av de to ulike analyse-
metodene.

I dagens kostnadsnøkkel er analysemetodene 
over også supplert med andre analyser. Innenfor 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg er det 
benyttet en kombinasjon av regresjonsanalyser og 
tall på faktisk ressursinnsats fordelt på alders-
grupper, for å fastsette vektingen av alderskrite-
riene i delkostnadsnøkkelen. Ved å benytte tall på 
ressursinnsatsen får man et mer presist mål på 
hvor stor andel av utgiftene som kan knyttes til de 
ulike aldersgruppene. En svakhet med slike analy-
ser er imidlertid at de ikke gir informasjon om 
andre forhold enn alder som forklarer variasjoner 
i kostnader ved å tilby tjenestene.

I tillegg til å utføre analyser av variasjoner i 
kommunenes utgifter (målt per innbygger) på de 
ulike sektorene, er det også relevant å se på sepa-
rate analyser av variasjoner i kommunenes dek-
ningsgrader og enhetskostnader. Separate analy-
ser av dekningsgrader og enhetskostnader er i 
dag benyttet som et supplement til analyser av 
kommunenes utgifter til den enkelte sektor. 
Denne typen analyser kan benyttes for å under-
søke aktuelle forklaringsvariablers validitet, det 
vil si om variabelen virker på den måten man 
antar. Kriterier som sier noe om etterspørselen 
etter en tjeneste bør virke gjennom deknings-
gradene, og dermed også gi utslag i en slik ana-
lyse. Andre forhold, som bosettingsmønsteret i 
kommunen, antas å påvirke kommunenes enhets-
kostnader, for eksempel utgifter per elev i grunn-
skolesektoren.

Utvalget mener det fortsatt bør benyttes stati-
stiske metoder for å komme fram til kriterier og 
vektingen av disse i utgiftsutjevningen. Normative 
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metoder, som er et alternativ til statistiske metoder, 
krever at det finnes eller fastsettes noen normer for 
tjenestetilbudet, og at man på bakgrunn av disse 
beregner den enkelte kommunes kostnader ved å 
ha et tjenestetilbud som oppfyller disse normene. I 
dag finnes det i liten grad så detaljerte normer for 
tjenestetilbudet til kommunene som er nødvendig 
for å utvikle en normativ modell, og det må derfor 
fastsettes slike normer for analyseformål hvis nor-
mative modeller skal benyttes i utgiftsutjevningen. 
Etter utvalgets vurdering vil dette være svært krev-
ende, og det er heller ikke ønskelig. Selv om 
normer kun fastsettes for analyseformål vil disse 
kunne bli oppfattet som en styrende norm, og en 
form for krav til tjenestetilbudet i kommunene. 
Inntektssystemet bør etter utvalgets vurdering 
ikke gi slike signaler eller føringer på kommunenes 
tjenestetilbud, og det bør derfor ikke benyttes nor-
mative modeller i utformingen av kostnads-
nøkkelen for kommunene.

Utvalget har vurdert tilgjengelige utredninger 
om bruk av simultane og partielle analyser i inn-
tektssystemet, og mener det er styrker og svak-
heter ved begge tilnærminger. Utvalget mener der-
for dagens tilnærming, der det brukes en kombina-
sjon av partielle og simultane analyser, bør videre-
føres. En fordel med simultane analyser er at disse 
er bedre egnet til å fange opp forhold som påvirker 
flere sektorer, samtidig som partielle analyser er 
godt egnet til å analysere hver enkelt sektor i 
dybden. For å fastsette betydningen av sektorover-
gripende forhold som bosettingsmønster og kom-
munestørrelse, bør resultatene fra den simultane 
modellen benyttes, men på samme måte som i dag 
mener utvalget det bør benyttes et gjennomsnitt av 
resultatene fra simultane og partielle analyser. 
Siden det er betydelige svingninger i estimatene fra 
de simultane analysene, bør det benyttes et 
gjennomsnitt over flere år fra disse analysene.

Utvalget mener det er en fordel å utnytte mest 
mulig informasjon i fastsettingen av kriteriene og 
vektingen av disse i kostnadsnøkkelen, og mener 
derfor analysene av utgifter per innbygger bør 
suppleres med andre relevante metoder. Utvalget 
anbefaler derfor at det som i dag fortsatt benyttes 
brukerstatistikk for å fastsette vektingen av de 
ulike alderskriteriene i delkostnadsnøkkelen for 
pleie og omsorg, for å gi nødvendig robusthet i til-
delingen av tilskudd. En kombinasjon av bruker-
statistikk og regresjonsanalyser vil i større grad 
fange opp betydningen av alderskriteriene enn det 
metodene hver for seg vil gjøre. Som et supple-
ment til analysene av utgifter målt per innbygger 
bør det også gjøres analyser av dekningsgrader 
og enhetskostnader der dette er relevant.

Kapitalkostnader

De frie inntektene skal finansiere både drifts- og 
kapitalutgifter i tjenesteproduksjonen. I dag utjev-
nes ikke eventuelle variasjoner i kapitalutgifter 
gjennom utgiftsutjevningen. I praksis innebærer 
det at tilskudd til kapitalformål fordeles mellom 
kommunene gjennom innbyggertilskuddet, 
skatteinntektene (inkl. utjevning) og de regional-
politiske tilskuddene i inntektssystemet.

Avskrivninger er et uttrykk for verdiforringel-
sen på kommunale anleggsmidler, og kan ses på 
som en indikator på kommunenes kapitalutgifter. 
I analysene som ligger til grunn for dagens del-
kostnadsnøkler er avskrivninger holdt utenom, 
både i avhengig variabel i analysene av de ulike 
sektorene, i beregningene av sektorenes andel av 
samlet kostnadsnøkkel og i beregningen av totalt 
utgiftsbehov for sektoren samlet. Dette er i senere 
revisjoner av inntektssystemet begrunnet med 
usikkerhet ved kvaliteten på tallene for avskriv-
ninger i KOSTRA.

På oppdrag fra utvalget har Telemarksforsking 
vurdert om avskrivningene i KOSTRA gir et godt 
anslag på kommunenes kapitalkostnader, slik at 
disse kan benyttes i utgiftsutjevningen i inntekts-
systemet.2 I rapporten peker Telemarksforsking 
på noen utfordringer med avskrivningene i 
KOSTRA, og diskuterer ulike alternativer for å 
inkludere kapitalkostnadene i utgiftsutjevningen. 
Telemarksforsking konkluderer i sin diskusjon 
med at kapitalkostnader fortsatt bør holdes 
utenom beregningsgrunnlaget i utgiftsutjevnin-
gen. Avskrivningene i KOSTRA kan gi et upresist 
uttrykk for variasjonen i kapitalkostnader mellom 
kommuner, og en fordeling av ressurser tilsva-
rende et likt beløp per innbygger vurderes å være 
en akseptabel tilnærming.

Utvalget støtter vurderingene fra Telemarks-
forsking, og anbefaler at det ikke gjøres endringer 
i beregningsgrunnlaget i utgiftsutjevningen. Kapi-
talkostnader bør fortsatt holdes utenom utgifts-
utjevningen, både i grunnlaget for analysene og i 
beregningene av det samlede utgiftsbehovet.

Datagrunnlag

Forhold ved datagrunnlaget og analysene som er 
lagt til grunn i utvalgets analyser og forslag til ny 
kostnadsnøkkel er nærmere omtalt i kapittel 9.6.

2 Thorstensen m.fl. (2021). Kapitalkostnader i kommunene. 
Egnet til å ta inn i beregningsgrunnlaget for inntekts-
systemet? TF-notat 15/2021. Telemarksforskning.
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Utvalget har vurdert hvilke utgiftstall fra 
KOSTRA som bør legges til grunn for utgifts-
utjevningen i inntektssystemet. Utvalget legger til 
grunn at det er tall for kommunen som helhet, 
dvs. tall for kommunekonsern, som bør benyttes i 
utgiftsutjevningen. I tråd med dette har utvalget, 
som i tidligere gjennomganger av kostnads-
nøkkelen, benyttet brutto driftsutgifter, fratrukket 
avskrivninger, som avhengig variabel i sine analy-
ser. Brutto driftsutgifter gir et helhetlig bilde av 
kommunenes utgifter, uavhengig av hvordan 
sektoren er finansiert. For noen sektorer er det 
også vurdert alternative utgiftsbegrep, dette er 
nærmere omtalt under de aktuelle sektorene i 
kapittel 10.

I dag er det i hovedsak tre typer kriterier i 
kostnadsnøkkelen for kommunene:
– alderskriterier
– strukturelle forhold ved kommunen, slik som 

kommunestørrelse og bosettingsmønster
– andre trekk ved befolkningen, sosioøkono-

miske forhold i kommunene

Utvalget har sett på om det er andre typer varia-
bler enn de som benyttes i dagens inntektssystem 
som kan være aktuelle som nye kriterier i kost-
nadsnøkkelen. Utvalget har spesielt sett på mulige 
kriterier knyttet til rus og psykisk helse, og om 
folkehelseindikatorene utviklet av Folkehelsein-
stituttet kan benyttes.

I dagens kostnadsnøkkel er det to kriterier 
som sier noe om bosettingsmønsteret i kommu-
nen; sonekriteriet og nabokriteriet. Begge disse 
kriteriene beregnes med utgangspunkt i inn-
delingen i grunnkretser og hvor innbyggerne i 
kommunen er bosatt. De sier dermed noe om 
reiseavstandene innad i kommunen. Bosettings-
kriteriene fanger opp at kommuner med et spredt 
bosettingsmønster har smådriftsulemper som 
følge av bosettingsmønsteret, og dermed også 
merkostnader knyttet til kommunal tjeneste-
produksjon.

For å fastsette kriteriene og vektingen av disse 
i kostnadsnøkkelen gjøres det analyser av kom-
munenes faktiske utgifter. Deler av variasjonen i 
disse utgiftene mellom kommunene vil skyldes 
forskjeller i kommunenes prioriteringer, økono-
miske situasjon og effektivitet i tjenesteproduksjo-
nen. Dette er forhold som det ikke skal kompen-
seres for gjennom utgiftsutjevningen, slik at man i 
de statistiske analysene må prøve å kontrollere for 
slike forhold. For å holde effektene av et høyere 
inntektsnivå utenfor i fastsettingen av kriterier og 
vektingen av disse i utgiftsutjevningen kontrol-
leres det for inntektsnivået i kommunen i ana-

lysene. I analysene av noen sektorer er det også 
større øremerkede tilskudd som hensyntas i ana-
lysene.

Enkelte kommuner kan ha svært høye eller 
lave verdier på kriterier inkludert i analysene, 
eller utgiftene per innbygger på en sektor kan 
skille seg betydelig ut fra de øvrige kommunene. I 
utvalgets analyser er det foretatt en vurdering av 
hvilke kommuner som representerer ekstrem-
verdier, og som dermed bør tas ut av analyse-
grunnlaget, for hver enkelt sektor.

Koronapandemien i 2020 og 2021 påvirket 
kommunene og kommuneøkonomien, og gjør at 
det er usikkert om regnskapstallene for disse 
årene er et godt grunnlag for å analysere variasjo-
nene i kommunenes utgifter. Utvalgets forslag til 
ny kostnadsnøkkel er derfor basert på analyser av 
regnskapstall for 2019 fra KOSTRA. Utvalget har 
korrigert forslagene for endringene i kommune-
struktur i 2020, slik at utvalgets forslag til 
kostnadsnøkkel er sammenliknbar med kost-
nadsnøkkelen for kommunene i 2022.

Til slutt i avsnitt 9.6 gis det en nærmere 
beskrivelse av hvordan analyseresultatene brukes 
til å lage kriterier og vekter i delkostnadsnøklene, 
og hvordan det samlede utgiftsbehovet for kom-
munene beregnes. Grunnlaget for omfordelingen 
i utgiftsutjevningen er gjennomsnittlig utgifts-
behov per innbygger. Ved hjelp av kostnads-
nøkkelen beregnes utgiftsbehovet per innbygger 
for den enkelte kommune. En kommune med et 
beregnet utgiftsbehov over gjennomsnittet får et 
tillegg i utgiftsutjevningen, mens en kommune 
med beregnet utgiftsbehov under gjennomsnittet 
får et trekk.

For å beregne samlet utgiftsbehov tas det 
utgangspunkt i siste tilgjengelige regnskapstall 
fra KOSTRA, og summen av netto driftsutgifter 
fratrukket avskrivninger, for de funksjonene som 
inngår i utgiftsutjevningen. I utvalgets bereg-
ninger av fordelingsvirkninger er utgiftsbehovet 
fra statsbudsjettet for 2022 lagt til grunn, korri-
gert for de endringene utvalget foreslår når det 
gjelder hvilke utgifter som skal omfattes av 
utgiftsutjevningen og hvilke sektorer disse skal til-
høre.

Gradert basiskriterium

Kommunene blir i dag kompensert for smådrifts-
ulemper knyttet til kommunestørrelse gjennom 
utgiftsutjevningen og kriteriet gradert basiskrite-
rium i kostnadsnøkkelen. Gjennom modellen for 
gradert basiskriterium differensieres kompensa-
sjonen for smådriftsulemper mellom kommunene, 
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ut fra i hvilken grad smådriftsulempene ses på 
som ufrivillige.

Fram til endringen av inntektssystemet i 2017 
hadde alle kommuner samme verdi på basiskrite-
riet, og alle kommuner mottok det samme beløpet 
per kommune gjennom dette kriteriet. Fra og med 
2017 er basiskriteriet erstattet av det graderte 
basiskriteriet. Dette innebærer at basiskriteriet 
ikke lenger utløser det samme beløpet for alle 
kommuner.

For å fastsette den enkelte kommunes verdi på 
det graderte basiskriteriet, benyttes strukturkrite-
riet. Strukturkriteriet er et mål på bosettings-
mønsteret i kommunen, og er i dag utformet som 
gjennomsnittlig reiseavstand per innbygger i en 
kommune for å nå 5 000 innbyggere, uavhengig 
av kommunegrenser. Strukturkriteriet skal der-
med også fange opp avstander til kommunene 
rundt, og sier noe om kommunen ligger i sentrale 
eller mindre sentrale områder. Lange reiseavstan-
der på strukturkriteriet vil være en indikasjon på 
at reiseavstander til nabokommunene kan være til 
hinder for at kommunene kan samarbeide med 
andre om tjenesteproduksjonen eller eventuelt slå 
seg sammen, og derigjennom oppnå lavere 
enhetskostnader. Dette antas å være enklere for 
kommuner med korte avstander for å nå 5 000 
innbyggere.

Med denne metoden antas det at kommuner 
med gjennomsnittlig reiselengde over et visst nivå 
har ufrivillige kostnadsulemper, og dermed skal ha 
full kompensasjon for smådriftsulemper som i dag. 
Kommuner med reiselengde under dette nivået får 
en gradvis reduksjon i basiskriteriet, bestemt av 
nivået på strukturkriteriet, men ingen kommuner 
har verdi under 0,5 på gradert basiskriterium. 
Kommuner med lange reiseavstander får full kom-
pensasjon, mens kommuner med kortere reise-
avstander får gradvis lavere kompensasjon.

Et viktig prinsipp i utgiftsutjevningen har vært 
at kommunene skal kompenseres fullt ut for ufri-
villige kostnadsforskjeller i kommunal tjenestepro-
duksjon. Kommunestørrelse kan i noen tilfeller 
være en frivillig kostnadsulempe, ved at kommu-
nene kan velge å organisere seg annerledes. Full 
kompensasjon for smådriftsulemper knyttet til å 
administrere en kommune kan dermed gå på 
bekostning av at inntektssystemet skal være nøy-
tralt med hensyn til hvordan kommunene innretter 
seg.

Utvalget mener at det på prinsipielt grunnlag 
er rimelig å kun kompensere for ufrivillige små-
driftsulemper, og at det bør være et skille mellom 
frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i utgifts-
utjevningen. Utvalget mener imidlertid at dagens 

modell for differensiering av kompensasjonen for 
smådriftsulemper ikke er treffsikker nok, og at 
det derfor bør gjøres noen endringer i inn-
retningen av strukturkriteriet som ligger til grunn 
for modellen for gradert basiskriterium.

Dagens strukturkriterium beregner reise-
avstanden for hver enkelt innbygger for å nå 5 000 
innbyggere. Mange små og spredtbygde kommu-
ner, som ligger i spredt befolkede områder, får 
dermed en svært høy verdi på strukturkriteriet. 
Etter utvalgets vurdering er grenseverdien på 
5 000 innbyggere for høy i disse tilfellene. En liten 
kommune kunne redusert smådriftsulempene 
gjennom samarbeid med nabokommuner eller 
eventuelt sammenslåing, selv om den nye kom-
munen ikke blir over 5 000 innbyggere. En annen 
svakhet ved dagens strukturkriterium er at for 
mange kommuner med over 5 000 innbyggere vil 
kriteriet i stor grad kun beregne reiseavstander 
innad i kommunen. Kriteriet sier dermed i liten 
grad noe om reiseavstander til andre kommuner i 
området, og kommunen får dermed beregnet 
korte reiseavstander selv om det kan være store 
avstander til andre omkringliggende kommuner.

Håkonsen og Lunder (2016) skisserte en alter-
nativ modell, der strukturkriteriet beregnes som 
reiseavstanden til det dobbelte av innbyggertallet 
i egen kommune.3 Utvalget mener denne inn-
retningen av strukturkriteriet gir et riktigere bilde 
av i hvilken grad smådriftsulempene knyttet til 
kommunestørrelse kan ses på som frivillige enn 
dagens innretning. For de større kommunene vil 
imidlertid bruk av dobbelt innbyggertall gi høye 
verdier på strukturkriteriet, samtidig som det er 
liten grunn til å tro at disse kommunene har 
smådriftsulemper i tjenesteproduksjonen. Utval-
get anbefaler derfor at det gjøres et skille i bereg-
ningen av strukturkriteriet for kommuner med 
over og under 10 000 innbyggere.

Utvalget anbefaler at innretningen av struktur-
kriteriet endres etter følgende prinsipper:
– Kommuner med under 10 000 innbyggere: 

Reiseavstanden for den enkelte innbygger 
beregnes til det dobbelte av innbyggertallet i 
egen kommune. For en kommune med 1 500 
innbyggere beregnes reiseavstanden for å nå 
3 000 innbyggere, mens for en kommune med 
7 000 innbyggere beregnes avstanden for å nå 
14 000 innbyggere.

– Kommuner med over 10 000 innbyggere: Kom-
munens verdi på strukturkriteriet beregnes 

3 Håkonsen, L. og Lunder, T. E. (2016). Strukturkriteriet i for-
slaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen?
Samfunnsøkonomen, 4/2016, s. 29–40.
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som reiseavstanden for den enkelte innbygger 
for å nå 20 000 innbyggere.

Som i dagens modell må grenseverdiene for når 
en kommune skal motta full verdi på basiskrite-
riet, og utformingen av modellen, fastsettes ved 
hjelp av skjønn. Utvalget vil peke på at grense-
verdien, på samme måte som i dag, kan knyttes 
opp til for eksempel verdien for gjennomsnitts-
kommunen, mediankommunen eller en annen 
fastsatt størrelse. Utvalget har i sitt arbeid kun 
hatt tilgjengelige tall på denne utformingen av 
strukturkriteriet for kommunene i Viken og i Inn-
landet, og har derfor ikke kunnet beregne en full 
modell for denne alternative utformingen av 
strukturkriteriet og modellen for gradert basis-
kriterium.

3.7 Kostnadsnøkkelen

I kapittel 10 presenteres utvalgets analyser og 
vurderinger av de ulike delkostnadsnøklene i 
utgiftsutjevningen, og utvalgets forslag til ny kost-
nadsnøkkel.

Grunnskole

Delkostnadsnøkkelen for grunnskole omtales i 
avsnitt 10.1. I dag er det kommunenes regnskaps-
førte utgifter på seks funksjoner i KOSTRA som 
inngår i grunnskolesektoren i utgiftsutjevningen. 
Totalt var kommunenes brutto driftsutgifter på 
disse funksjonene om lag 91,8 mrd. kroner i 2019. 
Dagens delkostnadsnøkkel består av kriteriene 
antall barn i aldersgruppen 6–15 år, innvandrere 
6–15 år, de to bosettingskriteriene sone og nabo 
og gradert basiskriterium. Antall barn i grunn-
skolealder er det viktigste kriteriet for å forklare 
variasjonene i kommunenes utgifter til grunn-
skole, mens kriteriet antall innvandrere 6–15 år 
fanger opp at noen kommuner har høyere utgifter 
til opplæring av minoritetsspråklige elever. Gra-
dert basiskriterium fanger opp at det er noen 
smådriftsulemper knyttet til kommunestørrelse, 
mens bosettingskriteriene fanger opp at det er 
dyrere å drive grunnskoler i kommuner med et 
spredt bosettingsmønster.

Fra og med skoleåret 2018/2019 ble det inn-
ført en norm for lærertetthet i grunnskolen, som 
satte en minimumsgrense for hvor mange lærere 
den enkelte skole må ha i forhold til antall elever 
på hvert hovedtrinn i ordinær undervisning. Dette 
begrenser også hvor store stordriftsfordeler det 
er mulig for kommunene å ta ut. Delkostnads-

nøkkelen for grunnskole ble fra og med 2021 
justert for å ta hensyn til dette, og kriteriene for 
bosettingsmønster og kommunestørrelse ble 
vektet noe ned.

I dag inngår kommunenes utgifter til voksen-
opplæring i sektoren for grunnskole i utgiftsutjev-
ningen. Det er imidlertid ingen kriterier i dagens 
grunnskolenøkkel som fanger opp aldersgruppen 
som mottar voksenopplæring. Analyser utført av 
utvalget viser at kriteriene i delkostnadsnøkkelen 
for sosiale tjenester forklarer en betydelig større 
del av variasjonene i kommunenes utgifter til 
voksenopplæring enn kriteriene i grunnskole-
nøkkelen. For at variasjonene i kommunenes 
utgifter til voksenopplæring skal fanges opp på en 
best mulig måte i utgiftsutjevningen, anbefaler 
derfor utvalget at voksenopplæring bør være en 
del av sektoren for sosiale tjenester, i stedet for 
grunnskolesektoren.

I utvalgets gjennomgang av delkostnads-
nøkkelen for grunnskole er det vurdert om det er 
andre trekk ved elevene, befolkningssammenset-
ningen eller strukturelle forhold ved kommunen 
som påvirker variasjonen i utgiftene. Utvalget har 
også sett nærmere på de største kommunene, og 
deres utgifter til grunnskole.

Utvalgets analyser viser at dagens delkost-
nadsnøkkel for grunnskole står seg godt, og utval-
get mener at denne i hovedsak bør videreføres. 
Den viktigste forklaringsfaktoren for variasjoner i 
kommunenes utgifter til grunnskole er antall barn 
i grunnskolealder i kommunen. Utvalgets analy-
ser tyder på at det er noe høyere utgifter knyttet til 
elever på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, og 
utvalget anbefaler derfor at det gjøres et skille 
mellom disse aldersgruppene i grunnskole-
nøkkelen. Utvalget anbefaler at dagens kriterium 
for antall innvandrere 6–15 år videreføres, men 
har ikke funnet grunnlag for å ta inn noen nye 
sosioøkonomiske kriterier i delkostnadsnøkkelen. 
Både utvalgets analyser og resultatene fra simul-
tane analyser viser at det er smådriftsulemper 
innenfor grunnskolesektoren, både knyttet til 
kommunestørrelse og bosettingsmønster i kom-
munen. Utvalget anbefaler derfor at også disse 
kriteriene videreføres, og at vektingen bestem-
mes som et gjennomsnitt av resultatene fra de 
partielle og simultane analysene.

Utvalgets forslag til grunnskolenøkkel er i 
hovedsak basert på analyser av kommunenes 
utgifter i 2019. Disse utgiftstallene inneholder 
imidlertid ikke full effekt av lærernormen. Utval-
get vil derfor påpeke at det bør gjøres en opp-
datert analyse og vurdering av delkostnads-
nøkkelen framover, slik at effekten av normen for 
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lærertetthet, og dermed mulighetene for å ta ut 
stordriftsfordeler, også blir hensyntatt i analysene 
og delkostnadsnøkkelen.

I forbindelse med gjennomgangen av grunn-
skolesektoren har utvalget også vurdert korrek-
sjonsordningen for elever i statlige og private 
skoler, og tilskuddet per grunnskole som ble inn-
ført i 2022. I korreksjonsordningen får de kommu-
nene som har elever i statlige og private grunn-
skoler et trekk i rammetilskuddet, siden kommu-
nen ikke har ansvaret for å finansiere undervis-
ningen til disse elevene. Utvalget mener dette er 
en relativt enkel ordning for å korrigere ramme-
tilskuddet til kommuner med mange elever i stat-
lige og private skoler for lavere utgifter. Utvalget 
anbefaler derfor at dagens ordning videreføres.

I 2022 ble det innført et nytt tilskudd til kom-
munene på 500 000 kroner per kommunale grunn-
skole. Tilskuddet er en del av innbyggertilskud-
det til kommunene, og fordeles med en særskilt 
fordeling basert på antall grunnskoler i kommu-
nen. Tilskuddet er anslått til om lag 1,25 mrd. kro-
ner i 2022. Utvalget mener dette grunnskole-
tilskuddet bryter med flere viktige prinsipp i inn-
tektssystemet. Når kommunene får mer penger 
desto flere skoler de har, griper sentrale myndig-
heter direkte inn i kommunens vurderinger av 
skolestrukturen og legger føringer på de lokale 
prioriteringene. Inntektssystemet skal ikke gi 
kommunene insentiver til å innrette seg på en 
bestemt måte, og kommunene skal få midler uav-
hengig av hvordan de organiserer tjeneste-
tilbudet. Utvalget mener derfor at dette grunn-
skoletilskuddet bør avvikles, og at midlene i 
stedet bør fordeles etter de ordinære kriteriene i 
inntektssystemet.

Barnehage

I avsnitt 10.2 omtales delkostnadsnøkkelen for 
barnehage. Kommunenes brutto driftsutgifter til 
barnehage, ekskl. avskrivninger, var på om lag 
53,6 mrd. kroner i 2019. Dagens delkostnads-
nøkkel for barnehage består av antall barn 2–5 år, 
barn 1 år uten kontantstøtte og antall innbyggere 
med høyere utdanning.

Siden innføringen av barnehagenøkkelen i 
2011 har det vært mye diskusjon rundt utdan-
ningskriteriet. Kriteriet har til dels blitt oppfattet 
som et normativt kriterium, samtidig som det har 
vært grunn til å tro at det vil få mindre effekt over 
tid i takt med at andelen barn som går i barnehage 
øker. Kontantstøttekriteriet kan på sin side variere 
betydelig fra ett år til det neste, samtidig som 
ulike måletidspunkt for antall barn 1 år i alt og 

antall barn med kontantstøtte gjør at kommuner 
kan ende opp med negative verdier på kriteriet. 
Utvalget har sett på om det er alternative valide og 
objektive kriterier som er bedre egnet til å fange 
opp variasjoner i etterspørselen etter barnehage, 
og dermed også variasjonen i utgifter mellom 
kommunene.

I gjennomgangen har utvalget også testet om 
bosettingsmønster og kommunestørrelse påvirker 
kommunenes utgifter til barnehage ved å under-
søke om sone-, nabo og basiskriteriet har effekt 
på utgifter per innbygger og enhetskostnader. 
Utvalget har også sett på om det store innslaget av 
private barnehager virker systematisk inn på ana-
lysene ved å utføre analyser med ulike utgifts-
begrep som avhengig variabel. I tillegg har 
utvalget testet om andre variabler som kan fange 
opp om etterspørsel, barn med behov for ekstra 
norskopplæring eller annen særskilt oppfølging 
og variasjon i antall med redusert foreldrebetaling 
m.v., har betydning for kommunenes utgifter per 
innbygger til barnehage.

På bakgrunn av resultatene vil utvalget anbe-
fale at kriteriet antall lønnstakere 25–54 år i hel-
tidsstilling erstatter utdanningskriteriet i delkost-
nadsnøkkelen. Lønnstakerkriteriet forklarer nå 
mer utgiftsvariasjon enn utdanningskriteriet, og 
kriteriet er etter utvalgets vurdering bedre teo-
retisk forankret enn utdanningskriteriet siden 
behovet for barnehage har bedre sammenheng 
med arbeidssituasjon enn utdanning. Utvalget vil 
også anbefale å ta kontantstøttekriteriet ut av 
modellen, både grunnet de nevnte svakhetene ved 
kriteriet og fordi en delkostnadsnøkkel der kun 
antall barn i hele målgruppen (1–5 år), er inklu-
dert som forklaringsvariabel gir en omtrent like 
god forklaringskraft. I den nye delkostnads-
nøkkelen vil rundt 80 pst. vekt legges på kriteriet 
antall barn 1–5 år, mens lønnstakerkriteriet gis 
rundt 20 pst. vekt.

Pleie og omsorg

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg omtales 
i avsnitt 10.3. Kommunene skal, etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Delkostnadsnøkkelen 
for pleie og omsorg omfatter utgifter ført på fem 
ulike funksjoner i KOSTRA, og inkluderer blant 
annet utgiftene til helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende og i institusjon, utgifter til øye-
blikkelig hjelp døgntilbud og aktiviserings- og 
servicetjenester til eldre. Kommunenes samlede 
brutto driftsutgifter til pleie og omsorg var på 
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127,2 mrd. kroner i 2019, og sektoren utgjør om 
lag 35 pst. av den samlede kostnadsnøkkelen.

Dagens delkostnadsnøkkel består i hovedsak 
av kriterier for innbyggere i ulike aldersgrupper 
og indikatorer for sosiale forhold og helsetilstan-
den i befolkningen. I tillegg er det kriterier som 
skal fange opp økte kostnader som følge av 
avstands- og smådriftsulemper. Utvalget har opp-
datert analysene bak dagens delkostnadsnøkkel 
med nyere data for å vurdere om det er en utvik-
ling som tilsier endringer i kriterier eller vektingen 
av disse. Noen aktuelle problemstillinger innenfor 
pleie- og omsorgssektoren har vært knyttet til vek-
sten i yngre brukere, kriteriet antall personer med 
psykisk utviklingshemming og om det er aktuelle 
kriterier som i større grad kan fange opp variasjo-
ner i helsetilstanden i befolkningen.

Oppdaterte analyser viser at dagens delkost-
nadsnøkkel i all hovedsak fungerer godt. Dagens 
kriterier forklarer om lag 84 pst. av variasjonene i 
kommunenes utgifter til pleie og omsorg i 2019, 
og dette er om lag på samme nivå som i analysene 
som ligger til grunn for dagens kostnadsnøkkel. 
På samme måte som i dagens kostnadsnøkkel 
anbefaler utvalget at kriteriene for innbyggere i 
aldersgruppen 67–79 år, 80–89 år og 90 år og over 
vektes inn som et gjennomsnitt av resultatene fra 
utvalgets regresjonsanalyser og en fordeling av 
ressursinnsatsen på de ulike aldersgruppene.

I utvalgets analyser er det en statistisk signifi-
kant sammenheng mellom kommunestørrelse og 
utgiftene til pleie og omsorg, små kommuner har 
høyere utgifter enn større kommuner, og betyd-
ningen er relativt stabil i ulike modeller og over 
tid. Bosettingskriteriene har ikke statistisk signifi-
kant betydning i utvalgets analyser, mens Borge 
m.fl. (2021) finner en statistisk signifikant betyd-
ning av både basiskriteriet og sonekriteriet i den 
fulle, simultane modellen. På samme måte som i 
dag anbefaler utvalget at basiskriteriet vektes inn 
som et gjennomsnittet av resultatet fra de partielle 
analysene og resultatene fra den simultane model-
len, mens sonekriteriet vektes inn med resulta-
tene fra den simultane modellen. Utvalget anbe-
faler at vektingen av dette kriteriet fortsatt bør for-
deles på de to kriteriene sone- og nabokriteriet, 
siden disse to kriteriene fanger opp litt ulike egen-
skaper ved bosettingsmønsteret i kommunen.

Utvalget anbefaler at kriteriene i dagens del-
kostnadsnøkkel videreføres, med unntak av krite-
riet ikke-gifte over 67 år som anbefales erstattet av 
kriteriet aleneboende over 67 år. Utvalget finner at 
kriteriet antall aleneboende over 67 år i stor grad 
fanger opp det samme som dagens kriterium ikke-
gifte over 67 år, og vurderer at dette kriteriet bør 

erstatte dagens kriterium for ikke-gifte siden dette 
er et mer direkte mål på det man ønsker å fange 
opp med kriteriet. Utvalget har også sett på om 
variablene som inngår i folkehelseindikatorene 
utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI) eller ulike 
diagnosedata fra Norsk og/eller Kommunalt pasi-
entregister kan forklare variasjoner i utgiftene til 
pleie og omsorg, men har ikke funnet grunnlag 
for å inkludere noen av disse variablene i delkost-
nadsnøkkelen.

I utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for 
pleie og omsorg er kriteriene dødelighet, alene-
boende over 67 år og antall personer med psykisk 
utviklingshemming alle vektet inn basert på resul-
tatene fra utvalgets partielle regresjonsanalyser. 
For kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming innebærer dette en betydelig 
reduksjon av vektingen sammenliknet med 
dagens delkostnadsnøkkel. Dagens vekting av 
kriteriet er ikke basert på analyser av variasjonene 
i kommunenes kostnader, og ulike analyser har 
over lengre tid vist at kriteriet er vektet for høyt i 
dagens kostnadsnøkkel. Etter utvalgets vurdering 
bør kriteriene i kostnadsnøkkelen i størst mulig 
grad bestemmes ut fra faglige analyser. Dermed 
bør også vektingen av dette kriteriet fastsettes på 
grunnlag av resultatene i de statistiske analysene, 
hvor det også tas hensyn til at utgiftene til de mest 
ressurskrevende i denne gruppen delvis dekkes 
gjennom toppfinansieringsordningen.

Reduksjonen i vektingen av kriteriet antall 
personer med psykisk utviklingshemming må ses i 
sammenheng med toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester, siden beløpet dette 
kriteriet gir i inntektssystemet kommer til fratrekk 
i beregningen av kommunens tilskudd gjennom 
toppfinansieringsordningen. Forholdet mellom 
toppfinansieringsordningen og inntektssystemet er 
nærmere omtalt i kapittel 14.3.

Kommunehelse

Avsnitt 10.4 omhandler delkostnadsnøkkelen for 
kommunehelse. Brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger til kommunehelse utgjorde om lag 
20,9 mrd. kroner i 2019. Dagens delkostnadsnøk-
kel består av tre alderskriterier og tre kriterier for 
å fange opp smådriftsulemper og bosettings-
mønster. Alderskriteriene, innbyggere 0–22 år, 
innbyggere 23–66 år og innbyggere 67 år og over 
utgjør samlet rundt 90 pst., mens resterende vekt 
er lagt på sone- og nabokriteriet og gradert basis-
kriterium. Kriteriene i kommunehelsenøkkelen 
hadde en forklaringskraft på i underkant av 70 pst. 
ved forrige revisjon av inntektssystemet.



NOU 2022: 10 41
Inntektssystemet for kommunene Kapittel 3

Siden kommunehelsetjenesten er en sammen-
satt sektor uten en klart definert brukergruppe 
har det tidligere vært krevende å finne forhold, 
utover alderskriterier, som påvirker etterspørse-
len etter helsetjenester. I lys av dette har utvalget 
testet om alternative variabler knyttet til helse-
tilstand, levekår og sosioøkonomiske forhold kan 
bidra til å forklare variasjonen i utgiftene. Utvalget 
har også testet de strukturelle forholdene som 
skal fange opp variasjon i enhetskostnader i 
dagens nøkkel: sonekriteriet, nabokriteriet og gra-
dert basiskriterium.

På bakgrunn av analyseresultatene foreslår 
utvalget to mindre justeringer i kommune-
helsenøkkelen. Nabokriteriet er statistisk signifi-
kant i analysene, og utvalget bruker koeffisienter 
fra analyser med nabokriteriet, og ikke fra sone-
kriteriet slik det har blitt gjort i tidligere analyser. 
I tillegg erstattes kriteriet innbyggere 67 år og 
over av innbyggere 67–89 år, da det ikke kan 
påvises statistisk signifikant sammenheng mellom 
antall innbyggere i den eldste aldersgruppen 
(over 90 år) og kommunenes utgifter til kom-
munehelse. Innbyggere 0–22 år er vektet noe ned 
i den nye delkostnadsnøkkelen, mens innbyggere 
67–89 år og gradert basiskriterium er vektet noe 
opp. Samlet sett er fortsatt i underkant av 90 pst. 
av vektingen lagt på alderskriterier, mens resten 
er lagt på strukturelle kriterier.

De senere årene har det vært en styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert 
jordmortjenesten, innenfor de frie inntektene. I 
2022 utgjorde dette om lag 952 mill. kroner, og 
midlene er fordelt med særskilt fordeling. Midlene 
er fordelt etter antall innbyggere i alderen 0–19 år 
og med et minstenivå på 100 000 kr per kommune. 
Utvalget mener at også disse midlene bør fordeles 
etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Barnevern

Delkostnadsnøkkelen for barnevern omtales i 
avsnitt 10.5. Kommunenes brutto driftsutgifter til 
barnevern var på om lag 14,4 mrd. kroner i 2019, 
som utgjorde om lag 3 prosent av kommunenes 
samlede driftsutgifter det året. Dagens delkost-
nadsnøkkel for barnevern består av kriteriene 
barn 0–15 år med enslig forsørger, personer med 
lav inntekt og innbyggere 0–22 år. Dagens del-
kostnadsnøkkel bygger på regresjonsanalyser 
med svak forklaringskraft (under 8 pst.), dvs. at 
kriteriene i nøkkelen kun forklarer en liten del av 
variasjonen i utgiftene til barnevern. Utvalget har 
derfor sett på flere variabler, herunder ulike indi-
katorer for sosioøkonomiske forhold og levekår, 

og om det er noen sammenheng mellom fore-
komsten av rus- og psykiske lidelser og kommu-
nenes utgifter til barnevern. Geografi og reise-
avstander er andre faktorer som kan tenkes å 
påvirke utgiftsnivået.

Omtrent halvparten av kommunene inngår i 
samarbeid om barnevernstjenester. Utvalget har 
diskutert om interkommunale samarbeid kan 
skape problemer med sammenliknbarheten 
mellom kommuner hvis utgiftene ikke fordeles 
korrekt mellom de samarbeidende kommunene i 
KOSTRA. Regnskapstallene gir noen indikasjo-
ner på at dette kan være tilfelle. Utvalget har der-
for vurdert ulike måter å fange opp, eller korri-
gere for, eventuelle feilføringer i utgiftstallene. 
Utvalget har derfor inkludert en variabel for verts-
kommune som kontrollvariabel i regresjons-
analysene for å kunne korrigere for noe av 
effekten ved en eventuell feilføring.

Det er gjennomført regresjonsanalyser for 
årene 2017–2020, hvor det er testet ut en rekke 
variabler som kan tenkes å bidra til å forklare 
variasjonene i kommunenes utgifter til barnevern. 
Utvalget har kommet fram til to alternative 
modeller som kan si noe om hvilke faktorer som 
påvirker variasjonene i kommunenes utgifter til 
barnevern. Begge modellene har kriterier som er 
statistisk signifikante over flere år.

Modell 1 består av kriteriene personer med 
lavinntekt, personer med psykiske lidelser, perso-
ner med lav utdanning, samt kontrollvariablene 
vertskommune og frie inntekter per innbygger. 
Dette er den modellen som samlet gir den beste 
forklaringskraften, men forklaringskraften er fort-
satt kun 14 pst. Kriteriene synes hver for seg i 
utgangspunktet å være valide kriterier for å for-
klare hvorfor kommunenes utgifter til barnevern 
varierer og fanger opp kjennetegn som er over-
representert hos barn og familier som får hjelp fra 
barnevernet.

Modell 2 består av kriteriene personer med 
lavinntekt, barn med enslig forsørger og personer 
med psykiske lidelser, samt kontrollvariablene 
vertskommune og frie inntekter per innbygger. 
Denne modellen gir en også en bedre forklarings-
kraft enn dagens nøkkel, med om lag 10,3 pst. På 
samme måte som for modell 1 er kriteriene i 
modell 2 kriterier som hver for seg synes å være 
valide for å forklare hvorfor kommunenes utgifter 
til barnevern varierer, og fanger opp kjennetegn 
som er overrepresentert hos barn og familier som 
får hjelp fra barnevernet.

De aktuelle analysemodellene forklarer kun 
10–14 pst. av variasjonene i utgiftene til barne-
vern. En mulig grunn til den svake forklarings-
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kraften kan være at variasjonene i utgiftene til 
barnevern er sammensatte og til dels påvirket av 
enkelthendelser, og at det derfor er vanskelig å 
finne forklaringsfaktorer i analyser på kommu-
nenivå. Når delkostnadsnøkkelen er basert på 
analyser med såpass lav forklaringskraft, har 
utvalget vært usikre på hvilken modell de skal 
anbefale. En delkostnadsnøkkel basert på modell 
1 vil føre til store fordelingsvirkninger mellom 
kommuner sammenliknet med dagens modell. 
Usikkerheten ved analysegrunnlaget og at det nå 
gjennomføres en omfattende barnevernsreform, 
kan tale for å foreslå mindre omfattende 
endringer i delkostnadsnøkkelen. Utvalget viser 
derfor modell 1 og modell 2 som to alternative del-
kostnadsnøkler for barnevern. I utvalgets forslag 
til samlet kostnadsnøkkel og fordelingstabellene 
er modell 2 lagt til grunn. Utvalget vil også anbe-
fale at delkostnadsnøkkelen for barnevern analy-
seres på nytt når barnevernsreformen har blitt 
implementert, og virkningene av reformen har 
kommet inn i datagrunnlaget.

Sosiale tjenester

Delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester omtales i 
avsnitt 10.6. Kommunenes brutto driftsutgifter til 
sosiale tjenester ekskl. avskrivninger utgjorde om 
lag 18,2 mrd. kroner i 2019. Dagens delkost-
nadsnøkkel består av fire ulike levekårskriterier, 
antall uføre 18–49 år, flyktninger uten integrerings-
tilskudd, aleneboende 30–66 år, opphopnings-
indeksen4 og innbyggere 16–66 år. Kriteriene i 
dagens delkostnadsnøkkel for sosiale tjenester 
hadde en forklaringskraft på i underkant av 40 pst. 
ved forrige revisjon av inntektssystemet.

Det har blitt vurdert om flere KOSTRA-funk-
sjoner bør regnes inn i utgiftsbegrepet for sosiale 
tjenester. Utvalgets vurdering er at funksjon 213 
Voksenopplæring bør flyttes fra grunnskole til 
sosiale tjenester, mens funksjonene 273 Arbeids-
rettede tiltak i kommunal regi og 283 Bistand til 
etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. 
tas inn i utgiftsutjevningen. Tjenesteområdene 
hører tematisk sammen med de øvrige funksjo-
nene i sosiale tjenester, og for mange kommuner 
er de en viktig del av sosialarbeidet. Regresjons-

analysene utvalget har utført viser dessuten at det 
i stor grad er de samme kriteriene som bidrar til å 
forklare variasjon i utgifter mellom kommunene 
uansett om det analyseres på gammelt eller nytt 
utgiftsbegrep. Det utvidede utgiftsbegrepet for 
sosiale tjenester utgjorde om lag 25,3 mrd. kroner 
i 2019.

Utvalget har i oppdateringen av delkost-
nadsnøkkelen sett nærmere på problemstillinger 
knyttet til opphopning av levekårsulemper og stor-
byproblematikk, samt rus og psykiatri. I de 
senere gjennomgangene av delkostnadsnøkkelen 
har den mest sentrale problemstillingen vært 
knyttet til storbyer, og eventuelle opphopninger av 
sosiale problemer og levekårsutfordringer. Det 
har også lenge vært et mål å finne gode data for å 
si noe om forekomsten av rus og psykiatri i kom-
munene, da det har blitt antatt at dette er forhold 
som bidrar til å øke kommunenes utgifter. Utval-
get har forsøkt å fange opp disse forholdene ved å 
teste en rekke variabler knyttet til levekår, helse-
tilstand og sosioøkonomiske forhold.

Analyseresultatene viser at det er en statistisk 
signifikant sammenheng mellom pasienter med 
diagnoser knyttet til rus eller psykisk helse i spe-
sialisthelsetjenesten (NPR) og kommunenes utgif-
ter til sosiale tjenester. Utvalget vurderer antall 
pasienter med diagnoser knyttet til rus eller psy-
kisk helse fra NPR som mer relevant for å fange 
opp forhold knyttet til rus og psykisk helse enn 
uførekriteriet, som dessuten ikke er statistisk sig-
nifikant over tid. På bakgrunn av dette foreslår 
utvalget at dette kriteriet erstatter uførekriteriet i 
delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester. I tillegg 
har det ene delkriteriet i opphopningsindeksen, 
antall skilte/separerte, ikke statistisk signifikant 
sammenheng med utgiftene til sosiale tjenester. 
Utvalget vurderer derfor at opphopningsindeksen 
bør justeres, og framover bestå av kun kriteriene 
arbeidsledige og personer med lav inntekt. De 
øvrige levekårskriteriene i nøkkelen har fortsatt 
statistisk signifikant effekt på utgiftene, og bør 
etter utvalgets mening beholdes.

Den nye delkostnadsnøkkelen vil dermed 
bestå av antall aleneboende, pasienter med diag-
noser knyttet til rus eller psykisk helse i NPR og 
flyktninger uten integreringstilskudd, som 
sammen utgjør om lag 80 pst. av nøkkelen, samt 
opphopningsindeksen og innbyggere 16–66 år.

Administrasjon og landbruk

I avsnitt 10.7 omtales delkostnadsnøklene for 
administrasjon og miljø og landbruk. Det er i dag 
en delkostnadsnøkkel for administrasjon og miljø, 

4 Opphopningsindeksen ble utviklet av Borgeutvalget, og er 
et kriterium sammensatt av antall skilte/separerte, antall 
arbeidsledige og antall personer med lav inntekt. I indek-
sen multipliseres kriteriene med hverandre, og fanger slik 
opp at levekårsproblemene virker sammen og forsterker 
hverandre når de inntreffer samtidig. Indeksen skulle der-
for fange opp at en del levekårsutfordringer hoper seg opp i 
storbyer og urbane områder.
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og en delkostnadsnøkkel for landbruk. Utvalget 
foreslår at disse to delkostnadsnøklene slås 
sammen, til en felles delkostnadsnøkkel for admi-
nistrasjon. For å komme fram til kriteriene og vek-
tingen av denne er det imidlertid utført separate 
analyser på utgiftene til administrasjon og utgif-
tene til landbruk.

Kommunenes brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger til landbruksforvaltning utgjorde om 
lag 901 mill. kroner i 2019. Dagens delkostnads-
nøkkel består av landbrukskriteriet, som består av 
de tre delkriteriene jordbruksbedrifter i kommu-
nen (utgjør omtrent to tredjedeler), landbrukseien-
dommer i kommunen (utgjør i underkant av 
30 pst.) og kommunens areal (utgjør rundt 5 pst.).

Utvalget har gjort nye analyser av variasjonene 
i kommunenes utgifter til landbruk, og finner at 
dagens kriterier i landbrukskriteriet fortsatt er 
godt egnet til å forklare variasjonene mellom kom-
munene. Utvalget foreslår imidlertid en justering 
av vektingen av de ulike kriteriene som inngår i 
dagens landbrukskriterium.

Kommunenes utgifter til administrasjon utgjør 
om lag 28,5 mrd. kroner i 2019. Dagens delkost-
nadsnøkkel for administrasjon og miljø består av 
gradert basiskriterium, som fanger opp at det er 
smådriftsulemper innenfor kommunal administra-
sjon, og kriteriet antall innbyggere i alt. Det er i 
dag ikke mulig å skille ut utgiftene knyttet til kom-
munenes miljøoppgaver i KOSTRA, og det antas 
at utgiftene på dette området i stor grad inngår i 
den generelle administrasjonen eller er en inklu-
dert del av arbeidet på flere sektorer. Siden det 
ikke inngår utgifter eller kriterier direkte spesifi-
sert som miljøoppgaver omtales derfor denne sek-
toren som administrasjon. Utvalgets analyser 
viser at dagens delkostnadsnøkkel fortsatt for-
klarer en stor del av variasjonene i utgiftene til 
administrasjon, og denne foreslås videreført. 
Gradert basiskriterium fanger opp at det er små-
driftsulemper knyttet til kommunestørrelse innen-
for administrasjonssektoren, og dette kriteriet 
utgjør om lag 10 pst. av den samlede delkost-
nadsnøkkelen for administrasjon.

Utvalget foreslår at landbrukskriteriet inklude-
res i delkostnadsnøkkelen for administrasjon, og 
at dette kriteriet vektes inn som landbruksutgifte-
nes andel av de totale administrasjonsutgiftene.

Samlet kostnadsnøkkel

De ulike delkostnadsnøklene presentert i kapittel 
10.1 til 10.7 settes sammen til en samlet kost-
nadsnøkkel, og utvalgets forslag til samlet kost-
nadsnøkkel er vist i kapittel 10.8. De ulike del-

kostnadsnøklene vektes sammen etter sektorens 
andel av de totale utgiftene, målt ved netto drifts-
utgifter på de funksjonene som inngår i utgiftsutjev-
ningen. Utvalget foreslår å inkludere noen flere 
funksjoner i sektoren for sosiale tjenester, dette er 
hensyntatt i utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel.

Med utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel får 
alderskriteriene større betydning enn i dag, vekt-
ingen av disse kriteriene øker fra om lag 70,6 pst. 
til 72,5 pst. Kriteriene for bosettingsmønster og 
kommunestørrelse får også en noe høyere vekting 
med utvalgets forslag, noe som innebærer en 
høyere kompensasjon for smådriftsulemper og 
avstandsulemper enn i dagens kostnadsnøkkel. 
Gradert basiskriterium øker med 0,17 prosent-
poeng, mens kriteriene sone og nabo begge øker 
med 0,4 prosentpoeng. Økningen i gradert basis-
kriterium tilsvarer en økning i beløpet per kom-
mune på om lag 2 mill. kroner, sammenlignet med 
dagens kostnadsnøkkel (2022-tall).

Utvalget foreslår også at noen nye kriterier tas 
inn i kostnadsnøkkelen. Kriteriet lønnstakere i 
heltidsstilling foreslås tatt inn i delkostnads-
nøkkelen for barnehage, til erstatning for dagens 
kontantstøttekriterium og kriteriet innbyggere 
med høyere utdanning. Antall aleneboende over 
67 år foreslås i stedet for dagens kriterium ikke-
gifte over 67 år i delkostnadsnøkkelen for pleie og 
omsorg. Utvalget anbefaler også at antall pasien-
ter med diagnoser knyttet til rus og psykisk helse 
tas inn som et kriterium i kostnadsnøkkelen, da 
dette fanger opp noe av variasjonene i kommune-
nes utgifter innenfor barnevern og sosiale tjenes-
ter. I tillegg foreslås det at dagens opphopnings-
indeks erstattes av en alternativ indeks, og krite-
riet antall uføre tas ut av delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester.

Kriteriet antall psykisk utviklingshemmede 16 
år og over er det enkeltkriterier med størst reduk-
sjon i vektingen i utvalgets forslag, og er den end-
ringen som isolert sett gir størst omfordeling. 
Endringen innebærer at kriteriet utløser om lag 
0,5 mill. kroner mindre per person i kriteriet med 
utvalgets forslag enn i dagens kostnadsnøkkel. 
Denne endringen må ses i sammenheng med 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester, jf. omtale av delkostnadsnøkkelen for 
pleie og omsorg i avsnitt 10.3.

3.8 Regionalpolitiske tilskudd

Utvalgets vurdering av de regionalpolitiske til-
skuddene i inntektssystemet er omtalt i kapittel 
11.
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I dag er det fem tilskudd i inntektssystemet 
som er begrunnet ut fra ulike distrikts- og regio-
nalpolitiske målsetninger. Det er 270 kommuner 
som mottar ett eller flere regionalpolitiske til-
skudd i 2022, og til sammen utgjør disse tilskud-
dene om lag 4 mrd. kroner. Selv om de regional-
politiske tilskuddene samlet utgjør en relativt liten 
del av det totale rammetilskuddet, kan slike til-
skudd utgjøre en betydelig del av rammetilskud-
det for enkelte kommuner.

Også øvrige deler av regional- og distrikts-
politikken har betydning for kommunenes 
rammebetingelser. Særlig gjelder dette ordnin-
gen med differensiert arbeidsgiveravgift, som 
gjør at kommuner i enkelte deler av landet har en 
lavere sats på arbeidsgiveravgiften enn andre 
kommuner. Kommunesektoren er svært viktig 
innenfor den brede regional- og distriktspoli-
tikken. Kommunene har ansvaret for sentrale vel-
ferdstjenester, herunder i den norske velferds-
staten, og har ansvaret for at alle innbyggere har 
tilgang til skole, barnehage og helse- og omsorgs-
tjenester. Utjevning av kostnads- og inntekts-
forskjeller mellom kommunene gjennom inn-
tektssystemet, er viktig for å sette alle kommuner 
i stand til å tilby likeverdige tjenester til sine inn-
byggere, uavhengig av hvor i landet de ligger.

Distriktsindeksen er et mål på graden av dis-
triktsutfordringer i kommunene, og benyttes i dag 
blant annet i vurderingen av virkeområdet for dis-
triktsrettet investeringsstøtte og ordningen med 
differensiert arbeidsgiveravgift. Siden 2009 har 
indeksen også vært brukt i distriktstilskuddene i 
inntektssystemet. Distriktsindeksen ble revidert i 
2020, men i påvente av Inntektssystemutvalgets 
utredning er den reviderte indeksen foreløpig 
ikke tatt i bruk i inntektssystemet.

Etter utvalgets vurdering fanger både den 
gamle og den nye distriktsindeksen opp relevante 
distriktsutfordringer, blant annet knyttet til svak 
befolkningsutvikling, svak samfunnsutvikling og 
sentralitet og beliggenhet. Utvalget mener den 
nye distriktsindeksen i stor grad fanger opp 
typiske distriktsutfordringer, og at denne derfor 
er egnet til å benyttes i fordelingen av distrikts-
tilskudd i inntektssystemet.

Utvalget er i sitt mandat bedt om å vurdere 
behovet for regionalpolitiske tilskudd i inntekts-
systemet, og hvilke mål slike tilskudd eventuelt 
skal ivareta. Utvalget mener inntektssystemets 
hovedoppgave er å gi kommunene et godt grunn-
lag for å levere likeverdige tjenester til sine inn-
byggere. Utjevningen av kommunenes økono-
miske forutsetninger gjennom inntekts- og utgifts-
utjevningen er det viktigste distriktspolitiske 

virkemiddelet i inntektssystemet, og eventuelle 
regionalpolitisk begrunnede tilskudd kommer i 
tillegg til disse utjevningsordningene.

I dag mottar om lag 75 pst. av kommunene ett 
eller flere regionalpolitiske tilskudd. Når en så 
stor del av kommunene mottar særskilte tilskudd 
blir det vanskeligere å se prioriteringene bak, og 
hva som er målene for, de ulike tilskuddene.

Prinsipielt mener utvalget at omfanget av 
regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet bør 
begrenses, og at mest mulig av midlene fordeles 
gjennom ordinære kriterier til alle kommuner. Et 
særskilt tilskudd til distriktskommuner kan like-
vel begrunnes med at det i enkelte områder og 
typer kommuner kan være nødvendig å supplere 
inntekts- og utgiftsutjevningen for å legge til rette 
for likeverdige tjenester til innbyggerne. Et slikt 
distriktstilskudd bør etter utvalgets vurdering 
fange opp:
– kommuner med distriktsutfordringer
– kommuner med befolkningsnedgang
– små kommuner

Distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd  
Nord-Norge

I dag er det en inntektsgrense for å motta 
distriktstilskudd Sør-Norge og for å motta 
småkommunetillegget i distriktstilskudd Nord-
Norge. Inntektsgrensen er knyttet til de skatte-
inntektene som inngår i inntektsutjevningen, dvs. 
skatt på inntekt og formue samt naturressurs-
skatt, og er satt til 120 pst. av gjennomsnittlig 
skatteinntekt per innbygger på landsbasis de siste 
tre årene. En del kommuner har imidlertid også 
betydelige inntekter fra konsesjonskraft, hav-
bruksfond og eiendomsskatt på kraftanlegg. Med 
dagens skattegrense vil disse kommunene kunne 
motta distriktstilskudd også dersom ekstrainn-
tektene er svært høye. I lys av dette mener 
utvalget at også disse andre inntektene bør hen-
syntas når inntektsgrensen for å motta distrikts-
tilskudd i inntektssystemet fastsettes.

Utvalget foreslår at inntektsgrensen for å 
motta distriktstilskudd Sør-Norge og små-
kommunetillegget innenfor distriktstilskudd 
Nord-Norge settes til 140 pst. av gjennomsnitt-
lige skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og 
formue, naturressursskatt, konsesjonskraft-
avgift, konsesjonskraftinntekter, inntekter fra 
havbruksfond og eiendomsskatt fra kraft- og 
petroleumsanlegg. For å unngå store sving-
ninger fra år til år bør inntektene beregnes som 
et gjennomsnitt over de tre siste pr med til-
gjengelig informasjon.
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Etter utvalgets vurdering fanger distrikts-
indeksen i stor grad opp kommuner med distrikts-
utfordringer. Utvalget legger derfor til grunn at 
denne indeksen også framover bør benyttes i 
utmålingen av distriktstilskudd i inntekts-
systemet. Som nevnt tidligere bør en etter utval-
gets syn gå over til å bruke den nye distrikts-
indeksen, som også kan oppdateres jevnlig. Den 
nye distriktsindeksen er ikke direkte sammenlign-
bar med den gamle, og det er derfor behov for å 
gjøre endringer i grenseverdiene for når en kom-
mune kan motta distriktstilskudd og i differensier-
ingen av satsene innenfor tilskuddet. Dagens sats-
struktur i tilskuddet er også svært detaljert, og 
utvalget mener denne bør forenkles noe slik at det 
blir færre ulike kategorier og satser.

Utvalget mener også at dagens småkommune-
tillegg til kommuner med færre enn 3 200 inn-
byggere bør videreføres, men at satsen reduseres 
med 1 mill. kroner per kommune. Dette må ses i 
sammenheng med utvalgets forslag til ny kost-
nadsnøkkel, som gir en økt verdi på basiskriteriet 
som også er et fast beløp per kommune.

Utvalget mener det fortsatt er behov for en 
ekstra innsats overfor kommuner i de nordligste 
fylkene. Disse står i større grad enn kommuner i 
resten av landet overfor felles utfordringer knyttet 
til avstander og folketall. Kommunene i Finnmark 
står i en særstilling ved å være store i utstrekning, 
og ha store avstander til omkringliggende kom-
muner. De har også hatt en svak befolknings-
utvikling over lengre tid. Utvalget anbefaler derfor 
i hovedsak å videreføre dagens distriktstilskudd 
Nord-Norge, men med noen endringer.

Fra og med 2009 er det 11 kommuner i Trønde-
lag som er inkludert i området for distriktstilskudd 
Nord-Norge, og som har fått tilskudd etter samme 
sats som kommunene i Nordland. Etter utvalgets 
vurdering skiller ikke utfordringene for disse kom-
munene seg fra utfordringene for øvrige distrikts-
kommuner i Trøndelag eller resten av Sør-Norge. 
Utvalget mener derfor disse kommunene ikke 
lenger bør få tilskudd gjennom distriktstilskudd 
Nord-Norge, men at kommunene på samme måte 
som øvrige kommuner i Trøndelag kan få distrikts-
tilskudd Sør-Norge hvis kommunene oppfyller 
kravene til dette tilskuddet.

I Nordland er det tre øykommuner med svært 
store avstander til andre kommuner; Værøy, Røst 
og Træna. Disse kommunene skiller seg ut ved at 
det er små øykommuner, med svært store avstan-
der til andre kommuner. Utvalget ser at disse 
kommunene har noen spesielle utfordringer knyt-
tet til beliggenhet og størrelse. For å ivareta disse 
tre kommunene og deres særskilte utfordringer 

anbefaler utvalget at disse tre kommunene bør få 
småkommunettillegg etter en forhøyet sats, på 
samme måte som kommunene i tiltakssonen i 
Nord-Troms og Finnmark.

Storbytilskuddet

Storbytilskuddet går i dag til de største byene; 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristian-
sand og Drammen. Tilskuddet fordeles med et 
likt beløp per innbygger til disse kommunene. I 
2022 er satsen per innbygger 393 kroner, og stor-
bytilskuddet er på om lag 609 mill. kroner. Til-
skuddet ble ved innføringen begrunnet med de 
særskilte utfordringene storbyene har knyttet til 
urbanitet, og den sentrale rollen de har for sam-
funnsutviklingen i sin region. Det ble særlig pekt 
på sosiale forhold og levekår, rus og psykiatri, og 
tilrettelegging av infrastruktur og arealbruk.

Etter utvalgets vurdering kan det være grunn til 
å tro at kommuner som er sentre i sin landsdel har 
ekstrakostnader knyttet til landsdelssenterfunk-
sjonen, som ikke kompenseres gjennom inntekts-
systemet. Rollen som motor, samfunnsutvikler og 
tjenesteleverandør for omkringliggende kommu-
ner er spesielt kjennetegnende for landsdels-
sentrene, og dette kan tale for et særskilt tilskudd 
til disse kommunene. I Sør-Norge kan Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand 
etter utvalgets syn anses som landsdelssentre, og 
kvalifisere for et særskilt landsdelssentertilskudd. I 
de nordligste landsdelene fanges sentrene opp ved 
at de mottar distriktstilskudd Nord-Norge.

I gjennomgangen av utgiftsutjevningen er det 
gjort noen endringer som gjør at denne i større 
grad tar høyde for storbyutfordringer. Disse 
endringene gjør at inntektssystemet i større grad 
tar høyde for kommunenes utgifter knyttet til opp-
hopning av levekårsutfordringer. Dette taler for at 
størrelsen på tilskuddet kan reduseres.

Utvalget anbefaler at dagens storbytilskudd 
gjøres om til et tilskudd til kommuner som er 
sentre i sine respektive landsdeler, og videreføres 
som et tilskudd per innbygger til kommunene 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristian-
sand. Satsen i tilskuddet foreslås halvert i forhold 
til dagens tilskudd. Dette må ses i sammenheng 
med at utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel i 
større grad tar hensyn til forhold som dagens 
storbytilskudd skal fange opp.

Regionsentertilskuddet

Regionsentertilskuddet går til kommuner som har 
slått seg sammen, og som etter sammenslåingen 
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fikk «over om lag 8 000 innbyggere». Kommuner 
som mottar storbytilskudd, kan ikke samtidig 
motta regionsentertilskudd. Tilskuddet fordeles 
delvis etter en sats per innbygger og delvis etter 
en sats per kommune. I 2022 er satsen per 
sammenslåing 3,344 mill. kroner og satsen per 
innbygger er 70 kroner. I overkant av 203 mill. 
kroner bevilges i regionsentertilskudd i 2022.

Etter utvalgets syn er regionsentertilskuddet 
et tilskudd med en svak begrunnelse, og inn-
føringen må ses i sammenheng med kommune-
reformen. Tilskuddet er i liten grad knyttet opp til 
kommuner som faktisk er regionsenterkommu-
ner. Tilskuddet er rettet mot «mellomstore kom-
muner som slår seg sammen og dermed utgjør et 
sterkere tyngdepunkt i sin region». Det ble imid-
lertid ikke foretatt noen vurderinger av om den 
sammenslåtte kommunen vil utgjøre et sterkere 
tyngdepunkt i sin region. Etter utvalgets vurde-
ring er det ikke slik at alle kommuner som mottar 
dette tilskuddet i dag er reelle regionsentre som 
utgjør tyngdepunkter i sin region. Videre vil utval-
get påpeke at tilskuddet kun går til kommuner 
som slår seg sammen, og derfor ikke fanger opp 
tilsvarende kommuner som allerede i dag er et 
tyngdepunkt og senter i sin region.

Utvalget anbefaler at regionsentertilskuddet 
avvikles.

Veksttilskuddet

Veksttilskuddet går til kommuner som i en 
periode har en særlig sterk befolkningsvekst. Til-
skuddet er begrunnet med at kommuner med høy 
befolkningsvekst på kort og mellomlang sikt kan 
ha problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en 
raskt voksende befolkning, og at det kan være 
vanskelig å finansiere de nødvendige investerin-
gene uten at det virker inn på det øvrige tjeneste-
tilbudet. Veksttilskuddet går til kommuner som de 
siste tre årene har hatt en gjennomsnittlig, årlig 
befolkningsvekst på 1,4 pst. eller mer, og som har 
hatt skatteinntekter per innbygger under 140 pst. 
av landsgjennomsnittet de siste tre årene. Til-
skuddet gis med et fast beløp per nye innbygger 
ut over vekstgrensen. Satsen for 2022 er på 
62 252 kroner, og totalt bevilges 145,8 mill. kroner 
i veksttilskudd i 2022.

Det er ikke godt dokumentert at kommuner 
med særlig høy befolkningsvekst har problemer 
med å tilpasse tjenestetilbudet til en raskt vok-
sende befolkning. En rapport fra SSB5 viser tvert 

imot at vekstkommunene kan ha lavere kostnader 
enn andre kommuner, fordi vekstkommunene har 
flere innbyggere, og stadig får enda flere å dele 
investeringskostnadene på. Etter utvalgets vurde-
ring er det ikke grunnlag for å si at vekst vanske-
liggjør kommunenes evne til å levere tjenester. 
Det er også flere positive aspekter ved å være en 
kommune i vekst. Vekstkommuner får fort-
løpende tilført mer penger som følge av befolk-
ningsveksten, siden flere innbyggere gir både økt 
innbyggertilskudd og økte skatteinntekter.

Samlet vurderer utvalget at det ikke er behov 
for et ekstra tilskudd til vekstkommuner, og anbe-
faler at veksttilskuddet avvikles som tilskudd i 
inntektssystemet.

3.9 Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet skal kompensere kommunene 
for lokale forhold som ikke fanges opp av de ordi-
nære kriteriene i inntektssystemet eller andre 
faste tilskuddsordninger. I tillegg kan skjønns-
tilskuddet benyttes til ulike prosjekter, og bidra til 
fornying og utvikling i kommunene.

Fordelingen av hoveddelen av skjønnstilskud-
det, basisrammen, er av Kommunal- og distrikts-
departementet delegert til statsforvalteren, som 
fordeler midlene videre til kommunene i sitt fylke 
etter retningslinjer gitt av departementet. I tillegg 
til skjønnsmidlene som fordeles av statsfor-
valteren, holder departementet tilbake deler av 
skjønnstilskuddet, som en reservepott, til uforut-
sette hendelser i løpet av året.

Skjønnstilskuddet til kommunene er i 2022 på 
990 mill. kroner, og av dette utgjør basisrammen 
850 mill. kroner. Størrelsen på basisrammen har 
vært gradvis redusert de senere årene. Dette har 
blitt begrunnet med at rammetilskuddet til kommu-
nene i størst mulig grad bør fordeles etter faste 
kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderinger.

Det varierer mellom fylkene hvor store 
rammene er målt i kroner per innbygger, og det er 
derfor stor variasjon mellom kommunene i hvor 
mye de mottar i skjønnstilskudd. Statsforvalteren 
i Troms og Finnmark har den største skjønns-
rammen per innbygger, mens Oslo og Viken får 
den minste skjønnsrammen per innbygger. Det 
har over flere tiår vært stor variasjon i de fylkes-
vise rammene. Kommunene i de nordligste 
fylkene har over tid fått mest, mens Oslo har fått 
minst.

Kommunal- og distriktsdepartementet holder 
tilbake og fordeler en mindre del av det samlede 
skjønnstilskuddet for å kunne kompensere kom-

5 Langørgen, A. og Rønningen, D. (2002). Kapitalkostnader i 
kommunene. SSB-rapport 2002/34. Statistisk sentralbyrå.
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munesektoren for kostnader ved uforutsette, kri-
tiske hendelser som kompensasjon for skader på 
kommunal infrastruktur, naturskader eller hånd-
tering av andre akutte krisesituasjoner. I tillegg 
settes det årlig av noen midler til utviklings- og 
fornyingsprosjekter som skal komme kommune-
sektoren til gode.

Etter utvalgets syn bør rammetilskuddet til 
kommunene i størst mulig grad fordeles etter 
faste kriterier, og ikke etter skjønnsmessige 
vurderinger. Å fordele midlene etter faste kriterier 
gir kommunene økt forutsigbarhet og bedre 
mulighet til å planlegge inntektene sine framover. 
I tillegg skaper dagens praksis der kommunene 
søker statsforvalteren om skjønnstilskudd etter 
utvalgets vurdering unødvendig mye byråkrati 
rundt tildelingen, og det kan være vanskelig for 
kommunene å forstå kriteriene for tildelingen.

Det kan imidlertid dukke opp lokale forhold 
som kommunene selv ikke kan påvirke, som med-
fører økte utgifter – eksempelvis naturkatastrofer 
som ras, skogbrann eller flom. I tillegg kan det 
oppstå ekstraordinære hendelser i løpet av et år 
som det er vanskelig å kompensere kommunene 
for gjennom faste kriterier, eksempelvis korona-
pandemien og kostnadene den har medført. Etter 
utvalgets vurdering bør inntektssystemet derfor 
fortsatt inneholde et skjønnstilskudd, som i 
hovedsak gis med bakgrunn i slike særskilte for-
hold og der rammene kan endres ved behov. 
Utvalget mener derfor det bør foretas en videre 
reduksjon i basisrammen til skjønnstilskuddet 
framover. Utvalget foreslår at basisrammen 
halveres sammenlignet med dagens nivå.

Utvalget mener det er viktig at en betydelig del 
av fordelingen av skjønnsmidlene fortsatt skjer fra 
statsforvalterne. Statsforvalterne har unik lokal-
kunnskap, og bedre forutsetninger enn departe-
mentet for å vite hvilke kommuner i sitt fylke som 
har behov for skjønnsmidler. Utvalget anser forde-
lingen av basisrammen som delvis historisk betin-
get, ved at noen fylker over tid har hatt en høyere 
skjønnsramme per innbygger enn andre. Utvalget 
mener at basisrammen i større grad bør fordeles 
av departementet etter kriteriene per innbygger 
og per kommune i det aktuelle fylket, da det ikke 
er grunn til å tro at forholdene skjønnstilskuddet 
skal ivareta varierer systematisk per innbygger 
mellom fylkene over tid. Det er fortsatt behov for 
skjønnsmidler som kommunene kan søke på til 
ulike prosjekter, og utvalget mener prosjekt-
midlene i størst mulig grad bør gå til prosjekter 
som er relevante for mer enn én kommune. Dette 
er prosjekter det ellers vil være vanskelig for 
enkeltkommuner å finne eller sette av midler til.

Utvalget vurderer samtidig at statsforvalterne 
i større grad enn i dag bør holde tilbake midler for 
fordeling i løpet av året slik at de kan kompensere 
for uforutsette hendelser, og at det bør være mer 
enhetlig praksis blant statsforvalterne. Utvalget 
mener at departementet fortsatt må ha ansvar for 
å kompensere kommunesektoren som helhet ved 
uforutsette hendelser, for eksempel som under 
koronapandemien, med bistand fra statsfor-
valterne.

3.10 Overgangsordning 
i inntektssystemet

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere om det 
er behov for en type ordning som ivaretar hensy-
net til stabilitet, og hvordan denne bør utformes. I 
kapittel 13 omtales dagens inntektsgarantiordning 
og hvordan denne fungerer, samt utvalgets vurde-
ring og anbefaling knyttet til en overgangsordning 
i inntektssystemet.

Dagens overgangsordning, inntektsgaranti-
ordningen, skal skjerme kommunene mot en for 
brå nedgang i rammetilskuddet fra ett år til det 
neste. Ordningen sikrer at ingen kommuner har en 
beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det 
neste som, regnet per innbygger, er mer enn 
400 kroner lavere enn beregnet vekst landsbasis. 
Ordningen finansieres gjennom et likt trekk per 
innbygger for alle kommuner.

Gjennom inntektsgarantiordningen kan kom-
munene få kompensasjon for endringer i ramme-
tilskuddet som skyldes:
– systemendringer (for eksempel endringer som 

følge av revisjoner av inntektssystemet)
– innlemming av øremerkede tilskudd
– befolkningsnedgang
– endring i befolkningssammensetning eller 

øvrige kriteriedata
– endringer i regionalpolitiske tilskudd

Noen forhold holdes i dag utenom beregnings-
grunnlaget, og endringer i disse blir ikke kompen-
sert gjennom inntektsgarantiordningen. Dette er:
– skatteinngang og/eller inntektsutjevning
– skjønnstilskudd
– veksttilskudd eller regionsentertilskudd
– saker med særskilt fordeling
– nedgang i rammetilskuddet som følge av kom-

munesammenslåing (dette fanges opp i inn-
delingstilskuddet)

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at den 
skal gi en helhetlig skjerming mot endringer i 



48 NOU 2022: 10
Kapittel 3 Inntektssystemet for kommunene

rammetilskuddet, det vil si at ordningen tar 
utgangspunkt i det samlede rammetilskuddet og 
summen av alle endringer som er inkludert i 
ordningen. I 2022 var det 104 kommuner som 
mottok et tillegg gjennom inntektsgaranti-
ordningen, med en samlet utbetaling på 95 mill. 
kroner. Tillegget til disse kommunene ble finan-
siert med et trekk for alle kommuner på om lag 
48 kroner per innbygger.

Utviklingen i inntektsgarantiordningen viser at 
omfanget av ordningen har vært relativt stabilt 
over tid, og at antallet kommuner i ordningen har 
vært høyest i år der det er gjort større endringer i 
inntektssystemet. Ordningen fanger opp kommu-
ner med befolkningsnedgang, og sørger også for 
at en kommune som for eksempel mister små-
kommunetillegget ikke møter den fulle effekten 
av dette det første året.

Utvalget mener det fortsatt bør være en over-
gangsordning i inntektssystemet, slik at kommu-
nene skjermes mot større endringer i rammetil-
skuddet fra ett år til det neste. En slik ordning 
bidrar til økt stabilitet i inntektene til kommunene, 
slik at de får større forutsigbarhet i inntektene og 
dermed også i finansieringen av tjenestetilbudet.

Utvalget mener at dagens ordning fungerer 
godt, og anbefaler at denne videreføres. Ordnin-
gen fanger opp en rekke forhold som påvirker 
kommunenes inntekter, både systemendringer og 
endringer som skyldes endringer i enkeltkriterier 
eller regionalpolitiske tilskudd. Ordningen fanger 
også opp kommuner med nedgang i innbygger-
tallet, slik at endringene i inntekter som følge av 
befolkningsnedgang vil fases gradvis inn. En 
annen styrke ved inntektsgarantiordningen er at 
den omfatter store deler av rammetilskuddet og 
ser alle endringer i sammenheng. Det innebærer 
at også en kommune som stilles overfor flere 
mindre endringer i rammetilskuddet i negativ ret-
ning vil få kompensasjon gjennom inntektsgaranti-
ordningen, dersom den samlede virkningen er 
stor nok. Ordningen er også innrettet slik at 
mindre endringer vil kunne fases inn raskt, mens 
større endringer vil fases inn over flere år.

Utvalget har også vurdert grenseverdien i 
ordningen, det vil si hvor mye veksten i den 
enkelte kommune kan avvike fra landsgjennom-
snittet for at kommunen skal få et tillegg gjennom 
inntektsgarantiordningen. Utvalget mener at 
dagens grenseverdi fungerer godt. Den fanger 
opp kommuner med relativt stor nedgang i 
rammetilskuddet, samtidig som finansieringen av 
ordningen ikke er for høy. Utvalget anbefaler der-
for at grenseverdien videreføres på 400 kroner 
per innbygger. Grenseverdien bør prisjusteres 

årlig slik at ikke verdien gradvis reduseres over 
tid.

3.11 Andre problemstillinger

I kapittel 14 omtales tre ulike problemstillinger; 
innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommu-
nen, saker med særskilt fordeling og toppfinan-
sieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Innbyggere som ikke er folkeregistrert i kommunen

Det er i dag et grunnleggende prinsipp i inntekts-
systemet at fordelingen av inntekter mellom kom-
munene bygger på folkeregistrert innbyggertall i 
kommunen, og de frie inntektene tilfaller i hoved-
sak den kommunen der innbyggeren er folke-
registrert.

For de aller fleste kommunale tjenestene er 
det sammenfall mellom hvor innbyggeren er 
folkeregistrert, og der innbyggeren får tjenester. 
På noen områder er det imidlertid slik at en kom-
mune også tilbyr, og har ansvar for, kommunale 
tjenester til personer som ikke er folkeregistrert i 
kommunen. Dette gjelder for eksempel inn-
byggere som har fritidsbolig i en annen kommune 
enn hjemkommunen, studenter som bor og stu-
derer et annet sted enn der de er folkeregistrert, 
pendlere og personer fra omegnskommuner som 
benytter tjenester i en regionsenterkommune.

Noen av de tjenestene kommunene har ansvar 
for er ikke avgrenset til kommunens egne inn-
byggere. Et viktig punkt er at kommunene har 
ansvaret for beredskapen innenfor sitt geo-
grafiske område, og dette ansvaret gjelder alle 
som til enhver tid oppholder seg i kommunen. I 
følge helse- og omsorgstjenesteloven skal kom-
munene sørge for at personer som oppholder seg 
i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgs-
tjenester. Kommunens ansvar for beredskap, her-
under legevakt, innebærer at kommunene må ha 
kapasitet til å håndtere betydelige svingninger i 
etterspørselen etter tjenester. Legevakt og øvrig 
beredskap må dimensjoneres for å kunne ta 
høyde for antallet personer som faktisk oppholder 
seg i kommunen til enhver tid. Andre tjenester i 
kommunen som også retter seg mot gjesteinn-
byggere er for eksempel planlegging og tilrette-
legging for bruk av areal i kommunen, behandling 
av plan- og byggesaker, infrastruktur, kultur- og 
idrettstilbud og ulike tekniske tjenester.

Rammetilskuddet til kommunene beregnes ut 
fra antall personer som er folkeregistrert i kom-
munen, og også skatteinntektene tilfaller i hoved-
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sak kommunen der skatteyteren er folkeregi-
strert. Et unntak er formuesskatt og eiendoms-
skatt på fritidsboliger, som tilfaller den kommu-
nen der fritidsboligen ligger. Utover normale 
egenandeler må derfor utgifter knyttet til gjeste-
innbyggere i kommunen dekkes innenfor ordinær 
virksomhet.

Utvalget mener at prinsippet om at inntektene 
går til den kommunen der innbyggeren er folkere-
gistrert, og som er den kommunen som i det store 
og hele har ansvaret for tjenestetilbudet til innbyg-
geren, er et viktig prinsipp, som bør videreføres. 
Når finansieringen er knyttet til bostedskommu-
nen tydeliggjør dette kommunens helhetlige 
ansvar for tjenestetilbudet til innbyggeren, og det 
vil være samsvar mellom finansieringen og hvilke 
innbyggere som har stemmerett i den enkelte 
kommune. Hvis inntektene i større grad skal følge 
brukeren til den kommunen vedkommende opp-
holder seg vil det kunne gi uklare ansvarsforhold 
innenfor dagens kommunesystem. Utvalget 
mener problemstillingene rundt gjesteinnbyggere 
som mottar tjenester i en annen kommune enn 
den kommunen som mottar inntekten, må løses 
innenfor rammene av dagens kommunesystem, 
ikke gjennom å endre hovedprinsippet for finansi-
eringen av kommunesektoren.

Utvalget legger også vekt på prinsippet om at 
utgiftsutjevningen i inntektssystemet bare skal 
kompensere kommunene for kostnadsforskjeller 
de ikke selv kan påvirke. Kommunene legger i 
stor grad selv til rette for å ta imot gjesteinn-
byggere for eksempel er det opp til den enkelte 
kommune å avgjøre om det skal legges til rette for 
utbygging av hytteområder i kommunen eller 
ikke. Etter utvalgets vurdering er det ikke rimelig 
å legge til grunn at et høyt antall fritidsboliger, og 
dermed også økt etterspørsel etter kommunale 
tjenester fra fritidsinnbyggere, er en ufrivillig 
kostnadsulempe som kommunen skal kompense-
res for gjennom inntektssystemet.

Kommunene har ansvaret for å sørge for 
helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder 
seg i kommunen, jf. oppholdsprinsippet i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Dette omfatter blant annet 
tjenester som akuttberedskap, hjemmesykepleie 
og andre omsorgstjenester. Kostnadene til slike 
tjenester har trolig et begrenset omfang i dag, 
men omfanget vil kunne stige framover, for 
eksempel dersom hytteinnbyggere i økende grad 
oppholder seg på hyttene.

Etter utvalgets vurdering er dette en utford-
ring som bør løses utenfor inntektssystemet, da 
det vil kreve et helt annet system for at pengene 
følger brukerne enn det som ligger til grunn i 

dagens finansieringssystem. Utvalget anbefaler at 
man i en slik situasjon ser på mulighetene for å 
lage en oppgjørsordning mellom kommunene. 
Det må vurderes nærmere hvordan dette kan 
gjøres uten at ansvarsforholdene blir uklare eller 
at ordningen blir for administrativt krevende.

Saker med særskilt fordeling

I avsnitt 14.2 omtales saker med særskilt for-
deling. Innenfor innbyggertilskuddet finnes det 
midler som ikke blir fordelt etter de ordinære 
kriteriene i inntektssystemet, men blir gitt en 
særskilt fordeling.6 Dette gjelder blant annet opp-
gaver som kun et fåtall kommuner har, saker det 
er vanskelig å finne en god fordeling på innenfor 
de ordinære kriteriene i inntektssystemet og inn-
delingstilskuddet til kommuner som har slått seg 
sammen. Særskilt fordeling ses i dag på som en 
midlertidig løsning, slik at saker kun bør gis en 
særskilt fordeling i en begrenset periode før de 
inkluderes i utgiftsutjevningen og fordeles etter 
de ordinære kriteriene. I 2022 fordeles om lag 
4,3 mrd. kroner på denne måten, til ni ulike saker.

Utvalget vil understreke at mest mulig av 
rammetilskuddet bør fordeles etter faste kriterier, 
og dette hensynet tilsier at bruken av særskilt for-
deling bør begrenses. Samtidig ser utvalget at det 
i noen saker vil kunne være fornuftig og nødven-
dig å benytte en særskilt fordeling. Etter utvalgets 
vurdering kan dette for eksempel gjelde i over-
gangsperioder, for eksempel i påvente av 
endringer i kostnadsnøkkelen, og i saker som kun 
gjelder et fåtall kommuner eller i en begrenset 
periode.

Veilederen for statlig styring av kommune-
sektoren inneholder kriterier for å vurdere hvilke 
saker som bør gis særskilt fordeling. Disse krite-
riene er etter utvalgets vurdering fornuftige. 
Saker som ikke har denne typen begrunnelse bør 
etter utvalgets vurdering heller fordeles etter de 
ordinære kriteriene i utgiftsutjevningen, eventuelt 
bevilges som et øremerket tilskudd.

Utvalget vil understreke at det er uheldig der-
som særskilt fordeling brukes som et verktøy for 
å framheve enkeltsatsinger, da kommunene kan 
oppleve fordelingen som en form for øremerking. 
Dette strider mot hovedprinsippet om at rammetil-
skuddet til kommunene skal være frie inntekter.

6 Saker med særskilt fordeling vises i tabell C-k i Grønt hefte 
(Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S fra Kom-
munal- og distriktsdepartementet), og kalles også tabell C-
saker.
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Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester er et øremerket tilskudd og er ikke en 
del av inntektssystemet. Formålet med ordningen 
er å legge til rette for at kommunene kan gi et 
godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på 
omfattende helse- og omsorgstjenester. Ordnin-
gen har imidlertid flere berøringspunkter med 
inntektssystemet, og dekker tjenester som også 
finansieres av de frie inntektene og inngår i 
utgiftsutjevningen. Utvalget har derfor funnet det 
riktig å vurderte enkelte elementer i ordningen, 
og se disse i sammenheng med utformingen av 
inntektssystemet.

Det har vært egne bevilgninger til kommu-
nene for særlig ressurskrevende tjenester siden 
2000. Ordningen var en del av skjønnstilskuddet i 
inntektssystemet fram til 2004, da den ble endret 
til et øremerket tilskudd. Siden 2008 har det øre-
merkede tilskuddet til den enkelte kommune 
utgjort en fast andel av kommunens egne utgifter 
utover et innslagspunkt, beregnet for den enkelte 
tjenestemottakeren i ordningen. Kommunens 
«egenandel» (dvs. utgifter som ikke dekkes gjen-
nom det øremerkede tilskuddet) består av (1) 
utgifter opp til innslagspunktet per mottaker og 
(2) 20 pst. av utgiftene over et innslagspunkt per 
mottaker. Flere mottakere i kommunen vil gi 
høyere «egenandeler», som kommunen må dekke 
med sine frie inntekter. I 2021 ble det i tillegg inn-
ført en ordning der små kommuner som har høye 
egenandeler i toppfinansieringsordningen målt 
per innbygger får kompensasjon for dette gjen-
nom skjønnstilskuddet.

Toppfinansieringsordningen har som nevnt 
flere berøringspunkter mot inntektssystemet. En 
stor del av tjenestemottakerne i toppfinansierings-
ordningen er personer med psykisk utviklings-
hemming, som også er et kriterium i delkost-
nadsnøkkelen for pleie og omsorg. Kriteriet 
utløser et relativt høyt beløp gjennom utgifts-
utjevningen i inntektssystemet, og dette beløpet 
trekkes fra i beregningen av kommunens tilskudd 
gjennom toppfinansieringsordningen. I dag er det 
en øvre aldersgrense i toppfinansieringsord-
ningen på 67 år. Dette betyr at tjenestetilbudet til 
personer som fram til fylte 67 år delvis ble finan-
siert gjennom det øremerkede tilskuddet, i sin 
helhet må finansieres innenfor de frie inntektene 
når personen fyller 67 år. Personen blir dermed en 
ordinær innbygger i inntektssystemet, på samme 
måte som andre personer over 67 år som måtte 
motta et tilbud fra kommunen.

Toppfinansieringsordningen er i dag indi-
vidrettet, og det beregnes en egenandel for kom-
munen per mottaker i ordningen. To kommuner 
som har det samme antallet mottakere og like 
høye utgifter, vil dermed ha den samme egenan-
delen til ordningen, uavhengig av kommune-
størrelse. Egenandelen målt per innbygger, vil 
dermed kunne variere betydelig mellom kommu-
nene. Dette kan være en økonomisk utfordring for 
kommuner som i en periode har mange mot-
takere i ordningen relativt til folketallet, ved at 
kommunens egenandel, blir høy målt per inn-
bygger.

Utvalget mener at det bør vurderes en endring 
i utformingen av toppfinansieringsordningen, slik 
at ordningen i større grad ser på kommunen som 
helhet og ikke kun den enkelte mottaker i ord-
ningen. For to kommuner av ulik størrelse vil en 
lik egenandel per mottaker, som i dagens topp-
finansieringsordning, kunne gi store forskjeller i 
utgifter målt per innbygger. Dette bør etter 
utvalgets vurdering hensyntas i toppfinansierings-
ordningen slik at denne i større grad ser på 
kommunens totale utgifter til mottakerne som er 
omfattet av ordningen, på samme måte som kom-
munen ses på som en helhet i inntektssystemet. 
Utvalget anbefaler at det vurderes en alternativ 
modell for toppfinansieringsordningen, der prin-
sippene i ordningen gjøres mer like prinsippene i 
inntektssystemet. Det kan bidra til å endre opp-
merksomheten i ordningen bort fra å se på økono-
mien i tilbudet til den enkelte mottaker, til i større 
grad å se på helheten i kommunens kostnader og 
hvordan kommunen innretter tilbudet. Dette vil 
også kunne redusere behovet for en særskilt kom-
pensasjon til små kommuner utenfor ordningen.

Toppfinansieringsordningen er en stor øre-
merket ordning på om lag 11 mrd. kroner. Den 
har vært voksende og finansierer tjenester som 
også finansieres gjennom kommunenes frie inn-
tekter. Samtidig er rammefinansiering hovedprin-
sippet for finansieringen av kommunesektoren, 
slik det også er lag til grunn i utvalgets mandat. 
Utvalget mener derfor det bør vurderes å inn-
lemme deler av det øremerkede tilskuddet i ramme-
tilskuddet, slik at en større del av tjenestene til 
denne gruppen tjenestemottakere blir finansiert 
gjennom kommunenes frie inntekter.

Etter utvalgets vurdering bør en delvis inn-
lemming av det øremerkede tilskuddet ses i 
sammenheng med en omlegging av topp-
finansieringsordningen langs de linjene som er 
skissert ovenfor. Med en slik tilnærming kan den 
gjenværende ordningen i større grad bli en reell 
toppfinansieringsordning.
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3.12 Økonomiske og administrative 
konsekvenser – fordelings-
virkninger av utvalgets forslag

I kapittel 15 redegjør utvalget for de økonomiske 
og administrative konsekvensene av forslaget, for-
delingsvirkninger av forslagene og peker på noen 
områder der det er behov for en videre opp-
følging. Fordelingsvirkninger av utvalgets forslag 
for kommuner gruppert etter kommunestørrelse, 
sentralitet og inntektsnivå er vist i avsnitt 15.1 og 
15.2, mens samlede fordelingsvirkninger for 
enkeltkommuner er vist i vedlegg 1. Samlede for-
delingsvirkninger av utvalgets forslag er også vist 
i tabell 3.1 og 3.2 i dette avsnittet.

Skatteelementene i inntektssystemet

Utvalget har i sitt forslag til utforming av inntekts-
systemet særlig lagt vekt på at det skal bidra til at 
kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til 
sine innbygger. Dette innebærer at det ikke kan 
være for store forskjeller i inntekter mellom 
kommunene.

Økende inntekter utenfor inntektssystemet til-
sier etter utvalgets vurdering at flere av disse inn-
tektene bør omfattes av en moderat utjevning i 
inntektssystemet. Utvalget mener mottakerkom-
munene fortsatt skal sitte igjen med en betydelig 
del av disse inntektene, men hensynet til like-
verdige tjenester tilsier at deler av inntektene bør 
komme alle kommuner til gode. Dette forslaget 
innebærer en endring i hvilke skatteinntekter som 
inkluderes i inntektsutjevningen i inntekts-
systemet, men vil ikke påvirke den samlede inn-
tektsrammen for kommunesektoren.

Utvalget mener også at kommunenes skatte-
grunnlag bør være jevnere enn i dag. Utvalget 
mener at formuesskattens del av kommunenes 
inntekter bør reduseres, og foreslår at den kom-
munale formuesskatten halveres i forhold til i dag. 
Utvalget mener også at det bør vurderes om det 
er mulig å utforme et skattegrunnlag for kommu-
nenes inntektsskatt som ikke, eller i mindre grad, 
inneholder skattepliktig utbytte. En reduksjon i 
kommunenes skatteinntekter fra formuesskatt og 
utbytteskatt kan gjøres innenfor en samlet ramme 
og uendret skatteandel, ved at kommunenes inn-
tekter fra skatt på alminnelig inntekt (ekskl. 
utbytte) økes.

En reduksjon i formuesskatten vil gjøre at 
kommuner som i dag har høye inntekter fra for-
muesskatt vil få lavere skatteinntekter per inn-
bygger, mens kommuner med lite formuesskatt 
vil komme bedre ut av at deler av formuesskatten 

erstattes av skatt på alminnelig inntekt. En mode-
rat utjevning av kommunenes inntekter fra konse-
sjonskraft, havbruksfond og eiendomsskatt på 
kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg 
omfattet av særskattereglene for petroleum vil gi 
reduserte inntekter for kommuner med denne 
typen inntekter, og en økning for kommuner som 
ikke har slike inntekter. Det er i hovedsak mindre 
kommuner, med høye inntekter i utgangspunktet, 
som vil tape på denne endringen.

Regionalpolitiske tilskudd

Etter utvalgets vurdering er det viktigste regional-
politiske virkemiddelet i inntektssystemet inn-
tektsutjevningen og utgiftsutjevningen, og at mest 
mulig av rammetilskuddet bør fordeles etter de 
faste kriteriene i inntektssystemet. Utvalget har 
vurdert dagens regionalpolitiske tilskudd, og om 
det er behov for slike tilskudd i tillegg til inn-
byggertilskuddet. Utvalget mener det fortsatt er 
behov for noen slike tilskudd, men foreslår 
enkelte endringer i forhold til dagens ordning.

Utvalget foreslår at dagens regionsenter-
tilskudd og veksttilskudd avvikles, og at dagens 
storbytilskudd endres til et tilskudd til kommuner 
som er sentre i sine landsdeler. Utvalget mener 
dagens distriktstilskudd Sør-Norge og distrikts-
tilskudd Nord-Norge bør videreføres, men med 
noen justeringer. Samlet sett betyr utvalgets for-
slag at de regionalpolitiske tilskuddene reduseres 
med om lag 1 mrd. kroner, og at innbygger-
tilskuddet øker tilsvarende. Økningen i inn-
byggertilskudd for alle kommuner utgjør om lag 
188 kroner per innbygger.

Utgiftsutjevningen

Utvalgets forslag til endringer i utgiftsutjevningen 
vil gi en omfordeling mellom kommunene. Utval-
get foreslår en utvidelse av hvilke utgifter som 
skal omfattes av utjevningen, ved at utgiftene 
knyttet til bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig og arbeidsrettede tiltak inkluderes i 
sektoren for sosiale tjenester og omfattes av 
utgiftsutjevningen.

Utvalget har foretatt en gjennomgang av alle 
delkostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, og fore-
slår endringer i kriteriene og vektingen av disse i 
tråd med oppdaterte analyser av variasjonene i 
kommunenes utgifter. Utvalget presenterer et for-
slag til ny kostnadsnøkkel for kommunene i kapit-
tel 10.8.

Med utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel 
får alderskriteriene større betydning enn i dag, 
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vektingen av disse kriteriene øker fra om lag 
70,6 pst. til 72,5 pst. Kriteriene for bosettings-
mønster og kommunestørrelse får også en noe 
høyere vekting med utvalgets forslag. Kriterier 
som foreslås tatt ut av kostnadsnøkkelen er 
dagens opphopningsindeks (som erstattes av en 
alternativ indeks), ikke-gifte 67 år og over, uføre, 
barn uten kontantstøtte og innbyggere med 
høyere utdanning. Nye kriterier som tas inn er 
lønnstakere i heltidsstilling, aleneboende over 67 
år og antall pasienter med diagnoser knyttet til 
rus og psykisk helse.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel gir en 
betydelig reduksjon i verdien av kriteriet antall 
personer med psykisk utviklingshemming, og 
dette er den foreslåtte endringen i kostnadsnøkke-
len som omfordeler mest mellom kommunene. 
Kriteriet har stor betydning i dagens kostnads-
nøkkel, og utløser et høyt beløp per person som 
inngår i kriteriet. Denne endringen må ses i 
sammenheng med toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende tjenester. I dag kommer 
verdien av dette kriteriet til fratrekk i beregningen 
av kommunens kompensasjon gjennom toppfinan-
sieringsordningen, for de mottakerne som er 
inkludert i begge ordningene. Når kriteriet får en 
lavere betydning i inntektssystemet vil dermed 
dette trekket i toppfinansieringsordningen bli 
lavere, og tilskuddet i toppfinansieringsordningen 
vil ut fra dagens forutsetninger øke tilsvarende. 
En reduksjon i verdien av kriteriet i inntekts-
systemet vil, etter utvalgets anslag, tilsvare en 
økning i det øremerkede tilskuddet på om lag 
2,3 mrd. kroner.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel gir en 
økning i tilskudd for de aller minste og de største 
kommunene, og en reduksjon for mellomstore 
kommuner (jf. tabell 3.2). Det er imidlertid varia-
sjoner innenfor kommunegruppene. Utvalgets 
forslag innebærer at kriteriene for bosettings-
mønster og kommunestørrelse får en høyere 
vekting enn i dag, noe som isolert sett gir en 
omfordeling til mindre, spredtbygde kommuner. 
De største kommunene tjener blant annet på ned-
vektingen av kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming og at flere utgifter innenfor 
sosiale tjenester omfattes av utgiftsutjevningen. 

I oversiktene med fordelingseffekter er 
dagens kriterium for gradert basistilskudd benyt-
tet, selv om utvalget foreslår en endret innretning 
av dette kriteriet. Dette har sammenheng med at 
utvalget kun har hatt grunnlagsdata for nytt krite-
rium for Innlandet og Viken fylke og derfor ikke 
har hatt mulighet for å beregne fordelingsvirk-
ninger av kriteriet for alle kommuner. 

Andre forslag

Utvalget har lagt vekt på at mest mulig av ramme-
tilskuddet bør fordeles etter de faste kriteriene i 
inntektssystemet, og anbefaler at skjønnstilskud-
det reduseres og at tilskuddet i større grad bør 
brukes til å fange opp hendelser og forbigående 
forhold som ikke ivaretas av de øvrige delene av 
inntektssystemet. Skjønnstilskuddet fordeles i 
dag i stor grad av statsforvalterne i de enkelte 
fylkene, basert på en fylkesvis fordeling og 
retningslinjer gitt av departementet. Utvalget 
anbefaler også at det gjøres en omfordeling av de 
fylkesvise rammene, og at det i fordelingen legges 
større vekt på antall kommuner og antall inn-
byggere i de ulike fylkene. Forslaget vil kunne gi 
en omfordeling fra fylker og kommuner med et 
høyt skjønnstilskudd per innbygger, til fylker og 
kommuner som i mindre grad mottar skjønnstil-
skudd. En reduksjon i skjønnstilskuddet på for 
eksempel 500 mill. kroner vil bety at innbygger-
tilskuddet øker med om lag 93 kroner per inn-
bygger for alle kommuner.

I 2022 ble det innført et eget tilskudd som for-
deles med et likt beløp per grunnskole i kommu-
nen. Utvalget mener dette bør avvikles, og at 
midlene i stedet fordeles etter ordinære kriterier i 
innbyggertilskuddet. Tilskuddet utgjør om lag 
1,25 mrd. kroner i 2022, eller om lag 230 kroner 
per innbygger.

Samlede fordelingsvirkninger

Fordelingsvirkningene av utvalgets forslag for 
kommunene gruppert etter kommunestørrelse, 
inntektsnivå og sentralitetsnivå er vist i kapittel 
15, mens fordelingsvirkninger for enkeltkommu-
ner er vist i vedlegg 1. En stor del av fordelings-
virkningene av utvalgets forslag er knyttet til 
endringene i kostnadsnøkkelen, og da særlig 
endret vekting av kriteriet antall personer med 
psykisk utviklingshemming. 

Tabell 3.1 og 3.2 viser fordelingsvirkningene 
av utvalgets forslag for kommunene gruppert 
etter nivå på korrigerte frie inntekter (3.1) og 
kommunestørrelse (3.2). Tabellene viser anslag 
på fordelingsvirkninger av forslagene til 
endringer som knytter seg til skatteelementene 
(kol. 3), de regionalpolitiske tilskuddene (kol. 4), 
avvikling av det særskilte tilskuddet per grunn-
skole i kommunen (kol. 5) og fordelingsvirk-
ningene av utvalgets forslag til endringer i utgifts-
utjevningen (kol. 6). Kolonne 8 viser anslag på 
samlede fordelingsvirkninger av utvalgets forslag, 
og er summen av kolonnene 3, 4, 5 og 6.
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Fordelingsvirkningene av forslaget til 
endringer i utgiftsutjevningen påvirkes i stor grad 
av den isolerte effekten av å redusere vektingen 
av PU-kriteriet i kostnadsnøkkelen. Et anslag på 
den isolerte virkningen av å redusere vektingen 
av dette kriteriet er vist i kolonne 7 i tabellene 3.1 
og 3.2. Denne endringen må også ses i sammen-
heng med toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester.

Samlet sett kommer de minste kommunene, 
og kommunene med de høyeste inntektene i dag, 
negativt ut av utvalgets forslag, mens mellomstore 
og større kommuner kommer positivt ut. Kommu-
nene med de laveste inntektene, målt ved korri-
gerte frie inntekter, vil i sum komme noe bedre ut 
med utvalgets forslag, og dette er i hovedsak 
knyttet til endringene som foreslås på skatt og i de 
regionalpolitiske tilskuddene. Kommunene med 
de høyeste inntektene kommer litt ulikt ut av 
utvalgets forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, 
mens forslagene om endringer i skatteelementene 
og de regionalpolitiske tilskuddene slår negativt 
ut for disse kommunene.

Hvis vi ser på kommunene gruppert etter sen-
tralitet kommer de mest og nest mest sentrale 
kommunene positivt ut med utvalgets forslag, 
mens de minst sentrale kommunene i sum kom-

mer negativt ut. De minst sentrale kommunene 
inkluderer flere av kommunene med de høyeste 
inntektene i dag, og disse kommunene kommer 
negativt ut av utvalgets forslag på skatt og regio-
nalpolitiske tilskudd.

Utvalget foreslår ingen endringer i inntekts-
garantiordningen i inntektssystemet, og deler av 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag vil der-
med fanges opp i denne ordningen. Dette gjelder 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel, og deler av endringen i de regio-
nalpolitiske tilskuddene. Inntektsgarantiordningen 
vil, isolert sett, begrense fordelingsvirkningene av 
en systemendring til maksimalt 400 kroner per 
innbygger det første året etter innføring. 
Endringer knyttet til skatt omfattes ikke av inn-
tektsgarantiordningen, og disse endringene vil 
dermed slå inn fra første år. Endringen i utvalgets 
forslag til ny kostnadsnøkkel må også ses i 
sammenheng med toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende tjenester.

Videre oppfølging

Utvalget peker til slutt på noen områder der det 
er behov for videre oppfølging av utvalgets for-
slag.

Tabell 3.1 Anslag på fordelingsvirkninger utvalgets forslag. Kommuner gruppert etter nivå på korrigerte frie 
inntekter 2021 (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Tall i kroner per innbygger.

Korrigerte frie 
inntekter, pst.

Innb. 
1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. 

 eiend.skatt, 
kons.kraftinnt. 
 og havbr.fond.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
 tilskudd 

per grunn-
skole

Ford. virkn. 
forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Isolert 
 effekt 

 endring 
 i PU- 

kriteriet

Sum 
 ford. 
virkn. 

utvalgets 
forslag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 94 pst. 764 348 60 980 230 63 -2 -267 -112 23
94–96 pst. 973 160 62 699 217 47 14 -194 -31 85
96–98 pst. 814 146 64 117 176 53 -5 -318 -64 -94
98–100 pst. 836 766 63 786 77 -39 41 58 -44 138
100–103 pst. 697 261 67 453 28 -2 -35 -38 18 -46
103–106 pst. 798 277 66 384 -354 -42 93 829 461 526
106–110 pst. 202 911 74 681 -276 58 -26 -153 -72 -397
110–115 pst. 118 779 81 609 -317 -33 -251 -267 -596 -868
115–130 pst. 115 779 91 457 -801 -169 -306 -188 -703 -1 463
Over 130 pst. 69 942 110 815 -2 091 -826 -314 743 -124 -2 488
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0  0 0
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Utvalget peker i kapittel 8 på flere forslag til 
endringer knyttet til skatt. Utvalget anbefaler at 
formuesskattens del av kommunenes inntekter 
bør reduseres, og at det bør vurderes videre om 
det er mulig å utforme et skattegrunnlag for kom-
munenes inntektsskatt som ikke, eller i mindre 
grad, inneholder skattepliktig utbytte.

Utvalget anbefaler også at flere inntektsarter 
på siden av inntektssystemet bør omfattes av en 
(moderat) utjevning i inntektssystemet. Utvalget 
peker på at denne utjevningen bør inneholde inn-
tekter fra konsesjonskraft, havbruk og eiendoms-
skatt fra kraftanlegg. Utvalget skisserer to alterna-
tive måter å gjøre denne utjevningen på, og det må 
vurderes videre hva som er det beste alternativet.

Utvalgets forslag innebærer også at det gjøres 
et skille mellom eiendomsskatteinntekter fra 
kraftanlegg og annen næringseiendom. I dag 
skilles det ikke mellom de ulike eiendomsskatte-
artene i KOSTRA, og utvalget vil peke på at det 
bør vurderes om det kan gjøres en finere inn-
deling i disse. Utvalget viser også til at det bør 

undersøkes nærmere hvilken informasjon som 
skal legges til grunn for best mulig å anslå verdien 
av kommunenes konsesjonskraftinntekter.

Utvalget har vurdert om dagens system for 
inntektsutjevning er forenlig med kommunenes 
mulighet til å sette skattesatser på inntekts- og for-
muesskatten lavere enn maksimalsatsen. Utvalget 
mener primært at skattesatsene for skatt på inn-
tekt og formue bør være faste satser, og at kom-
munene ikke bør ha mulighet til å endre disse. 
Utvalget mener imidlertid at kommunene bør ha 
reelle muligheter til å påvirke egne inntekter, og 
at dette bør kombineres med å øke kommunenes 
beskatningsfrihet innenfor eiendomsskatten. 
Begge disse forslagene vil kreve endringer i gjeld-
ende lovverk.

Utvalget har basert forslaget til ny kost-
nadsnøkkel på analyser av variasjonene i kommu-
nenes utgifter i 2019. Koronapandemien i 2020 og 
2021 har påvirket kommunenes utgifter, og det 
har vært store variasjoner mellom kommunene. 
Samtidig var det et stort antall kommunesammen-

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 3.2 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag. Kommunene gruppert etter 
kommunestørrelse. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere
Innb. 
1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. 
skatt, kons. 

kraftinnt. og 
havbr. fond.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
fordeling 
 tilskudd 

per grunn-
skole

Ford. virkn. 
 forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Isolert 
 effekt 

 endring 
 i PU- 

kriteriet

Sum 
 ford. 
virkn. 

 utvalgets 
forslag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 2 000 78 286 96 179 -373 -625 -397 457 -1 045 -938
2 000–3 200 148 073 82 542 -207 -360 -223 -321 -864 -1 112
3 200–5 000 141 519 77 045 -195 57 -142 -304 -617 -584
5 000–10 000 485 390 70 064 -27 45 -112 -629 -571 -723
10 000–15 000 422 614 68 148 -2 -86 -69 -371 -314 -553
15 000–20 000 288 191 63 177 234 -7 -21 -142 -35 65
20 000–30 000 665 914 63 858 155 82 -15 -375 -122 -152
30 000–50 000 616 383 62 688 179 -32 21 -93 -36 75
50 000–100 000 835 757 62 555 176 111 32 -37 212 282
Over 100 000 1 676 998 63 953 -129 -5 94 510 384 469
De 20 komm. 
m. høyest innt.1 32 244 125 542 -3 076 -249 -406  1 238  -8 -2 493
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0 0 0
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slåinger i 2020, og utvalgets analyser på 2019-tall 
vil dermed ikke fange opp eventuelle endringer 
som følge av sammenslåingene. Utvalget anbe-
faler derfor at det bør gjøres oppdaterte analyser 
som også inkluderer tall på ny kommunestruktur, 
men at det må vurderes nærmere om de endelige 
regnskapstallene for 2021 er egnet som analyse-
grunnlag.

Fra 2022 trådte barnevernsreformen i kraft, 
og utvalgets analyser er basert på utgiftsdata fra 
før reformen trådte i kraft. Utvalget vil peke på at 
det må foretas oppdaterte analyser av barne-
vernssektoren, og eventuelle andre områder 
som påvirkes av reformen, når reformen også gir 
seg utslag i kommunenes utgifter. Utvalgets ana-
lyser innenfor grunnskolesektoren inkluderer 
ikke den fulle effekten av normen for lærertett-
het, som får full effekt fra regnskapsåret 2020. 
Det bør derfor også gjøres en oppdatert vurde-
ring av delkostnadsnøkkelen for grunnskole på 
regnskapstall som inneholder den fulle effekten 
av normen.

Utvalget anbefaler en alternativ innretning på 
dagens modell for gradert basiskriterium i kost-

nadsnøkkelen, med en alternativ beregning av 
dagens strukturkriterium. Utvalget har imidlertid 
ikke hatt tilgang til tall for hele landet, og har der-
med ikke kunnet foreslå en konkret modell for 
gradert basiskriterium. Utvalget vil anbefale at det 
ses nærmere på den foreslåtte innretningen på 
struktukriteriet, og at det utformes en modell som 
benyttes for å differensiere kompensasjonen for 
smådriftsulemper i inntektssystemet.

Toppfinansieringsordningen for særlig ressurs-
krevende tjenester er et øremerket tilskudd, og er 
dermed ikke en del av inntektssystemet. Ordnin-
gen omfatter imidlertid tjenester som også finan-
sieres gjennom inntektssystemet, og har også 
andre berøringspunkter mot inntektssystemet. 
Utvalget anbefaler at det vurderes endringer i inn-
retningen på denne ordningen, slik at den i større 
grad ser på de totale utgiftene for kommunen og 
utformes mer i tråd med prinsippene i inntekts-
systemet. Med en slik endring i ordningen mener 
utvalget det også bør vurderes å innlemme deler 
av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet.
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Kapittel 4  
Kommunenes oppgaver, finansiering og tjenesteproduksjon

Norske kommuner er en viktig demokratisk 
arena, og har en sentral rolle i den offentlige for-
valtningen og det norske velferdssamfunnet. 
Kommunene har ansvaret for sentrale velferds-
tjenester, og forvalter en betydelig andel av lan-
dets økonomiske ressurser.

I dette kapittelet gis det først en generell 
omtale av kommunene; kommunenes oppgaver 
og roller, sektorens plass i norsk økonomi, finansi-
eringen av sektoren og kommunenes tjeneste-
produksjon. I avsnitt 4.6 ser vi nærmere på varia-
sjoner mellom kommunene, i inntekter, tjeneste-
produksjon og effektivitet. Til slutt omtales noen 
aktuelle trender i avsnitt 4.7.

4.1 Kommunenes oppgaver

Kommunene er selvstendige, folkevalgte og selv-
styrte organer. Det lokale selvstyret, dvs. kommu-
nenes rett til å styre seg selv, ble innført med for-
mannskapslovene i 1837, og har lenge vært en 
sentral del av samfunnsordningen i Norge. I 2016 
ble det innført en bestemmelse i Grunnloven som 
lovfester prinsippet om det kommunale selvstyret. 
Den nye kommuneloven, som trådte i kraft i 2018, 
inneholder også en bestemmelse om lokalt selv-
styre.1

Kommunene er egne rettssubjekter og har en 
negativt avgrenset kompetanse. Som egne retts-
subjekter har kommunene en generell myndighet 
og dette begrenser andre instansers myndighet. 
Negativt avgrenset kompetanse innebærer at 
kommunene på eget initiativ og ansvar kan påta 
seg enhver oppgave som ikke er delegert til andre 
organer. Staten kan instruere og pålegge kommu-
nene oppgaver, men bare med hjemmel i lov.

Kommunene har et bredt spekter av roller og 
oppgaver. Kommunene har et ansvar for sentrale 
velferdstjenester som skole og omsorgstjenester. 
Samtidig er kommunen en viktig arena for politisk 

deltakelse og demokrati. Kommunene skal også 
utøve myndighet på ulike områder og har et 
ansvar som samfunnsutvikler.2 Et sentralt prin-
sipp i det norske kommunesystemet er generalist-
kommuneprinsippet. Dette prinsippet innebærer 
at alle kommuner har de samme oppgavene og 
skal fylle samme roller og funksjoner, uavhengig 
av innbyggertall, bosettingsmønster eller andre 
kjennetegn. Kommunene har ikke bare ansvaret 
for å fylle ansvaret for de enkelte rollene, men 
også å sørge for en helhet. Innenfor rammene av 
den statlige styringen er det opp til det enkelte 
kommunestyre å avgjøre hvordan kommunen 
løser sine oppgaver, og hvordan tjenestetilbudet 
til innbyggerne i kommunen innrettes.

Kommunenes ulike roller omtales videre i 
dette avsnittet.

4.1.1 Kommunen som demokratisk arena
Det lokale folkestyret i Norge er et representativt 
demokrati, hvor innbyggerne velger hvilke perso-
ner som skal representere dem i kommunestyret 
og treffe beslutninger på deres vegne. Gjennom 
kommunevalg tar velgerne stilling til om sittende 
representanter skal få fornyet tillit, og om nye 
representanter skal komme inn.

Demokrati handler ikke bare om valg, men 
også om å skape arenaer for deltakelse og 
meningsytringer i tiden mellom valg. Kommu-
nene har derfor også en viktig rolle i å legge til 
rette for ulike former for deltakelse og diskusjon. 
Dette kan for eksempel dreie seg om ulike former 
for brukermedvirkning. I tillegg utgjør også mer 
uformelle former for deltakelse som aksjoner, 
digitale sosiale nettverk og direkte kontakt med 
de folkevalgte en viktig del av den lokale politiske 
arenaen.

Kommunenes demokratiske rolle har blitt 
viktigere ettersom kommunene har fått ansvaret 
for stadig større velferdsoppgaver. Gjennom den 

1 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommu-
ner (kommuneloven).

2 Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og sam-
spel.
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demokratiske arenaen gir kommunene innbyg-
gerne innflytelse over egen hverdag.3

4.1.2 Kommunen som produsent av 
velferdstjenester

Kommunen har en viktig rolle som produsent av 
nasjonale velferdstjenester som barnehager, 
grunnskole, helse, omsorg og sosiale tjenester. I 
tillegg har kommunene ansvar for lokale oppgaver 
som vann, avløp og renovasjon, brann- og ulykkes-
vern, kommunale veier mv. Videre kan kommu-
ner som tidligere nevnt frivillig ta på seg oppgaver 
som ikke er lagt til andre offentlige eller private 
organer, for eksempel oppgaver innen kultur, 
næring og på naturområdet.

Staten har delegert oppgaven med å yte vik-
tige nasjonale velferdstjenester til kommunene, 
men staten kan samtidig stille krav. Et sentralt mål 
for staten er at tjenestene skal være likeverdige. 
Dette reflekteres gjerne gjennom generelle krav 
til god kvalitet i tjenestene og at tjenestene til-
passes den enkelte.4 Krav til tjenestene er nedfelt i 
lover og forskrifter, og i nasjonale mål for opp-
gaveløsningen.

Kommunene kan løse sine oppgaver i sin egen 
driftsorganisasjon, eller gjennom å opprette fore-
tak, selskap eller stiftelser. Kommunene kan også 
løse sine oppgaver i samarbeid med andre kom-
muner, eller ved å kjøpe tjenester fra private eller 
fra frivillige organisasjoner eller ideelle stiftelser. 
Kommunale tjenester produseres i stor grad av 
kommunene i egen regi. Det kommunen ikke 
løser selv, blir i hovedsak løst sammen med andre 
kommuner ved interkommunale samarbeid. Kjøp 
av tjenester fra private og frivillige organisa-
sjoner/ideelle stiftelser er mer framtredende på 
enkelte tjenesteområder, som barnehage, og til 
dels innenfor omsorgstjenestene.5

Som velferdsprodusent er imidlertid kommu-
nene ikke bare en iverksetter av statlig politikk, 
men også en velferdsinnovatør. Det er hele tiden 
behov for utvikling og innovasjon innenfor de 
kommunale tjenesteområdene, og kommunene 
spiller en viktig rolle i å teste ut og utvikle nye løs-
ninger.

Innenfor rammene nevnt over, kan kommu-
nene løse sine oppgaver på ulike måter. I avsnitt 

4.6 ser vi nærmere på tjenesteproduksjonen og 
hvordan den varierer mellom kommuner.

4.1.3 Kommunene som samfunnsutvikler
Kommunen har ansvar for å utvikle lokalsamfun-
net. Denne oppgaven er særlig tildelt gjennom lov-
pålagte oppgaver som plan- og bygningsmyndig-
het. Rollen som samfunnsutvikler går imidlertid 
utover oppgaver som kommunene er pålagt å 
utføre, og dreier seg i stor grad om å skape utvik-
ling gjennom mobilisering av aktører i og utenfor 
kommunen, for eksempel innenfor næringsutvik-
ling. Kommunenes rolle som planmyndighet inne-
bærer blant annet at de gjennom planer og tiltak 
skal skape helhetlig utvikling av lokalsamfunnet 
og gode levekår for innbyggerne.

Kommunestyret skal minst en gang per valg-
periode vedta en kommunal planstrategi. Denne 
strategien forventes å omfatte en drøfting av kom-
munens overordnede valg knyttet til samfunns-
utvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljø-
utfordringer, sektorenes virksomhet og en vurde-
ring av kommunens planbehov.

Kommunene er pålagt å ha en kommuneplan, 
som skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 
samtidig bygge på retningslinjer og pålegg fra 
statlige og regionale myndigheter. Ut fra nasjo-
nale forventninger til regional og kommunal plan-
legging og lokale behov skal kommunen gjennom 
planleggingen legge til rette for en arealbruk og et 
utbyggingsmønster som er til det beste for den 
enkelte og for samfunnet som helhet.

4.1.4 Kommunene som myndighetsutøver
Kommunene utøver myndighet på en rekke saks-
områder, delegert gjennom lover vedtatt av Stor-
tinget. Kommunene kan blant annet fatte vedtak 
om tildeling av tjenester, kreve inn eiendomsskatt 
og gebyrer, gi tillatelser og bevilgninger. Myndig-
hetsutøvelsen kan være rettet mot enkeltperso-
ner, bedrifter eller organisasjoner.

Oppgaven som myndighetsutøver kan være 
knyttet til kommunenes rolle som tjenesteprodu-
sent. For eksempel fatter kommunene vedtak om 
tildeling av sykehjemsplass innenfor omsorgs-
tjenesten og vedtak om tildeling av spesialunder-
visningen i grunnskolen.

Myndighetsutøvelse inngår også som et 
sentralt element i kommunenes ansvar som 
samfunnsutvikler. For eksempel er utbyggere og 
grunneiere avhengige av planvedtak og bygge-

3 Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspert-
utvalg. Mars 2014.

4 Ibid.
5 Jones m.fl. (2021). KMDs organisasjonsdatabase. Slutt-

rapport 2021. Ideas2evidence rapport 13/2021. Ideas2evi-
dence.
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tillatelser fra kommunen. Gjennom effektiv og 
korrekt sakshandling kan kommunene legge til 
rette for god samfunns- og næringsutvikling. 
Kommunene kan utøve myndighet ut fra faglig og 
politisk skjønn, innenfor de rammene lovgiv-
ningen setter.6

4.2 Kommunenes tjenesteproduksjon

Som nevnt i avsnitt 4.1.2, har kommunene ansvar 
for sentrale velferdstjenester. Størrelsen på de 
ulike tjenesteområdene er illustrert i figur 4.1, 
som viser kommunenes brutto driftsutgifter i 
2021, fordelt på ulike tjenester og formål. 
Omsorgstjenester er den største tjenestesektoren, 
og omfatter tjenester både i institusjon og til 
hjemmeboende, samt aktiviserings- og service-
tjenester til eldre og personer med funksjons-
nedsettelser.

Den nest største sektoren, grunnskole, omfat-
ter undervisning på 1.–10. trinn, spesialundervis-
ning, skolefritidstilbud, skoleskyss og voksenopp-
læring, og utgjør 19 pst. av kommunenes utgifter. 
Kommunene har også ansvar for drift av kommu-
nale barnehager, samt å gi tilskudd til å drive til-
syn med private barnehager. Kommunenes utgif-
ter til barnehager utgjorde 12 pst. av samlede 
utgifter i 2021.

Videre har kommunene ansvaret for sosiale 
tjenester. Dette omfatter å gi økonomisk sosial-
hjelp til personer, tilbud til personer med ruspro-
blemer, samt å utføre forebyggende sosialt arbeid. 
Kommunene har i tillegg ansvar for kvalifiserings-
programmet og for å gi kvalifiseringsstønad til 
deltakerne i programmet. De har også ansvar for 
introduksjonsordningen for personer med flykt-
ningbakgrunn. Sosiale tjenester utgjør samlet om 
lag 5 prosent av kommunenes samlede utgifter.

De kommunale helsetjenestene omfatter 
helsestasjoner og skolehelsetjeneste og annet 
forebyggende helsearbeid. Kommunene yter også 
tilskudd til fastleger og er ansvarlig for legevakt-
tilbudet. De kommunale helsetjenestene utgjør 
om lag 5 pst. av de samlede utgiftene, mens den 
kommunale delen av barneverntjenesten utgjør 
om lag 3 pst. av kommunenes samlede utgifter. 
Barnevernsreformen legger opp til at kommu-
nene skal ta et større ansvar på barneverns-
området. Utgifter til barnevernsområdet forventes 
dermed å utgjøre en større andel av kommunenes 
utgifter framover.

Samlet utgjør velferdstjenester i underkant av 
75 pst. av kommunenes samlede utgifter. I tillegg 
har kommunene ansvar for en rekke andre tjenes-
ter som de såkalte VAR-tjenestene (vann, avløp og 
renovasjon), kommunale boliger, forebygging og 
beredskap mot brann og andre ulykker, kultur og 
idrett, næringsutvikling mv.

6 Delrapport fra ekspertutvalg (2014). Kriterier for god 
kommunestruktur. 

Figur 4.1 Kommunenes brutto driftsutgifter 2021 fordelt på tjenesteområder/funksjoner.
Kilde: SSB/KOSTRA
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4.3 Kommunesektorens plass i norsk 
økonomi

Som følge av sitt omfattende ansvar, forvalter kom-
munesektoren en betydelig del av landets samlede 
økonomiske ressurser. Tabell 4.1 indikerer at kom-
munesektorens andel av Norges økonomi har økt 
noe gjennom det siste tiåret. Tallene i tabellen er for 
kommuner og fylkeskommuner samlet. I statsbud-
sjettet for 2021 ble kommunesektorens samlede 
inntekter anslått til om lag 581 mrd. kroner, som til-
svarer nær 20 prosent av BNP for Fastlands-Norge. 
Nærmere hver femte sysselsatte person i landet er 
ansatt i kommunal sektor, og de sysselsatte i kom-
munesektoren utførte i 2021 nær 18 prosent av 
timeverkene i landet. Det kommunale konsumet 
utgjorde i 2021 om lag 15 pst. av BNP for Fastlands-
Norge. Gitt størrelsen har utviklingen i kommune-
sektoren stor betydning både for samlet ressurs-
bruk og for helheten i norsk økonomi.

4.4 Kommunenes inntekter

Kommunesektoren finansieres hovedsakelig gjen-
nom skatteinntekter og overføringer fra staten, 
men har også andre inntekter som brukerbetal-
inger og gebyrer.

Figur 4.2 viser et anslag på sammensetningen 
av kommunesektorens inntekter innenfor kom-
muneopplegget for 2022. Vi ser her at skatteinn-
tektene og rammetilskuddet sammen utgjør i 
overkant av 70 pst. av kommunesektorens sam-
lede inntekter. Dette omtales som kommune-
sektorens frie inntekter. Disse inntektene kan 
kommunene prioritere bruken av innenfor lovens 
krav om hvilke tjenester kommunene skal yte. 
Kommunene mottar blant annet både inntekts- og 

formuesskatt og kan ilegge eiendomsskatt på 
ulike typer eiendom. Kommunenes skatteinn-
tekter er nærmere omtalt i kapittel 7.

Overføringene fra staten består av rammetil-
skudd og øremerkede tilskudd. Kommunene har 
også betydelige gebyrinntekter, som kommunale 
avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres 
av kommunen, eksempelvis tekniske tjenester, 
helse- og omsorgstjenester og barnehager. Kom-
muner og fylkeskommuner får videre kompensert 
merverdiavgift for anskaffelser som er merverdi-
pliktige.

Kommunesektoren har i tillegg inntekter uten-
for kommuneopplegget, som ikke vises i figur 4.2, 
som finansinntekter, øremerkede tilskudd, konse-

1 Tallene er basert på oppdaterte nasjonalregnskapstall publisert av SSB 13. mai 2022 og statistikk for offentlig forvaltnings inn-
tekter og utgifter publisert 7. juni 2022.

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.1 Kommunesektorens størrelse i landets økonomi 2011–2021.1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunalt konsum, pst. av BNP 
Fastlands-Norge 13,6 13,6 13,7 13,8 14,0 14,2 14,4 14,4 14,5 15,0 15,0
Inntekter i kommunesektoren,  
pst. av BNP Fastlands-Norge 17,5 17,7 17,8 17,7 18,1 18,7 19,0 18,7 18,6 19,5 19,6
Utførte timeverk i kommune-
sektoren, pst. av landet 16,9 16,8 16,8 16,7 16,8 17,1 17,3 17,3 17,2 17,6 17,6
Sysselsatte personer i kommune-
sektoren, pst. av landet 19,5 19,4 19,5 19,4 19,4 19,5 19,6 19,6 19,5 19,7 19,7

Figur 4.2 Sammensetningen av kommunesektorens 
inntekter. Anslag i statsbudsjettet 2022.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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sjonskraftinntekter og konsesjonsavgift. Finansinn-
tekter omfatter renter på bankinnskudd, utbytte og 
avkastning på finansplasseringer som sertifikater, 
obligasjoner og aksjer. Øremerkede tilskudd uten-
for kommuneopplegget er inntekter som fastlegges 
ut fra andre vurderinger enn hensynet til kommu-
nesektorens økonomi, som for eksempel tilskudd 
til arbeidsmarkedstiltak og flyktninger. Videre har 
noen kommuner inntekter fra salg av konsesjons-
kraft og konsesjonsavgift, og dette er heller ikke en 
del av inntektene i kommuneopplegget.

Det er store variasjoner mellom kommunene i 
det samlede nivået på inntektene. Inntektsforskjel-
lene er nærmere beskrevet i kapittel 4.6.1.

4.5 Inntekter som fordeles gjennom 
inntektssystemet

De frie inntektene (skatteinntekter og rammetil-
skudd) omfordeles mellom kommunene gjennom 

inntektssystemet, for å utjevne forskjeller mellom 
kommunene og legge til rette for at alle kommu-
ner skal kunne tilby likeverdige tjenester. I 
statsbudsjettet for 2022 er kommunenes frie inn-
tekter anslått til 352,7 mrd. kroner, se tabell 4.2. 
Av dette utgjorde kommunenes inntekter fra inn-
tekts-, formues- og naturressursskatt, samt eien-
domsskatt 203 mrd. kroner. Skatteinntektene som 
inngår i inntektsutjevningen i inntektssystemet, er 
inntekts- og formuesskatt fra personlige skatte-
ytere og naturressursskatt fra kraftforetak, se 
nærmere omtale i kap. 7.

Kommunenes rammetilskudd for 2022 er på 
149 mrd. kroner. Rammetilskuddet utjevnes 
mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen, 
se nærmere omtale i kap. 9.

4.6 Variasjoner mellom kommunene – 
tjenesteproduksjon, inntekter og 
effektivitet

Kommunene er selvstendige, demokratisk styrte 
forvaltningsenheter. Alle kommuner har i dag de 
samme oppgavene og ansvar for de samme tjenes-
tene, uavhengig av økonomi, innbyggertall, geo-
grafi, bosettingsmønster eller andre forhold. Det 
innebærer at kommunene i noen grad også må 
kunne løse disse oppgavene på ulike måter.

Et viktig mål med inntektssystemet er å legge 
til rette for at alle kommuner skal kunne tilby like-
verdige tjenester til sine innbyggere. Tjeneste-
produksjonen varierer imidlertid mellom kommu-
nene, og det er mange forhold som påvirker dette. 
Noen av forskjellene i tjenestetilbudet er ønskede 
forskjeller, som det at kommunene gjør ulike prio-
riteringer og at kommunens innbyggere etterspør 
ulike tjenester. Andre forskjeller i tjenesteproduk-
sjonen kan skyldes forskjeller i effektivitet, kapasi-
tet og kompetanse, ulike kostnadsulemper eller 
variasjoner i økonomiske rammebetingelser.

Boks 4.1 Kommuneopplegget
Kommuneforvaltningens samlede inntekter 
innenfor kommuneopplegget er summen av 
skatteinntekter, overføringer fra staten, 
gebyrer (ekskl. bompenger) og andre innen-
landske løpende overføringer fratrukket til-
skudd til folketrygden. Skatteinntekter i kom-
muneopplegget inkluderer kommunesekto-
rens andel av skatt på alminnelig inntekt fra 
personlige skattytere, formuesskatt, natur-
ressursskatt og eiendomsskatt. Overføringer 
fra staten omfatter rammeoverføringer og øre-
merkede overføringer innenfor kommuneopp-
legget (inkl. inntekter fra Havbruksfondet).

1 Kommunenes frie inntekter er oppgitt i nominelle priser. Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2022 er anslått til 2,5 pst.
2 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer og virkningene av koronapandemien.
3 Omfatter ikke kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.
Kilde: Prop. 1 S (2021–2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tabell 4.2 Kommunenes frie inntekter 2021–2022.1 Anslag i statsbudsjettet 2022.

20212 2022

Skatter i alt 203 300 203 465
Herav skatt på inntekt og formue 188 400 188 300
Rammetilskudd3 144 321 149 278
Sum frie inntekter 347 621 352 743
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4.6.1 Forhold som påvirker tjenestetilbudet 
i kommunene

I dette avsnittet ser vi nærmere på de ulike fakto-
rer som kan påvirke tjenesteproduksjonen til kom-
munene. Noen av disse faktorene kan inntekts-
systemet bidra til å jevne ut, for eksempel ved å 
utjevne de økonomiske forutsetningene mellom 
kommunene, mens andre forhold ligger utenfor 
inntektssystemet, slik som lokale prioriteringer, 
kapasitet og kompetanse. Videre i avsnitt 4.6.2 til 
4.6.4 ser vi nærmere på inntektsfordelingen mel-
lom kommunene, tjenesteproduksjonen i kommu-
nene, og variasjoner i effektivitet. I 4.6.5 diskute-
rer vi om det er en sammenheng mellom inntekts-
nivået i kommunen og kommunens tjenestepro-
duksjon.

Prioriteringer – lokalt selvstyre

Lokaldemokratiet er en grunnleggende del av det 
norske demokratiet og styringssystemet, og et 
godt lokaldemokrati er sett på som en verdi i seg 
selv. En sentral forutsetning for et godt lokal-
demokrati er at kommunene har handlingsrom og 
myndighet til å tilpasse tjenestetilbudet etter 
behovene og ønskene i kommunen. Dette forut-
setter at sentrale myndigheter ikke detaljstyrer 
tjenestetilbudet i kommunesektoren, og at de 
aksepterer at lokale prioriteringer gir variasjoner i 
tjenestetilbudet.

Norge har sluttet seg til det europeiske charte-
ret om lokalt selvstyre.7 Charteret gir bestemmel-
ser om kommunenes økonomiske handlefrihet, 
og sier blant annet at innenfor rammen av den 
nasjonale økonomien skal kommunene ha egne 
økonomiske midler som de fritt kan disponere så 
langt deres myndighet rekker.

Kommunene finansieres i dag i hovedsak 
gjennom frie inntekter. Dette gir samlet sett den 
mest treffsikre ressursbruken, er administrativt 
lite krevende for staten og kommunene og gir 
rom for lokalt tilpassede løsninger. Rammefinansi-
ering gir lokale folkevalgte et reelt handlingsrom 
til å håndtere lokale utfordringer og behov, og gir 
den mest effektive fordelingen av ressurser på 
ulike oppgaver (allokeringseffektivitet). Dette vil 
kunne gi seg utslag i variasjoner i tjenestetilbudet 
mellom kommuner.

Kapasitet og kompetanse

Kommunene har ulik kapasitet og tilgang på 
kompetanse. Dette vil også kunne påvirke tjeneste-
tilbudet, og gi forskjeller i både omfang og kvalitet 
på kommunale tjenester. Ekspertutvalget for kom-
munereformen (2014) pekte i sin utredning på at 
tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse var 
en viktig forutsetning for å sikre gode og like-
verdige tjenester til innbyggerne.8 I kommune-
reformen ble også statsforvalterne bedt om å 
komme med sin vurdering og anbefaling for sitt 
fylke, disse er referert til i stortingsproposisjonen 
om kommunereform.9 I sine vurderinger pekte 
flere statsforvaltere på at mange kommuner 
manglet nødvendig kapasitet og kompetanse til å 
gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 
Flere viste også til at kommunene selv oppga at de 
ikke hadde tilstrekkelig sterke fagmiljøer, særlig 
knyttet til de mer spesialiserte oppgavene.

Telemarksforsking viser i sin utredning om 
små kommuner til at kommunenes kapasitet og 
kompetanse i administrasjon og tjenesteyting er 
svært viktig for kommunenes evne til å levere 
gode tjenester, og at kravene til tjenestekvalitet og 
særskilt kompetanse stadig er økende. Blant 
annet er det innført flere nye bemanningsnormer 
og utdanningskrav de senere årene.10 Forskerne 
finner at en større andel små enn store kommuner 
vurderer kapasiteten og kompetansen i egen 
organisasjon som dårlig, og at dette i første rekke 
skyldes at kommunene har for få innbyggere og 
brukere til å kunne etablere et fagmiljø. De peker 
også på at det er en utfordring at kommunene er 
for små til at de klarer å fylle stillinger innenfor et 
ansvarsområde, mens en del kommuner peker på 
mangel på økonomiske ressurser i kommunen og 
vanskeligheter med å holde på kompetanse. 
Innenfor områder der en kommune ikke har til-
strekkelig tilgang på kompetanse i egen organisa-
sjon, peker rapporten på at interkommunale sam-
arbeid er den vanligste løsningen.

Som nevnt er det innført flere bemannings-
normer og nye utdanningskrav til tjenestene de 
siste årene. Dette gjelder blant annet bemannings- 
og pedagognormer i skole og barnehage og nye 
kompetansekrav til leger og legevaktsleger. Her 
viser Telemarksforsking til at flertallet av kommu-
nene ikke synes å ha vesentlige utfordringer med 

7 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommu-
ner (kommuneloven).

8 Delrapport fra ekspertutvalg (2014). Kriterier for god 
kommunestruktur.

9 Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen.
10 Brandtzæg m.fl. (2019). Utredning om små kommuner. TF-

rapport nr. 473. Telemarksforsking.
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å oppfylle bemannings- og pedagognormer i skole 
og barnehager, og det kan virke som de største av 
de små kommunene har større utfordringer sam-
menliknet med de aller minste kommunene. Dette 
skyldes at de minste kommunene allerede har 
høy lærertetthet fordi de har mindre klasser. Små 
kommuner har derimot noe større problemer enn 
andre kommuner med å oppfylle pedagognormen 
i de kommunale barnehagene. Når det gjelder 
kompetansekravene til leger, er det en del av små-
kommunene som har større utfordringer. Her er 
det også slik at usentrale kommuner har større 
utfordringer enn sentrale.11

Regjeringen Solberg oppnevnte høsten 2020 et 
offentlig utvalg som skal skaffe til veie et helhetlig 
kunnskapsgrunnlag om det norske generalist-
kommunesystemets virkemåte og utvikling.12

Utvalget skal analysere dagens generalistkommu-
nesystem, og vurdere forutsetninger og rammer 
kommunene har for å kunne være en generalist-
kommune i dagens og framtidens velferds-
samfunn.

På oppdrag fra Generalistkommuneutvalget 
har Menon (2022) undersøkt hvordan kommu-
nene i praksis løser de lovpålagte oppgavene.13

Basert på et utvalg indikatorer som sier noe om 
kommunenes lovoppfyllelse innenfor elleve tje-
nesteområder, finner Menon at graden av lovopp-
fyllelse er lavere jo mer perifere kommunene er, 
og jo mindre kommunene er. Menon peker på at 
god økonomi til en viss grad kan kompensere for 
disse effektene av sentralitet og størrelse, men 
ikke fullt ut. Samtidig viser undersøkelsene at det 
er stor variasjon innad i kommunegruppene, og at 
det også er eksempler på at små distriktskommu-
ner med relativt lite økonomisk handlingsrom har 
høy grad av lovoppfyllelse. I rapporten pekes det 
på at datagrunnlaget indikerer at kommunene har 
størst utfordringer med å oppfylle lovkravene til 
oppgaver som krever spesialiserte og tverrfaglige 
fagmiljøer.

Variasjoner i etterspørsel og kostnadsulemper

Innbyggernes etterspørsel etter og behov for 
kommunale tjenester, og kommunens kostnader 
ved å tilby disse tjenestene, varierer i utgangs-
punktet betydelig mellom kommunene. Faktorer 

som kan tenkes å påvirke etterspørselen etter 
tjenester og kostnadene ved å tilby dem, er blant 
annet kommunestørrelse, befolkningssammen-
setningen, bosettingsmønsteret og sosioøkono-
miske forhold i kommunene.

Målet med utgiftsutjevningen i inntekts-
systemet er å utjevne ufrivillige forskjeller i utgif-
ter mellom kommunene. I dagens inntektssystem 
blir kommunene, i prinsippet, kompensert fullt ut 
for slike kostnads- og etterspørselsforskjeller i 
kommunal tjenesteproduksjon i de sektorene som 
inngår i utgiftsutjevningen. Kommuner med et 
beregnet utgiftsbehov over landsgjennomsnittet, 
vil få et tilskudd tilsvarende differansen mellom 
eget utgiftsbehov og landsgjennomsnittet. Kom-
muner med beregnet utgiftsbehov under lands-
gjennomsnittet vil få et trekk tilsvarende differan-
sen mellom eget utgiftsbehov og landsgjennom-
snittet. Utgiftsutjevningen skal sørge for at de opp-
rinnelige forskjellene i etterspørsel og kostnads-
ulemper ikke skal gi utslag i tjenestetilbudet. Hvor 
godt man lykkes med dette i praksis avhenger 
blant annet av hvor godt man klarer å fange opp 
disse kostnads- og etterspørselsforskjellene 
gjennom kriteriene i kostnadsnøkkelen.

Økonomiske rammebetingelser – inntektsnivå 
i kommunen

Kommunenes samlede økonomiske rammebe-
tingelser vil kunne påvirke tjenesteproduksjonen i 
kommunene. Kommuner med høyere inntekts-
nivå og større økonomisk handlingsrom vil kunne 
tilby kommunale tjenester av bedre kvalitet, og i 
større omfang, enn andre kommuner.

De to sentrale elementene i inntektssystemet 
for å redusere forskjeller i økonomiske forutset-
ninger mellom kommunene er utjevningen av 
skatteinntekter og omfordelingen gjennom 
utgiftsutjevningen. Gjennom utgiftsutjevningen 
blir kommunene kompensert fullt ut for ufrivillige 
variasjoner i kostnader, mens det er en delvis 
utjevning av skatteinntektene i inntektsutjevnin-
gen, slik at det fortsatt vil være forskjeller i skatte-
inntekter mellom kommunene etter utjevning.

I dag er det noen inntekter som ikke utjevnes i 
inntektssystemet, og som kan bidra til store for-
skjeller mellom kommuner. Dette gjelder blant 
annet inntekter fra eiendomsskatt, Havbruks-
fondet, konsesjonsavgift og konsesjonskraftinn-
tekter. En del kommuner har også en fordel av 
lavere sats på arbeidsgiveravgiften, eller mottar 
ulike regionalpolitiske tilskudd i inntekts-
systemet. Disse inntektene er gitt med ulike 
begrunnelser, og har tradisjonelt hatt andre mål-

11 Ibid.
12 Generalistkommuneutvalget: Regjeringen.no/Generalist-

kommuneutvalget
13 Menon (2022). Ståa i norske kommuner. En kartlegging av 

kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Menon-
publikasjon nr. 46/2022. Menon Economics.
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setninger enn likeverdige tjenester til inn-
byggerne, som å gi kommuner kompensasjon for 
naturinngrep knyttet til kraftutvinning, eller å gi 
kommunene en del av verdiskapingen fra en 
bestemt næring.

Forskjeller i inntektsnivå i kommunene er 
nærmere omtalt i avsnitt 4.6.2.

Effektivitet

Kommunene har et ansvar for å bruke sine inn-
tekter på best mulig måte, slik at tilbudet til inn-
byggerne blir best mulig. Forskjeller i effektivitet 
mellom kommunene vil også kunne påvirke 
tjenesteproduksjonen, og dermed om kommunene 
tilbyr likeverdige tjenester til sine innbyggere. To 
kommuner som har et relativt likt utgangspunkt 
mht. inntekter og befolkningssammensetning, vil 
kunne ha ulik tjenesteproduksjon dersom det er 
forskjeller i effektivitet. En kommune som driver 
sine tjenester på en god og effektiv måte, vil også 
kunne øke handlingsrommet for lokale priorite-
ringer.

Å måle effektiviteten i kommunal tjeneste-
produksjon er vanskelig. Det er ikke gitt at høy 
produksjon i seg selv er et tegn på effektiv drift. 
Effektiviteten i tjenesteproduksjonen må også 
vurderes opp mot kvaliteten på tjenestene, og det 
er vanskelig å finne gode mål på kvaliteten i kom-
munale tjenester.

Rammefinansiering gir insentiver til at kom-
munene er mest mulig effektive i tjenesteproduk-
sjonen, ved at kommunene selv får beholde gevin-
stene av eventuelle effektiviseringstiltak.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har 
utført effektivitetsanalyser på oppdrag for Teknisk 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommu-
nal økonomi (TBU) over flere år, og i utvalgets 
rapport høsten 2021 vises det til analyser for årene 
2019–2020. Resultatene tyder på at effektiviteten 
varierer mellom kommuner, mellom sektorer og 
mellom år. Disse resultatene er nærmere omtalt i 
avsnitt 4.6.4.

4.6.2 Variasjoner i inntekter mellom 
kommuner

Et viktig premiss for at kommunene skal kunne 
tilby gode og likeverdige tjenester til sine inn-
byggere er kommunenes inntekter. Kommunenes 
inntekter kan påvirke både omfang og kvalitet på 
tjenestene i kommunen. Kommunenes inntekts-
nivå varierer mellom kommunene, og mellom 
grupper av kommuner. I dette avsnittet ser vi nær-
mere på variasjonene i inntekter.

Figur 4.3 viser frie og korrigerte frie inntekter 
per innbygger i 2021, for kommunene gruppert 
etter kommunestørrelse. I tillegg er de 20 kom-
munene med de høyeste korrigerte inntektene14

skilt ut som egen gruppe.
Figur 4.3A viser frie inntekter per innbygger i 

2021. Inntektene som omfattes av inntekts-
systemet i dag er inntekter fra regionalpolitiske 
tilskudd, innbyggertilskudd og skatt på inntekt og 
formue og naturressursskatt. Ser vi på disse tre 
inntektskildene er det de aller minste kommu-
nene som har de høyeste inntektene. I disse tal-
lene er blant annet effekten av utgiftsutjevningen, 
regionalpolitiske tilskudd og skatteinntekter 
inkludert. De minste kommunene har i sum et 
høyere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennom-
snittet, og blir kompensert for dette gjennom 
utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. De minste 
kommunene mottar også småkommunetillegg 
gjennom distriktstilskudd Sør- og Nord-Norge, 
noe som også løfter inntektsnivået i disse kommu-
nene. De øvrige delene av søylene i figuren er inn-
tekter fra annen eiendomsskatt (eiendomsskatt på 
næringseiendom, vindkraft- og petroleums-
anlegg), netto inntekt fra konsesjonskraft, kraft-
rettigheter og annen kraft for videresalg, inn-
tekter fra Havbruksfondet og fordel av differen-
siert arbeidsgiveravgift inkludert. Dette er inn-
tekter som i dag ikke er omfattet av inntekts-
systemet, men som er inntekter (eller en 
økonomisk fordel) noen kommuner har, og som 
påvirker inntektsfordelingen mellom kommu-
nene. Disse inntektene bidrar til å løfte inntektene 
i de minste kommunene.

Del B av figuren viser korrigerte frie inntekter 
per innbygger (se boks 4.2 for begrepsforklaring), 
med den samme inndelingen i kommunegrupper. 
I korrigerte frie inntekter er inntektene korrigert 
for variasjoner i utgiftsbehov, det vil si utgiftsutjev-
ningen i inntektssystemet. Inntektsforskjellene 
mellom kommunegruppene reduseres når det 
korrigeres for variasjoner i utgiftsbehovet, men 
det er fortsatt de aller minste kommunene som 
har det høyeste inntektsnivået. Regionalpolitiske 
tilskudd er den viktigste forklaringen på dette når 
vi kun ser på rammetilskuddet (innbyggertil-
skudd og regionalpolitiske tilskudd) og skatteinn-
tekter fra inntekt og formue og naturressursskatt 
(inkl. utjevning), mens flere av disse kommunene 
også har høye inntekter fra naturressurser, samt 
fordel av en lavere sats på arbeidsgiveravgiften.

14 Korrigerte frie inntekter 2021, inkludert alle tilleggs-
inntekter og verdien av redusert arbeidsgiveravgift. 
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Figur 4.3 Frie inntekter og korrigerte frie inntekter per innbygger 2021. Med betydningen av ulike 
tilleggsinntekter. Kommuner gruppert etter antall innbyggere.
Note: «20 kommuner med høyest inntekter» er de 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle 
tilleggsinntektene og verdien av redusert arbeidsgiveravgift regnes med.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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Differensiert arbeidsgiveravgift

Havbruksfond

Netto inntekt fra konsesjonskraft etc.

Eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, 
vindkraftverk eller petroleumsanlegg

Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendom

Skatt, inntekt, formue og naturressurs (utjevnet)

Innbyggertilskudd

Regionalpolitiske tilskudd

A. Frie inntekter B. Korrigerte frie inntekter

Boks 4.2 Korrigerte frie inntekter
Det er til dels store forskjeller mellom kommu-
nene i befolkningssammensetning, geografi og 
kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i 
hvilke tjenester innbyggerne har behov for, og 
hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse 
tjenestene. Når man skal sammenlikne inntekts-
nivået mellom kommunene, er det derfor rele-
vant å ta hensyn til at kommunene har ulikt 
utgiftsbehov. Gjennom utgiftsutjevningen blir 
kommuner som har et høyere beregnet utgifts-
behov enn landsgjennomsnittet beregnet ved 
hjelp av kostnadsnøkkelen, kompensert for det 
gjennom et tilskudd i innbyggertilskuddet. 
Kommuner med et lavere beregnet utgiftsbehov 
enn landsgjennomsnittet får et trekk i inn-
byggertilskuddet.

I sammenlikningen av de frie inntektene 
kommunene imellom er derfor relevant å korri-
gere inntektsnivået med kostnadsnøkkelen for 
kommunene, slik at inntekter kommunene har 
fått/blitt trukket gjennom utgiftsutjevningen 
fordi de har et høyere/lavere utgiftsbehov enn 
landsgjennomsnittet blir trukket fra nivået på de 
frie inntektene.

Når de frie inntektene korrigeres for for-
skjeller i beregnet utgiftsbehov vil kommuner 
med et lavt beregnet utgiftsbehov (som er lite 
kostnadskrevende å drifte) få justert sine inn-
tekter opp i forhold til inntektsnivået før korrek-
sjon, mens kommuner med et høyt beregnet 
utgiftsbehov (som er kostnadskrevende å drifte) 
vil få justert sine inntekter ned.
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Tabell 4.3 viser korrigerte frie inntekter, per 
innbygger i prosent av landsgjennomsnittet, for 
kommunene gruppert etter kommunestørrelse, 
som i figur 4.3 over. For å få et mest mulig fullsten-
dig bilde av kommunenes frie inntekter, er kom-
munenes korrigerte frie inntekter beregnet med 
og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjem-
fallsinntekter.

Kolonne 2 viser korrigerte inntekter med inn-
tektene som omfattes av dagens inntektssystem 
(rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fra 
personer, samt naturressursskatt). I kolonne 3 er i 
tillegg inntektene fra eiendomsskatt og konse-
sjonskraft-/hjemfallsinntekter inkludert. I 
kolonne 4 er inntektsbegrepet utvidet med inn-
tekter fra Havbruksfondet15, mens fordelen av 
lavere sats på arbeidsgiveravgiften er inkludert i 
kolonne 5. Det er særlig de minste kommunene 
som får høyere inntekter, i pst. av landsgjennom-

snittet, når inntekter fra havbruksfond og fordelen 
av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes.

Innenfor kommunegruppene vist over er det 
betydelige variasjoner mellom kommunene. Figur 
4.4 viser korrigerte frie inntekter, både ekskludert 
(i figur 4.4A) og inkludert (i figur 4.4B) eiendoms-
skatt, konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, samt 
inntekter fra Havbruksfondet, for alle kommuner. 
Kommunene er gruppert etter sentralitet.

Figur 4.5 viser variasjonen i nivået på de korri-
gerte frie inntektene, inkl. eiendomsskatt, konse-
sjonskraft og havbruksinntekter, for alle kommu-
ner. Her ser vi at det er geografisk variasjon, men 
at det er en tendens til at kommuner i Nord-Norge 
og i fjellstrøkene i Sør-Norge har de høyeste inn-
tektene. For kommunene i Nord-Norge skyldes 
høye inntekter hovedsakelig regionalpolitiske til-
skudd og inntekter fra havbruksnæringen. For 
kommunene i fjellstrøkene i Sør-Norge skyldes 
høye inntekter hovedsakelig høye inntekter fra 
vannkraft.15 Utbetaling fra Havbruksfondet i 2019. 

1 De 20 kommunene med høyest korrigert inntektsnivå per innbygger når alle inntekter er inkludert.

Tabell 4.3 Korrigerte frie inntekter 2021 for kommuner gruppert etter kommunestørrelse. Tall i prosent av 
landsgjennomsnittet per innbygger. Landsgjennomsnitt=100.

Kommunegrupper  
størrelse

Antall 
 kommuner

Korrigerte frie 
 inntekter ekskl. 
 eiendomsskatt, 

konsesjonskraft-/
hjemfalls-
inntekter

Korrigerte frie 
 inntekter inkl. 

 eiendomsskatt, 
konsesjonskraft-/ 

hjemfalls-
inntekter

Korrigerte frie 
 inntekter inkl. 

 eiendomsskatt, 
konsesjonskraft-/ 

hjemfalls-
inntekter og 

 havbruksfond

Korrigerte frie 
 inntekter inkl. 

 eiendomsskatt, 
 konsesjonskraft-/ 

hjemfallsinntekter, 
havbruksfond og 

 fordel av diff. 
 arb.giveravgift

 Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5

< 1 000 innb. 15 118 122 126 132
1 000 – 2 999 innb. 99 104 109 111 115
3 000 – 4 999 innb. 40 100 106 106 109
5 000 – 9 999 innb. 70 98 100 100 102
10 000 – 19 999 innb. 50 98 98 98 99
20 000 – 49 999 innb. 43 97 96 96 96
> 49 999 innb. 19 102 100 100 99
De 20 kommunene 
med høyest inntekter1 20 110 167 169 172
Hele landet 356 100 100 100 100
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4.6.3 Variasjoner i kommunal 
tjenesteproduksjon

Dekningsgradene for kommunale tjenester og kva-
liteten på tjenestene varierer mellom kommunene. 
Et sentralt spørsmål er om dette betyr at kommu-
nene ikke tilbyr eller har forutsetninger for å tilby 
likeverdige tjenester i dag, eller om forskjellene 
mellom kommunene er et uttrykk for ønskede, 
lokale prioriteringer og forskjeller. En utfordring 
med dette spørsmålet er at det er vanskelig å finne 

gode mål for tjenesteproduksjonen, som både ser 
på omfanget av tjenesten og kvaliteten på tjenesten. 
Spørsmålet om likeverdige tjenester vil trolig også 
avhenge av hvordan innbyggerne opplever tje-
nesten og kvaliteten på denne. Dette avsnittet ser 
nærmere på den kommunale tjenesteproduksjo-
nen, og variasjonene mellom kommunene. Omta-
len tar utgangspunkt i noen indikatorer innenfor de 
største tjenesteområdene i kommunene.

Tabell 4.4 viser noen indikatorer som sier noe 
om tjenestetilbudet innenfor sektorene barnehage, 

Figur 4.4 Korrigerte frie inntekter per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 2021, med og uten 
tilleggsinntekter. Kommuner gruppert etter sentralitet.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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Figur 4.5 Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter og inntekter fra 
havbruksfond 2020.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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grunnskole og pleie og omsorg, for kommunene 
gruppert fylkesvis. Tabellen viser at verdiene på de 
ulike indikatorene varierer mellom kommunene i 
de ulike fylkene, og det er ikke nødvendigvis en 
sammenheng mellom de som ligger høyt/lavt på 
de ulike sektorene. Dette kan reflektere både for-
skjeller i innbyggernes etterspørsel etter de ulike 
tjenestene, men også forskjeller i prioriteringer i de 
ulike kommunene. Etterspørselen etter barnehage-
plass varierer mellom kommunene, og deknings-
graden varierte i 2021 fra 91,7 i Oslo til 95,8 pst. i 
gjennomsnitt for kommunene i Trøndelag. I gjen-
nomsnitt var det 28,6 pst. av innbyggerne over 80 
år som mottok hjemmetjenester fra kommunen, 
mens 11 pst. var beboere på sykehjem. Variasjo-
nene innenfor pleie- og omsorgssektoren vil kunne 
reflektere ulike prioriteringer mellom institusjons-
tjenester og hjemmetjenester i kommunene. Tabel-
len viser at andelen innbyggere over 80 år som er 
beboere på sykehjem varierte fra 9,8 pst. for kom-
munene i Vestfold og Telemark til 12,7 pst. i Oslo, 
mens andelen som mottar hjemmetjenester vari-
erte mellom 25,2 pst. for kommunene i Rogaland til 
33,3 pst. for kommunene i Troms og Finnmark.

Figur 4.6 viser noen indikatorer for tjeneste-
tilbudet i barnehage, grunnskole, barnevern og 
omsorg, med tall fra 2020. I figuren er kommu-
nene gruppert etter innbyggertall, og deretter 

sortert etter nivået på indikatoren innenfor hver 
gruppe. Figuren viser dermed både variasjonen 
mellom grupper av kommuner, og mellom kom-
munene innad i hver gruppe. Verdiene er i gjen-
nomsnitt relativt stabile på tvers av kommunestør-
relse, enten det gjelder ansatte med fagutdanning 
(A. barnehage og D. omsorg), gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng (B) eller saksbehandlingstiden 
i barnevernet. Figurene viser imidlertid at varia-
sjonene gjennomgående er større i gruppene av 
små kommuner enn i de store. Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng varierte fra 34 i kommunen 
med de laveste resultatene, til vel 47 i kommunen 
med de beste resultatene. Innenfor omsorgs-
tjenestene varierte andelen ansatte med helsefag-
lig utdanning fra 53 pst. til 98 pst.

I prosjektet Nullpunktsmålingen for kommune-
reformen (2017) var målet blant annet å finne et 
sett med indikatorer som kunne si noe om for-
skjeller i kommunal tjenesteproduksjon mellom 
kommuner.16 Forskerne viste i prosjektet at de 
minste kommunene i hovedsak kom best ut på 
indikatorene for innsatsfaktorene, som for eksem-
pel antall ansatte per bruker av tjenestene, mens 
de større kommunene kom bedre ut på kvalitets- 

Tabell 4.4 Indikatorer på kommunal tjenesteproduksjon innen barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. 
KOSTRA 2021. Gjennomsnitt for kommuner gruppert fylkesvis.

Andel barn 1–5 år i 
barnehage, i forhold 
til innbyggere 1–5 år 

(prosent)

Gruppestørrelse 2 
(antall elever 

 per lærer)

Andel innbyggere 
80 år og over som 

bruker hjemme-
tjenester (prosent)

Andel innbyggere 
80 år og over som er 

beboere på syke-
hjem (prosent)

Viken 92.4 16.5 26.0 10.1
Oslo 91.7 16.2 25.7 12.7
Innlandet 93.8 15.1 30.7 10.4
Vestfold og Telemark 93.4 16.3 27.8 9.8
Agder 92.2 16.1 28.9 9.9
Rogaland 92.3 15.9 25.2 11.8
Vestland 94.9 15.1 29.8 12.1
Møre og Romsdal 95.4 15.0 32.6 11.3
Trøndelag 95.8 15.8 31.2 11.3
Nordland 94.7 13.4 30.5 11.0
Troms og Finnmark 94.9 13.2 33.3 12.3
Landet 93.4 15.6 28.6 11.0

16 Borge m.fl. (2017). Nullpunktsmåling: Hovedrapport. SØF-
rapport nr. 01/17. Senter for økonomisk forskning.
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og resultatindikatorene. I rapporten vises det til at 
de økonomiske forutsetningene for tjenestepro-
duksjonen i kommunene utjevnes gjennom inn-
tekts- og utgiftsutjevningen i inntektssystemet, 
men at betydelige kraftinntekter og regionalpoli-
tisk begrunnede tilskudd gir de minste kommu-
nene, i gjennomsnitt, bedre økonomiske ramme-
betingelser enn andre kommunegrupper. Dette 
gjør at de minste kommunene kan ha et høyere 
nivå på innsatsfaktorene, slik som flere ansatte og 
lavere gruppestørrelser. Rapporten konkluderer 
imidlertid med at de minste kommunene har 
utfordringer med innholdet i tjenestene, slik som 
resultater på nasjonale prøver, utdanningsnivå 

blant de ansatte og legetilbud i institusjons-
omsorgen. Dette knyttes opp til at kommuner 
med færre enn 15 000 innbyggere selv vurderer 
egen kapasitet og kompetanse som relativt lav, 
både innenfor større tjenester som grunnskole og 
pleie og omsorg, og mer spesialiserte tjenester 
som barnevern og psykisk helsearbeid.

Produksjonsindeks

En måte å vurdere det totale tjenestetilbudet i 
kommunene på er å se på produksjonsindeksen 
for kommunale tjenester. Produksjonsindeksen er 
et samlemål for kommunenes tjenestetilbud, 

Figur 4.6 Utvalgte tjenesteindikatorer for enkeltkommuner. Kommunene gruppert etter inntektsnivå, 
deretter sortert etter nivå på indikatoren. Tall for 2020.
Kilde: Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. November 2021. (regjeringen.no)
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basert på indikatorer for tjenesteproduksjonen for 
noen utvalgte sektorer. Indeksen sier noe om 
nivået på produksjonen i forhold til målgruppen 
for tjenestene. Indeksen er utarbeidet av SØF, på 
oppdrag fra TBU.17

Produksjonsindeksen gir et bilde av hvordan 
nivået på tjenestene er i en kommune sammen-
liknet med andre kommuner, og er ment å vise 
hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til inn-
byggerne i ulike målgrupper. Produksjonsindek-
sen består av delindekser for barnehage, grunn-
skole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, 
barnevern, sosialkontortjenester og kultur, i til-
legg til en samlet produksjonsindeks som 
omfatter alle disse sektorene. For barnehage og 
grunnskole er det relativt små forskjeller i indek-
sen mellom kommuner, mens for den samlede 
indeksen er variasjonene større. Tabell 4.5 viser 
produksjonsindeksen, samlet og delindeksene, for 
kommunene gruppert etter korrigert inntekt per 
innbygger. Korrigerte inntekter omfatter her inn-
tekts- og formuesskatt, rammetilskudd, eiendoms-
skatt, konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, inn-
tekter fra Havbruksfondet og fordel av differen-
siert arbeidsgiveravgift.

Analysene fra SØF tyder på at det er en sam-
menheng mellom produksjonsindeksen og kom-
munens økonomiske rammebetingelser målt med 
korrigert inntekt.18 Kommuner med høy korri-
gert inntekt har gjennomgående høyere verdi på 
produksjonsindeksen enn kommuner med lav 
korrigert inntekt. Samtidig er det betydelig varia-
sjon mellom kommunene, og kommunenes verdi 
på produksjonsindeksen varierer også mye 
mellom kommuner med om lag samme nivå på 
korrigert inntekt.

Delindeksene for pleie og omsorg og kultur 
viser sterkest sammenheng med korrigert inntekt, 
og en tolkning av dette er at det er innenfor disse 
tjenestene at inntektsnivået i størst grad er avgjø-
rende for tjenestetilbudet. Indeksen med størst 
variasjon mellom kommunene er indeksen for kul-
tursektoren, som har et standardavvik som er bety-
delig høyere enn for de øvrige sektorene. For del-
indeksene for barnehage, grunnskole, primær-
helsetjenesten og sosialkontor er det i liten eller 
ingen grad sammenheng mellom indeksen og 
nivået på korrigert inntekt. TBU viser blant annet 
til at innføringen av rett til barnehageplass har gjort 

17 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommu-
nal økonomi (2020). Høstrapport 2020.

Merknad: Produksjonsindekser og korrigert inntekt er normalisert slik at de veide gjennomsnittene (med antall innbyggere som 
vekter) for kommunene som inngår er lik 100.
Kilde: TBU H2021/Senter for økonomisk forskning.

Tabell 4.5 Produksjonsindekser for kommunene gruppert etter korrigert inntekt 2020.

Barne-
hage

Grunn-
skole

Prim. 
helsetj. Omsorg

Barne-
vern

Sosial-
kontor Kultur Samlet

Korr. 
innt.

Under 95 100,9 99,5 95,0 96,4 104,1 97,6 83,0 97,5 92,3
95–100 100,9 99,8 100,9 99,1 99,6 100,6 95,3 99,6 96,9
100–105 96,5 101,6 105,6 98,2 90,2 101,3 105,1 99,5 102,5
105–110 103,6 98,7 98,8 110,9 101,7 101,0 121,7 105,5 106,4
110–125 101,8 97,8 99,1 118,7 116,6 102,6 141,9 109,6 116,5
Over 125 102,9 98,4 93,0 115,6 123,8 99,9 184,3 110,6 142,6
Standardavvik 5,2 2,1 11,5 21,4 27,0 20,5 67,1 9,3 17,5
Andel i intervallet 
[95,105] 66 % 93 % 34 % 23 % 16 % 23 % 9 % 48 % 39 %
Korrelasjon korr. 
innt. 0,00 -0,02 -0,08 0,28 0,12 0,05 0,48 0,43 1,00
Antall kommuner 296 296 296 296 296 296 296 296 296

18 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommu-
nal økonomi (2021). Høstrapport 2021.
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at barnehagedekningen i stor grad er blitt frikoblet 
fra kommunale inntekter.

TBU påpeker i sin rapport at variasjoner i pro-
duksjonsindeks mellom kommuner med om lag 
samme inntektsnivå ikke nødvendigvis kan tolkes 
som en indikasjon på effektivitetsforskjeller mel-
lom kommunene. Utvalget viser til at det i praksis 
er svakheter ved både produksjonsindeksen og 
korrigert inntekt, som gjør en slik tolkning usikker. 
Det har sammenheng med at produksjonsindeksen 
ikke fanger opp alle aspekter ved tjenestetilbudet, 
samt at det ikke er fullt samsvar mellom hvilke inn-
tekter som inngår i korrigert inntekt (omfatter kun 
frie inntekter) og finansieringen av de tjenester 
som inngår i produksjonsindeksen (omfatter også 
tjenester som finansieres av øremerkede tilskudd 
og brukerbetaling). I tillegg ser produksjons-
indeksen kun på omfang og innhold i tjenestene, og 
tar ikke hensyn til at tjenestetilbudet kan være på et 
nivå som ikke overholder kommunelovens krav til 
økonomisk balanse.

4.6.4 Effektivitet
Den enkelte kommunes tjenesteproduksjon vil 
kunne variere ut fra i hvor stor grad kommunens 
ressurser utnyttes på en effektiv måte. Det er kre-
vende å måle effektiviteten i kommunal tjeneste-
produksjon. Effektiviteten i tjenesteproduksjonen 
må også vurderes opp mot kvaliteten på tjenesten, 
og det er vanskelig å finne gode mål på kvalitet i 
kommunale tjenester. Generelt kan det være et 

motsetningsforhold i tolkningen av resultatene, 
om i hvilken grad de indikerer høy effektivitet 
eller lav kvalitet. Problemet antas å være minst i 
grunnskolen, hvor det finnes gode mål på lærings-
utbytte, men større innen barnehage og pleie og 
omsorg hvor det i mindre grad finnes gode kvali-
tetsmål.

På oppdrag fra TBU har SØF gjort beregninger 
av effektiviteten i kommunale tjenester.19 For å 
måle effektiviteten er det benyttet DEA-analyser, 
som er en hyppig anvendt metode for analyse av 
effektivitet i offentlig sektor. I analysene blir enhe-
tene (kommunene) vurdert opp mot hverandre, 
og deretter rangert etter beste observerte prak-
sis. Analysene omfatter sektorene barnehage, 
grunnskole og omsorg, og gir en indikasjon på 
variasjonene i effektivitet mellom kommuner, og 
mellom grupper av kommuner. Analysene viser at 
variasjonen mellom kommunene er minst i barne-
hage og grunnskole og størst innenfor pleie og 
omsorg, og forskjellene mellom kommunene er 
betydelig mindre for samlet effektivitet enn for de 
ulike sektorene. Dette kan tyde på at det er få 
kommuner som er «dårlige i alt» og få kommuner 
som er «gode i alt».

Figur 4.7 viser samlet effektivitet for kommu-
nene gruppert etter korrigert inntekt (A) og inn-
byggertall (B), med tall for 2018 og 2019. Det er 
en tendens til at beregnet effektivitet øker med 

19 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommu-
nal økonomi (2021). Høstrapport 2021.

Figur 4.7 Gjennomsnittlig skjevhetsjustert effektivitetsscore. 2018 og 2019. Kommunene gruppert etter 
korrigert inntekt (A) og kommunestørrelse (B).
Kilde: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi/Senter for økonomisk forskning.
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økende innbyggertall, jf. del B av figuren. Ifølge 
TBU kan en tolkning være at det er mindre varia-
sjon i effektiviteten blant de største kommunene 
enn blant de mindre. For eksempel kan varier-
ende kapasitetsutnyttelse, slik som antall elever 
per lærer, som følge av endringer i barnetallene 
fra år til år gi større utslag i små enn i store kom-
muner, noe som vil kunne trekke ned effektivitets-
scoren for de minste kommunene.

Samtidig viser figur 4.7 også en klar tendens 
til at effektivitetsscoren reduseres jo høyere 
nivået er på de korrigerte frie inntektene. Figu-
ren viser imidlertid kun et gjennomsnittsbilde 
for grupper av kommuner, og det vil være varia-
sjoner også innenfor kommunegruppen. En 
mulig forklaring på denne sammenhengen er at 
kommuner med et lavt inntektsnivå tvinges til å 
være mer effektive for at innbyggerne skal få et 
rimelig godt tjenestetilbud. En annen mulig for-
klaring kan være at kommuner med et høyt inn-
tektsnivå kan prioritere en høyere kvalitet på 
tjenestetilbudet, og at kvalitet er et forhold som i 
varierende grad fanges opp i de indikatorene 
som er inkludert i SØFs analyse.

4.6.5 Sammenheng tjenesteproduksjon, 
effektivitet og inntekter?

Både inntektene, tjenesteproduksjonen og effek-
tiviteten i kommunal tjenesteproduksjon varierer 
mellom kommunene. Er det en sammenheng 
mellom disse størrelsene? De minste kommu-
nene har i gjennomsnitt høyere inntekter enn 
landsgjennomsnittet, målt ved korrigerte frie 
inntekter, mens indikatorene for tjenesteproduk-
sjonen i kommunene er relativt stabile på tvers 
av kommunestørrelse. Kommuner med høyere 
inntektsnivå kommer bedre ut på indikatorer 
som måler innsatsfaktorene i kommunal tjeneste-
produksjon, som antall lærere per elev, men bil-
det er mer blandet når man også ser på innholdet 
i tjenestene, som for eksempel resultater på 
nasjonale prøver og legetilbud i institusjons-
omsorgen.20 Effektivitetsanalysene tyder på at 
effektiviteten er høyest i større kommuner og i 
kommunene med de laveste inntektene, men 
siden det er relativt få kvalitetsindikatorer inklu-
dert i disse analysene er det vanskelig å si om 
dette kun skyldes høyere effektivitet, eller om 
det også reflekterer forskjeller i kvalitet.

Det er også betydelige variasjoner i både inn-
tektsnivå, tjenestetilbud og effektivitet mellom 

kommuner, også mellom kommuner med om lag 
samme størrelse og inntektsnivå. Det at variasjo-
nen er stor innad i kommunegrupper kan tyde på 
at også andre forhold, slik som kapasitet, kompe-
tanse og lokale prioriteringer, har stor betydning 
for variasjonene i tjenestetilbudet mellom kommu-
nene. Samtidig kan resultatene fra effektivitets-
analysene tyde på at den samlede effektiviteten vil 
øke ved en jevnere inntektsfordeling mellom 
kommunene.

4.7 Trender over tid

Kommunesektoren og samfunnet for øvrig er i 
stadig endring, og samfunnsutviklingen vil også 
kunne påvirke hvordan inntektssystemet bør 
utformes. I dette avsnittet ser vi nærmere på noen 
utviklingstrekk de senere årene. Et aktuelt spørs-
mål er om det har skjedd større endringer som til-
sier at vurderingene fra tidligere utvalg og 
gjennomganger av inntektssystemet bør endres.

Befolkningsutvikling

Befolkningen i Norge har vokst sterkt de siste 30 
årene. Siden 1990 har folketallet i Norge økt med 
vel 1,1 mill. innbyggere, eller i underkant av 27 
prosent. Befolkningsveksten har imidlertid ikke 
vært jevnt fordelt mellom kommunene, og den 
har vært sterkest i de største kommunene og i de 
mest sentrale kommunene.21 Utviklingen har ført 
til større forskjeller mellom kommunene, der 
større og mer sentrale kommuner opplever 
befolkningsvekst, mens mindre kommuner og 
mindre sentrale kommuner samtidig har opplevd 
en nedgang i folketallet.

Befolkningsutviklingen påvirker kommunenes 
inntekter, siden inntektene i stor grad er knyttet til 
innbyggertallet i kommunen. Befolkningsutvik-
lingen påvirker også kommunenes tjenestetilbud. 
Både etterspørselen etter kommunale tjenester og 
kommunenes kostnader ved å tilby de ulike 
tjenestene kan variere med størrelsen på befolk-
ningen. Befolkningsutviklingen er ikke lik i alle 
kommuner, og dette stiller kommunene overfor 
ulike utfordringer. Kommuner med befolknings-
vekst har behov for å bygge ut tjenestetilbudet, 
mens kommuner med befolkningsnedgang har 
utfordringer med å tilpasse tilbudet til et synk-
ende folketall.

20 Borge m.fl. (2017). Nullpunktsmåling: Hovedrapport. SØF-
rapport 01/17. Senter for økonomisk forskning. 21 NOU 2020: 15 Det handler om Norge. 
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Befolkningssammensetning (demografi)

Befolkningssammensetningen varierer også 
mellom kommunene, og den demografiske utvik-
lingen er ikke lik i alle kommuner. Figur 4.8 viser 
aldersfordelingen for kommunene gruppert etter 
størrelse, per 2021. De minste kommunene har en 
lavere andel barn og unge, og en høyere andel av 
befolkningen i de eldste aldersgruppene. De 
største kommunene har den høyeste andelen inn-
byggere i aldersgruppen 18 til 49 år. Demografien 
i kommunen påvirker direkte kommunens inn-
tekter fra skatt. Jo flere som er i arbeidsdyktig 
alder, jo høyere skatteinntekter får kommunen. 
Samtidig er dette en aldersgruppe som relativt 
sett er «billig» for kommunen. Som gruppe mottar 
de færre tjenester fra kommunen enn gjennom-
snittsinnbyggeren, og en økning i andelen perso-
ner i alderen 18–49 år vil isolert sett trekke ned 
kommunens beregnede utgiftsbehov. Kommuner 
med en aldrende befolkning vil få et økt utgifts-
behov til pleie og omsorg, mens utgiftene til barn 
og unge reduseres.

Den demografiske utviklingen framover vil 
også prege kommunesektoren. Befolkningsfram-
skrivinger viser at det vil bli stadig flere eldre inn-
byggere, samtidig som det blir færre personer i 
yrkesaktiv alder. Det vil kunne bli en utfordring 
for kommunene å skaffe nok arbeidskraft til å opp-
rettholde et godt tjenestetilbud. Økonomisk vil 
det kunne bli en utfordring at færre personer 
bidrar til finansieringen av velferdstjenestene, 
samtidig som utgiftene vil øke.

Demografiutvalget så i sin utredning på konse-
kvensene av framtidige demografiutfordringer i 
distriktene.22 Utvalget pekte særlig på tre utfor-
dringer; befolkningsnedgang, aldring og spredt 
bosetting. Samlet vil dette gi store forskjeller i 
befolkningssammensetningen mellom kommu-
nene, og for distriktskommunene vil befolknings-
sammensetningen gi høyere utgifter og lavere 
skatteinntekter enn i mer sentrale kommuner. 
Gjennom utgiftsutjevningen blir kommunene 
kompensert for utgiftsforskjeller som skyldes 
befolkningssammensetningen i kommunen, for 
eksempel en høyere eldreandel, mens det er en 
delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter 
gjennom inntektsutjevningen. Med større varia-
sjoner i demografisk utvikling kommunene imel-
lom vil disse utjevningsordningene bli enda vik-
tigere i tiden framover, hvis alle kommuner skal 
ha forutsetninger for å tilby gode og likeverdige 
tjenester.

Utvikling statlig styring – rettsliggjøring og normer

Rammestyring er hovedprinsippet for statlig sty-
ring av kommuner og fylkeskommuner, og dette 
framgår tydelig av kommuneloven. Loven har 
også flere bestemmelser om forholdet mellom stat 
og kommune. Kommunal- og distriktsdeparte-
mentets veileder om statlig styring av kommuner 
og fylkeskommuner (2020) omtaler de grunn-
leggende prinsippene for styring av kommune-

Figur 4.8 Aldersfordeling 2021. Kommunegrupper etter størrelse. Andel av befolkningen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå (tabell 12871).
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22 NOU 2020: 15 Det handler om Norge.
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sektoren, og gir noen retningslinjer for statlig 
styring.23

Rammestyring, både økonomisk og juridisk, 
er en forutsetning for at kommunene skal ha et 
handlingsrom til å løse sine oppgaver. Samtidig er 
det mest effektivt at det forvaltningsnivået som gir 
tjenestene, også betaler for dem. Dette legger 
noen føringer på hvordan staten styrer kommune-
sektoren. Samtidig må statens styring av kom-
munesektoren balansere det kommunale selv-
styret mot nasjonale hensyn og behov.

Selv om rammestyring er hovedprinsippet for 
statlig styring av kommunesektoren, gir utvik-
lingen også eksempler på at staten styrer kommu-
nesektoren relativt detaljert på noen områder. 
Dette kommer særlig til uttrykk i form av inn-
føring av bemanningsnormer, som bemannings- 
og pedagognorm i barnehage og norm for lærer-
tetthet i grunnskolen, og rettighetsfesting for inn-
byggerne, for eksempel til brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA).

På oppdrag fra KS undersøkte By- og region-
forskningsinstituttet NIBR om ramme-
styringsprinsippet følges i praksis. I rapporten 
pekes det på at prinsippet brytes jevnlig og at det 
statlige styringspresset først og fremst synes å 
komme til uttrykk som en kombinasjon av knappe 
ressurser og mer omfattende forventninger til hva 
kommunene skal levere av tjenester. Forskerne 
peker videre på at kommunene de har intervjuet 
oppfatter at mer omfattende og detaljert statlig 
styring har store implikasjoner for lokaldemo-
kratiet. Når kommunenes frihet til å tilpasse seg 
og mulighetene for lokale initiativer blir stadig 
mer presset av de økonomiske og juridiske 
rammene, vurderes dette å kunne svekke tilliten 
til det lokale styringsnivået.24

I rapporten «Statlig styring av kommunene» 
(2015) undersøkte det daværende direktoratet for 
forvaltning og IKT (DIFI) utviklingstrekk i 
statens styring av kommunene innenfor fag-
områdene miljø, grunnskole og helse og omsorg i 
perioden 1999 til 2015. I studien fant man at det 
var forskjeller mellom disse fagområdene, og at 
utviklingstrekkene i perioden gikk i retning av 
både mindre og mer detaljert statlig styring. Økt 
bruk av rammelover og begrenset bruk av øre-
merkede midler pekte i retning av mindre 
detaljert styring, samtidig som det særlig på vel-

ferdsområdene var tendenser til mer detaljert sty-
ring gjennom blant annet prosedyre- og kompe-
tansekrav i lover og forskrifter.25

Oppsummering

Det er store forskjeller mellom kommunene i dag, 
både når det gjelder innbyggertall, befolknings-
sammensetning, bosettingsmønster og sentralitet. 
Dette er alle forhold som påvirker kommunens 
utgifter ved å tilby likeverdige tjenester til sine 
innbyggere, og er forhold som skal fanges opp i 
inntektssystemet. Befolkningsutviklingen over 
tid, og prognosene framover, tilsier at det blir 
større forskjeller mellom kommunene. Enkelte 
områder får stadig færre innbyggere, mens andre 
områder opplever befolkningsvekst. Befolknings-
sammensetningen vil også påvirkes av dette, kom-
muner med nedgang i befolkningstallet vil kunne 
få en aldrende befolkning, med færre i yrkesaktiv 
alder, mens vekstkommunene får en yngre befolk-
ning med flere i yrkesaktiv alder.

Andre forhold som også påvirker kommune-
nes forutsetninger for å tilby likeverdige tjenester 
er blant annet kapasitet og tilgang på riktig 
kompetanse. Både Brandtzæg m.fl. (2019)26 og 
Menon (2022)27 peker på at kapasitet og kompe-
tanse er utfordringer i dag. Mange kommuner, 
særlig små kommuner, opplever befolkningsned-
gang, økende andel eldre, færre i yrkesaktiv alder 
og mangel på kompetanse for å oppfylle lovkrav. I 
sin rapport viser Menon til at kommunenes forut-
setninger for å tilfredsstille de lovpålagte opp-
gavene gradvis kan forverres, og at forskjellene 
mellom kommunene kan øke. En konsekvens av 
dette kan bli store variasjoner i tjenestekvaliteten 
mellom kommuner, som ikke nødvendigvis skyl-
des økonomi.

Inntektssystemet må utformes slik at det ivare-
tar alle kommuner, og systemet må oppdateres 
jevnlig for å fange opp endringer i kommune-
sektoren over tid. Inntektssystemet er imidlertid 
et system for fordeling av inntektene til kommu-
nene. Eventuelle utviklingstrekk som gir økte 
utgifter for kommunesektoren som helhet må 
ivaretas gjennom størrelsen på de samlede 
rammene til fordeling, og utfordringer knyttet til 

23 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Stat-
lig styring av kommuner og fylkeskommuner.

24 Danielsen m.fl. (2019). Nasjonal standardisering vs. lokal 
autonomi: Rammestyring i prinsipp og praksis. NIBR-rap-
port 2019: 12. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

25 Difi (2015). Statlig styring av kommunene. En kartlegging av 
virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 
1999–2015. Difi-rapport 2015: 19. 

26 Brandtzæg m.fl. (2019). Utredning om små kommuner. TF-
rapport nr. 473. Telemarksforsking.

27 Menon (2022). Ståa i norske kommuner. En kartlegging av 
kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Menon-
publikasjon nr. 46/2022. Menon Economics.
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blant annet kapasitet og kompetanse i kommu-
nene vil ikke inntektssystemet kunne løse.

Utvalget diskuterer i kapittel 5 prinsippene for 
utformingen av inntektssystemet. Utvalget er i sitt 
mandat bedt om å legge generalistkommune-
prinsippet til grunn for utformingen av inntekts-

systemet. Eventuelle forslag fra Generalist-
kommuneutvalget vil også kunne få betydning for 
utformingen av inntektssystemet, men dette må i 
så fall vurderes nærmere i etterkant av utvalgets 
utredning.
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Kapittel 5  
Prinsipper for utformingen av inntektssystemet

Inntektssystemet skal ivareta flere hensyn, som til 
dels kan være motstridende. Et viktig mål med 
inntektssystemet er å bidra til å sette kommunene 
i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud. De 
økonomiske forutsetningene for å kunne gi et 
slikt likeverdig tjenestetilbud er ulike, og det er 
behov for en utjevning av disse forskjellene. På 
den andre siden skal inntektssystemet ta hensyn 
til det lokale selvstyret, herunder at det skal være 
en lokal forankring av kommunenes inntekter. 
Dette hensynet tilsier både at den enkelte kom-
mune må få beholde en del av sine lokale skatte-
inntekter, og at det må være aksept for noen inn-
tektsforskjeller mellom kommunene. Videre skal 
kommunenes inntektsgrunnlag være mest mulig 
forutsigbart og stabilt. Det er også ønskelig at inn-
tektssystemet skal være utformet på en enkel og 
oversiktlig måte. Dette er prinsipper som ligger til 
grunn for utformingen av dagens inntektssystem.

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere 
hvilke prinsipper som bør legges til grunn for 
utformingen av inntektssystemet framover, samti-
dig som mandatet også gir noen klare føringer. 
Det legges til grunn at rammefinansiering fortsatt 
skal være hovedfinansieringsmodellen for kommu-
nesektoren, og at generalistkommuneprinsippet 
skal ligge fast. Disse hensynene innebærer at alle 
kommuner skal ha samme oppgaver og ansvar, og 
tilsier at inntektssystemet er viktig for å sikre at 
alle kommuner kan tilby gode og likeverdige 
tjenester.

I dette kapittelet vil vi gå gjennom forutset-
ningene som ligger til grunn for utformingen av 
dagens inntektssystem, og diskutere hvilke prin-
sipper som bør legges til grunn for inntekts-
systemet framover.

5.1 Hva er inntektssystemet – og hva er 
det ikke?

Da inntektssystemet ble innført i 1986, innebar 
dette ikke bare en endring av hvordan kommune-
sektoren ble finansiert, men også en endring i 

hvordan staten styrte kommunesektoren. Man 
gikk fra et system med om lag 50 øremerkede til-
skudd og detaljstyring, til generelle ramme-
tilskudd som kommunene kunne disponere fritt 
innenfor gjeldende lover og regelverk.

Et system basert på rammefinansiering har 
flere fordeler sammenliknet med et system bestå-
ende av øremerkede tilskudd. Rammestyring 
legger til rette for det lokale selvstyret, ved at kom-
munene innenfor overordnede statlige føringer 
kan bestemme hvordan tjenestetilbudet skal inn-
rettes for best mulig å ivareta lokale ønsker og 
behov. Dette gir større grad av prioriterings-
effektivitet enn et system med utstrakt øre-
merking.1 Rammestyring gir også insentiver til at 
kommunene er mest mulig effektive i tjenestepro-
duksjonen, ved at kommunene selv får beholde 
gevinstene av eventuelle effektiviseringstiltak. Inn-
tektssystemet er enkelt å administrere, noe som er 
effektivt for både stat og kommune. Ramme-
tilskuddet utbetales årlig i ti terminutbetalinger, og 
kommunene trenger verken å søke om eller rap-
portere på bruken av rammetilskuddet, utover 
regnskaps- og tjenesterapporteringen i KOSTRA.

Inntektssystemet må utformes slik at de over-
ordnede målene med systemet ivaretas. For det 
første er det viktig at inntektssystemet ikke skal gi 
kommunene insentiver til å prioritere bestemte 
tjenester eller utforme tjenestetilbudet på en 
bestemt måte. En størst mulig andel av kommune-
nes inntekter bør være frie inntekter, slik at kom-
munene selv kan prioritere mellom lokale behov. 
Det er viktig at kriteriene i utgiftsutjevningen er 
objektive, og at de utformes slik at bestemte akti-
viteter eller handlinger ikke belønnes med økte 
tilskudd. Inntektssystemet skal ikke være en refu-
sjonsordning. Det er derfor ikke hensiktsmessig å 
bruke mål på aktiviteten i kommunene som et 
kriterium i utgiftsutjevningen, som for eksempel 
antall institusjonsplasser i omsorgstjenestene. Det 
vil gi kommunene insentiver til å prioritere akku-

1 NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for 
kommuner og fylkeskommuner.
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rat de aktivitetene som gir uttelling i utgiftsutjev-
ningen framfor andre aktiviteter. Antall personer i 
de ulike målgruppene, som antall eldre, er derfor 
et bedre og mer objektivt kriterium for å fange 
opp kommunenes behov.

Utvalget har mottatt innspill om at inntekts-
systemet må gi kommunene insentiver til å priori-
tere arbeid med innovasjon og omstilling, nærings-
utvikling, lavere klimautslipp og med å ta vare på 
natur mv. Slik inntektssystemet er utformet i dag, 
gir det indirekte insentiver til å arbeide med 
næringsutvikling, innovasjon og omstilling. Kom-
muner som jobber aktivt med næringsutvikling, og 
som jobber for å øke skattegrunnlaget i kom-
munen, vil få beholde deler av de økte skatte-
inntektene. Flere arbeidsplasser vil bidra til økt 
sysselsetting og muligens også tilflytting til kom-
munene, noe som kan innebære både økt inn-
byggertilskudd og økte skatteinntekter. Kommu-
nene har også indirekte insentiver til å arbeide 
med innovasjon og omstilling. Dersom kommu-
nene klarer å løse sine oppgaver og yte tjenester til 
innbyggerne på en mer effektiv måte, vil de få 
beholde en eventuell innsparing selv, siden de frie 
inntektene fordeles uavhengig av kommunens 
eget faktiske forbruk.

Når det gjelder direkte insentiver for å styre 
kommunenes prioriteringer, f.eks. å redusere 
klimautslipp og ta vare på natur, så er dette formål 
som ikke bør løses gjennom inntektssystemet. 
Skulle man få til dette, måtte man lagt inn kriterier 
i utgiftsutjevningen som f.eks. belønnet de kom-
munene som gjennomførte bestemte tiltak eller 
reduserte klimagassutslipp. Dette ville gripe inn i 
kommunenes prioriteringer, noe inntektssystemet 
ikke skal gjøre. Inntektssystemet er et finansier-
ingssystem, som skal legge til rette for det lokale 
selvstyret og at kommunene innenfor gjeldende 
lover og regelverk selv kan prioritere mellom sek-
torer og ulike tiltak. Insentiver må gis til kommu-
nene på andre måter enn gjennom inntekts-
systemet.

5.2 Prinsipper som ligger til grunn for 
dagens inntektssystem

Siden inntektssystemet ble innført har det vært 
politisk enighet om at et overordnet mål med inn-
tektssystemet er å sørge for en rettferdig inntekts-
fordeling mellom kommunene. I tidligere gjen-
nomganger av inntektssystemet har det blitt lagt 
vekt på at en rettferdig inntektsfordeling er en for-
deling som utjevner de økonomiske forutsetnin-
gen for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud.2

Norge er en enhetsstat, hvor kommuner og 
fylkeskommuner har fått delegert makt fra Stor-
tinget. Det er gjennom inntektssystemet etablert 
et system for å utjevne forskjeller mellom kommu-
nene slik at forskjellene mellom kommunenes 
tjenestetilbud ikke blir for store. Samtidig er hen-
synet til det lokale selvstyret viktig, og inntekts-
systemet må legge til rette for at det kan utøves et 
lokaldemokrati i kommunene.

I dette avsnittet går vi gjennom de mest sen-
trale hensynene som ligger bak utformingen av 
inntektssystemet i dag. I 5.3 diskuterer utvalget 
hvordan disse hensynene bør vektlegges i utfor-
mingen av utvalgets forslag til inntektssystem.

Likeverdige tjenester

Kommunen er en sentral aktør i produksjonen av 
nasjonale velferdstjenester. De økonomiske forut-
setningene for å gi de samme tjenestene er ikke 
like over hele landet. Skatteinntektene per inn-
bygger varierer betydelig mellom kommuner og 
gir ulike utgangspunkt for å finansiere kommu-
nale tjenester. Behovet for kommunale tjenester, 
og kostnadene ved å produsere disse tjenestene, 
varierer også fra kommune til kommune. Uten 
utjevning av de økonomiske forutsetningene for å 
kunne gi kommunale tjenester, ville forskjellene i 
tjenestetilbudet vært store. For eksempel hadde 
kommunen med det høyeste beregnede utgifts-
behovet i 2019, Utsira, et utgiftsbehov som var 
nær tre ganger utgiftsbehovet til kommunen med 
det laveste utgiftsbehovet per innbygger, Tromsø. 
Kommunen med de høyeste inntektene fra skatt 
på inntekt, formue samt naturressursskatt, Bykle, 
hadde samlede skatteinntekter som var over fire 
ganger skatteinntektene per innbygger til kom-
munen med det laveste skattenivået før utjevning i 
2019, Kautokeino.3 Inkluderes flere inntekter i 
denne beregningen, som eiendomsskatt, konse-
sjonskraftinntekter, konsesjonsavgift og hav-
bruksinntekter, vil kommunen med de høyeste 
skatteinntektene ha om lag ni ganger så store 
skatteinntekter som kommunen med de laveste 
skatteinntektene i 2019. Når det gjelder viktige 
velferdstjenester som skole, barnehage og 
omsorgstjenester, er det ikke aksept for store for-
skjeller i tjenestetilbudet.

Hva menes så med at tjenestene skal være 
likeverdige? Dersom man legger til grunn at like-

2 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

3 Med skatteinntekter menes her skatt på inntekt, formue og 
naturressursskatt. 
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verdige tjenester er helt like tjenester, vil det ikke 
være forenlig med lokale tilpasninger. Kommu-
nene er selvstendige og demokratisk styrte og 
skal kunne ha muligheten til å tilpasse tjeneste-
tilbudet til lokale forhold. De skal derfor også 
kunne velge å prioritere enkelte tjenester framfor 
andre så lenge de følger gjeldende lover og regler.

I lys av dette har det blitt pekt på at kommu-
nene bør ha like forutsetninger for å kunne tilby 
det samme tjenestetilbudet. Kommuner som gjør 
samme valg og prioriteringer skal kunne tilby 
kommunale velferdstjenester på samme nivå (av 
lik standard eller kvalitet), og inntektssystemet 
må sette kommunene i stand til dette. Dersom 
kommunene skulle få de samme inntektene uan-
sett hvilke valg og prioriteringer de gjør, ville det 
kunne svekke insentivene til en effektiv tjeneste-
produksjon og fjerne insentivene til å arbeide for å 
øke eget skattegrunnlag. Det er dermed viktig at 
inntektssystemet legger til grunn at kommunene 
skal ha ansvar for egne valg, og at inntekts-
systemet som en hovedregel ikke kompenserer 
for forhold som er innenfor kommunenes kon-
troll. I praksis er det vanskelig å avgjøre hvilke 
forhold som er innenfor eller utenfor kommune-
nes kontroll.4 For eksempel kan det være ulike 
vurderinger av i hvilken grad en skal kompensere 
for kostnadsforskjeller knyttet til bosettings-
mønster og smådriftsulemper. En kan også stille 
spørsmål om i hvilken grad skattegrunnlag er 
utenfor enkeltkommunenes kontroll, eller om de 
kan påvirke utviklingen i skattegrunnlagene, 
f.eks. gjennom næringsutvikling.

Utvalget diskuterer hensynet til likeverdige 
tjenester nærmere i avsnitt 5.3.

Lokal forankring av inntektene

Hensynet til det lokale selvstyret tilsier at kommu-
nenes inntekter bør ha en viss lokal forankring. 
Kommunene er selvstendige enheter, som bør ha 
økonomisk handlefrihet og mulighet til å kunne 
påvirke egne inntekter. Lokalt selvstyre kan også 
gi en mer effektiv utnyttelse av ressursene og et 
tjenestetilbud som er tilpasset lokale forhold. 
Norge har sluttet seg til det europeiske charteret 
om lokalt selvstyre.5 Charteret gir bestemmelser 
om kommunenes økonomiske handlefrihet, og 
sier blant annet at innenfor rammen av den nasjo-
nale økonomien skal kommunene ha egne økono-

miske midler som de fritt kan disponere så langt 
deres myndighet rekker. I charteret står det 
videre at en viss andel av ressursene som lokale 
myndigheter disponerer skal stamme fra lokale 
skatter og gebyrer som de selv innenfor lovens 
grenser har myndighet til å fastsette satsene for.

Generelt kan en form for lokal forankring av 
inntektene være at det er en kobling mellom de 
som betaler skatt lokalt og kommunenes inntek-
ter. Dersom kommunenes inntekter fordeles i tråd 
med det lokale skattegrunnlaget, vil det gi kom-
munene insentiver til å forsøke å øke det lokale 
skattegrunnlaget for eksempel gjennom en aktiv 
næringspolitikk.

En annen form for lokal forankring er knyttet 
til graden av beskatningsfrihet, og innebærer at 
kommunene har mulighet til å påvirke sine inn-
tekter gjennom for eksempel å velge hvilke skatter 
de skal kreve inn og hvilken skattesats som skal 
settes. Lokale skattebetalere vil ha interesse av å 
følge med på hvordan skattene blir brukt i kom-
munen. Kommunens politikere må ved valg stå til 
ansvar for beslutninger om skattenivå og om hvor-
dan skattepengene brukes. Dette kan bidra til at 
tjenestetilbudet i større grad tilpasses lokale 
preferanser, og gi en bedre tilpasning mellom 
privat og offentlig tilbud lokalt. Lokal beskatnings-
frihet kan også ses på som et virkemiddel som kan 
bidra til å styrke lokaldemokratiet, lokalpolitisk 
debatt og valgdeltagelse ved lokalvalg.

Norske kommuner har i utgangspunktet få 
muligheter til å påvirke egne inntekter, og den 
lokale beskatningsfriheten er begrenset. Selv om 
kommunene har muligheter til å sette skattesatser 
for inntekts- og formuesskatten innenfor et inter-
vall, har alle kommuner i praksis benyttet seg av 
de samme skattesatsene.6 Eiendomsskatten gir en 
viss grad av beskatningsfrihet ved at kommunene 
både kan velge om de vil skrive ut eiendomsskatt 
og hvilke typer eiendommer som skal skattlegges. 
Videre har de mulighet til å sette skattesatser og 
bestemme bunnfradrag innenfor rammene av et 
nasjonalt regelverk.

Hensynet til lokal forankring av inntektene til-
sier videre at kommunene må få beholde deler av 
sine skatteinntekter. Dersom kommunene klarer 
å øke sine skattegrunnlag bør de sitte igjen med 
en gevinst. Inntektsutjevningen i dagens inntekts-
system er allerede betydelig, og kan svekke den 
lokale forankringen av kommunenes inntekter.

4 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

5 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommu-
ner (kommuneloven).

6 Alle kommuner har benyttet seg av maksimalsatsene for 
inntekts- og formuesskatten de siste 40 årene. Bø kom-
mune har fra og med skatteåret 2021 redusert satsen for 
formuesskatten fra 7 til 2 promille. 
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Utvalget viser til at den kommunale beskat-
ningsfriheten i Norge er relativt begrenset, 
sammenliknet med situasjonen i våre naboland 
Sverige og Danmark. Norske kommuner har få 
muligheter til å påvirke inntektene gjennom for 
eksempel å sette skattesats selv. Selv om utjev-
ning av de økonomiske forutsetningene kommu-
nene imellom er viktig, bør ikke den lokale forank-
ringen av kommunenes inntekter svekkes betyde-
lig sammenliknet med i dag. Endringer med sikte 
på større utjevning mellom kommunene, eller et 
mer stabilt inntektsgrunnlag, må balanseres mot 
hensynet til at kommunene fortsatt skal ha insen-
tiver til å øke eget inntektsgrunnlag.

Forutsigbarhet og stabilitet i inntektene

Forutsigbarhet i inntektene er et viktig hensyn i 
finansieringen av kommunesektoren. Skatteinn-
tekter og rammetilskudd finansierer velferds-
tjenester i kommunene som ikke bør variere mye 
fra år til år.

Skatteinntektene er mindre forutsigbare enn 
rammetilskudd, og forutsigbarheten i kommune-
nes inntekter avhenger dermed av hvor stor andel 
som kommer som skatteinntekter. En høyere 
skatteandel vil isolert sett gi et mer ustabilt inn-
tektsgrunnlag for kommunene. Staten gir et sig-
nal om hva veksten i de frie inntektene for kom-
munene samlet vil være påfølgende år allerede 
når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai, 
slik at kommunene kan ta høyde for dette i sine 
budsjettprosesser. I statsbudsjettet gis det et 
anslag på skatteinntektene, men den faktiske 
skatteinngangen vil i større eller mindre grad 
avvike fra dette.

Usikkerheten rundt skatteinntektene kan 
knyttes til to forhold. For det første er det usikkert 
om de nasjonale skatteanslagene vil samsvare 
med faktisk skatteinngang i kommunene. For det 
andre er det usikkert i hvilken grad skatteinn-
gangen i den enkelte kommune vil følge utvik-
lingen på landsbasis. Inntektsutjevningen bidrar 
til å redusere den lokale risikoen, men ikke risi-
koen knyttet til de nasjonale skatteanslagene. Det 
er dermed viktig at kommunenes skattegrunnlag 
er mest mulig stabile.

Forutsigbarhet i kommunenes inntekts-
rammer er også viktig for staten. Kommunesekto-
ren utgjør en stor andel av offentlig sektor, og 
hensynet til stabilitet i den nasjonale økonomien 
tilsier at kommunenes inntektsrammer også bør 
være stabile. Inntektssystemet bør derfor også 
legge til rette for makroøkonomisk styring av 
kommunesektoren.

De siste årene har den faktiske skatteinn-
gangen gitt en betydelig merskattevekst for kom-
munene, og det er blitt mer krevende å anslå kom-
munenes inntekter fra inntektsskatten. Dette skyl-
des særlig endringer i utbytteskatten, siden utbytte 
er en del av grunnlaget for skatt på alminnelig inn-
tekt. Selv om kommunene i dette tilfellet har fått 
høyere skatteinntekter enn det som først ble 
anslått, er det, etter utvalgets syn, flere uheldige 
sider ved uforutsigbarheten i dette skattegrunn-
laget. En gjennomgang av denne problemstillingen 
og en diskusjon av stabiliteten i kommunenes 
skattegrunnlag finnes i kap. 8.1.2. 

Et enkelt og gjennomsiktig inntektssystem

Et siste hensyn som inntektssystemet bør ivareta 
er at det skal være enkelt, godt dokumentert og 
lett å sette seg inn i. Inntektssystemet har mange 
ganger blitt kritisert for å være for komplisert og 
lite tilgjengelig.

Det bør være mulig for politikere og admi-
nistrasjon i kommunene å forstå mekanismene i 
inntektssystemet. Dette er viktig for at de skal 
kunne forstå inntektsutviklingen og forutse hvor-
dan inntektssystemet vil slå ut for egen kommune. 
Det er også viktig at både politikere og velgere kan 
vurdere rimeligheten av systemet, dersom de skal 
kunne ha mulighet til å påvirke innretningen av 
det. Dersom inntektssystemet er utilgjengelig for 
mange, kan det svekke legitimiteten til systemet.

Det vil ofte være en motsetning mellom ønsket 
om å ha et mest mulig rettferdig og treffsikkert 
system og det å ha et enkelt system. Det er store 
forskjeller mellom kommunene, både når det gjel-
der nivået på skatteinntektene og kommunenes 
forutsetninger for å gi kommunale tjenester. Jo 
flere elementer som inkluderes i inntektssystemet 
for å fange opp ulike sider ved kommunenes 
behov, desto mer komplisert vil systemet bli. Etter 
utvalgets vurdering bør man forsøke å gjøre inn-
tektssystemet så enkelt som mulig, og utvalget 
har vurdert om det finnes elementer i inntekts-
systemet som er unødvendig kompliserte og som 
kan fjernes eller forenkles.

Etter utvalgets vurdering er det en relativt god 
balanse mellom rettferdighet og enkelhet i dagens 
inntektssystem. Fordelingen av inntektene tar i 
hovedsak utgangspunkt i en fordeling per inn-
bygger, før det er noen ordninger for utjevning av 
kommunenes skatteinntekter og av forskjeller i 
kommunenes utgifter til tjenesteproduksjonen. 
Inntektssystemet kompliseres av en rekke ele-
menter som kommer i tillegg til disse ordningene, 
slik som saker som fordeles etter særskilte krite-
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rier eller regionalpolitiske tilskudd. Slike elemen-
ter bør kunne begrunnes ut fra andre hensyn inn-
tektssystemet skal ivareta.

5.3 Utvalgets vurderinger – økt vekt  
på likeverdige tjenester

I dette kapittelet har vi omtalt hensyn som det bør 
legges vekt på i utformingen av inntektssystemet. 
Det er et overordnet mål at inntektssystemet skal 
legge til rette for at kommunene kan tilby et like-
verdig tjenestetilbud. Omfordelingen i dagens inn-
tektssystem er allerede betydelig, men utvalget 
har vurdert behovet for ytterligere utjevning i lys 
av utviklingen i kommunenes rammebetingelser 
og oppgaver de siste tiårene.

I kapittel 4 er det pekt på noen forhold som 
kan bidra til at tjenesteproduksjonen varierer 
mellom kommunene. Noen forskjeller skyldes at 
kommunene prioriterer ulikt og at innbyggerne i 
ulik grad etterspør de forskjellige tjenestene. 
Andre forskjeller skyldes at kommunene har ulike 
kostnadsulemper i tjenesteproduksjonen og at de 
økonomiske rammebetingelsene ikke er like. 
Videre kan variasjoner i tjenestetilbudet skyldes 
at ikke alle kommuner er like effektive i produk-
sjonen, og/eller at kompetanse og kapasitet er 
ulikt fordelt mellom kommunene.

Et av målene med inntektssystemet er å legge 
til rette for at alle kommuner skal kunne tilby 
gode og likeverdige tjenester til sine innbyggere. 
Et sentralt spørsmål i utformingen av inntekts-
systemet er derfor hva som er likeverdige tjenes-
ter. Likeverdige tjenester betyr ikke nødvendigvis 
at tjenestene skal være like i alle kommuner. Kom-
munene er selvstendige og demokratisk styrte 
enheter, og hovedprinsippet for statlig styring skal 
være rammestyring. Dette innebærer at det må 
være rom for at tjenestene varierer mellom kom-
munene, ut fra hvordan man lokalt ønsker å inn-
rette tjenestetilbudet i kommunen.

Hensynet til det lokale selvstyret og lokal for-
ankring av inntektene tilsier videre at kommu-
nene bør kunne påvirke egne inntekter, f.eks. i 
form av skatteinntekter, og at kommunene bør få 
beholde en betydelig andel av sine lokale skatte-
inntekter. Dette innebærer inntektsforskjeller 
mellom kommunene.

Samtidig har kommunene ansvar for velferds-
tjenester som det stilles store krav til, både fra 
nasjonale myndigheter og fra innbyggerne selv. Et 
sentralt spørsmål i denne sammenhengen er i 
hvilken grad finansieringssystemet skal godta for-
skjeller mellom kommunene som skyldes forhold 

kommunene ikke (eller i begrenset grad) selv har 
kontroll over, for eksempel kostnadsforhold, 
befolkningens sammensetning og skattegrunn-
lagene gitt ved innbyggernes inntekts- og formues-
nivå.

Inntektssystemet utjevner i dag forskjeller i 
skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen, og 
forskjeller i utgiftsbehov gjennom utgiftsutjevnin-
gen. En situasjon helt uten slike mekanismer 
representerer et ytterpunkt der forskjellene i 
tjenestetilbud mellom kommunene kunne blitt 
veldig store. Et annet ytterpunkt er et rent over-
føringssystem som fullt ut kompenserer for for-
skjeller i skattegrunnlag og for ufrivillige for-
skjeller i kostnads- og etterspørselsforhold. Dette 
ytterpunktet gir alle kommuner de samme mulig-
hetene til å yte tjenester til innbyggerne, men 
bryter med hensynet til lokal forankring av inn-
tekter, dvs. ønsket om at kommunene i noen grad 
skal kunne påvirke nivået på egne inntekter. Et 
rent overføringssystem vil også gjøre kommu-
nene helt avhengige av staten finansielt sett. Dette 
ville bryte med hensynet til det lokale selvstyret, 
som har en verdi i seg selv.

Borgeutvalget diskuterer et mellomalternativ 
til de to ytterpunktene omtalt over, der kommuner 
som foretar de samme valg og prioriteringer skal 
kunne gi det samme tjenestetilbudet til sine inn-
byggere.7 En slik tilnærming tilsier full kompen-
sasjon for ufrivillige kostnads- og etterspørselsfor-
hold og full kompensasjon for ulikhet i kommune-
nes skattegrunnlag, men også at kommunene selv 
fullt ut må bære konsekvensene av valg av skatte-
satser. Dette omtales gjerne som at kommunene 
gis samme fiskale kapasitet. Full utjevning av 
fiskal kapasitet innebærer at forskjeller i tjenes-
tenivå som skyldes valg av skattesats(er) er for-
enlige med likeverdige tjenester og de skal der-
med ikke utjevnes. Forskjeller i tjenestenivået 
som skyldes ulike inntektsnivå blant innbyggerne 
(ulike skattegrunnlag) er derimot ikke forenlige 
med likeverdige tjenester, og slike forskjeller skal 
utjevnes.

De kommunale inntektene fra inntekts-, for-
mues- og naturressursskatt utjevnes i dagens inn-
tektsutjevning, men utjevningen er bare delvis. 
Omfordelingen reduserer de økonomiske for-
skjellene mellom kommunene ved å løfte alle 
kommuner til et minstenivå som i praksis utgjør 
om lag 94 pst. av landsgjennomsnittet for de 
skatteinntektene som inngår. Siden det ikke er full 
utjevning av forskjeller i skatteinntekter, vil kom-

7 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.
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muner som lykkes i å øke sine skattegrunnlag 
sitte igjen med en gevinst.

Tjenestetilbudet i kommunene påvirkes også 
av de inntektene som ikke omfordeles. Eiendoms-
skatt, inntekter fra havbruksfond, konsesjons-
kraftinntekter, finansielle inntekter og brukerbeta-
linger er holdt utenom dagens inntektsutjevning. 
På disse områdene er det dermed ingen utjevning 
av fiskal kapasitet på inntektssiden. Siden disse 
inntektene til dels er svært skjevt fordelt mellom 
kommunene, bidrar de til at noen kommuner kan 
ha et meget høyt nivå på de kommunale tjenes-
tene. Dette kan igjen påvirke den alminnelige opp-
fatningen av hva som er et godt og likeverdig 
tjenestetilbud, og dermed skape økt press på kom-
muner med lavere inntekter.

Gjennom utgiftsutjevningen blir kommunene 
kompensert for ufrivillige etterspørsels- og kost-
nadsforskjeller i kommunal tjenesteproduksjon. 
Dermed får kommuner som er relativt sett dyrere 
å drive høyere inntekter enn kommuner som er 
relativt sett billigere å drive, og kommunene har 
likere forutsetninger for å tilby tjenester til sine 
innbyggere. Dagens utgiftsutjevning omfatter om 
lag 80 pst. av kommunes brutto driftsutgifter, og 
innenfor de områdene som er inkludert er det full 
utjevning av forskjellene. Noen viktige spørsmål i 
utformingen av utgiftsutjevningen er hvilke kost-
nadsforskjeller som skal utjevnes, hvilke sektorer 
som skal omfattes og graden av utjevning.

Utvalgets vurdering – Utjevning som grunnlag for 
likeverdige tjenester

Sett i lys av omtalen over mener utvalget at det er 
rimelig å forstå likeverdige tjenester som at det 
skal være små forskjeller i kommunenes mulig-
heter til å kunne tilfredsstille innbyggernes behov 
for tjenester. Også dagens inntektssystem bidrar 
til en betydelig utjevning av disse mulighetene 
mellom kommunene, med en full utjevning av ufri-
villige kostnadsulemper og en betydelig utjevning 
av skatteinntekter.

De senere årene har utviklingen gått i retning 
av større vektlegging av like tjenester, på tvers av 
kommunene. Økt innslag av bemanningsnormer 
mv. reduserer kommunenes muligheter til å til-
fredsstille innbyggernes behov ved å tilpasse 
tjenestetilbud og ressursbruk. Kommuner som 
tidligere har kunnet organisere seg slik at man 
utnytter stordriftsfordeler vil med ulike beman-
ningsnormer få en begrenset mulighet til dette. 
Denne typen normer er problematiske innenfor 
en rammefinansieringsmodell, siden normer på 
ett tjenesteområde også vil få konsekvenser på 

andre tjenesteområder. Normer for én tjeneste 
styrer kommunens produksjon av denne tje-
nesten, og innenfor en gitt ramme vil kommunen i 
realiteten ikke ha andre muligheter for å tilpasse 
seg enn å redusere tilbudet av andre tjenester for 
å kunne oppfylle normene.

Etter utvalgets vurdering bør denne utvik-
lingen, hvis den fortsetter, også få konsekvenser 
for inntektsfordelingen mellom kommunene. Hvis 
det forventes at kommunenes tjenestetilbud i 
større grad skal være likt, kan det ikke være for 
store forskjeller i inntekter mellom kommunene. 
Etter utvalgets vurdering tilsier dette at hensynet 
til likeverdige tjenester bør tillegges høyere vekt i 
utformingen av inntektssystemet.

Befolkningsmessig er det allerede store for-
skjeller mellom kommunene, både med hensyn til 
befolkningssammensetning og -utvikling. Disse 
forskjellene vil trolig øke framover. Inntekts-
systemet må utformes slik at det håndterer alle 
typer kommuner, både kommuner med befolk-
ningsvekst og kommuner med befolknings-
nedgang og kommuner med endringer i befolk-
ningens sammensetning, herunder endringer i 
andelen eldre og andelen barn i barnehage- og 
grunnskolealder. Fordelingen av inntektene gjen-
nom inntektssystemet må også fange opp slike 
utviklingstrekk, slik at inntektene følger utvik-
lingen og behovene i den enkelte kommune. De 
totale inntektsrammene for kommunesektoren vil 
trolig bli satt under sterkere press framover. Etter 
utvalgets syn er det viktig at demografiutviklingen 
fortsatt tillegges stor vekt ved fastsettelsen av de 
frie inntektene. Samtidig vil det også bli viktigere 
at knappe ressurser fordeles på en god måte 
mellom kommunene gjennom omfordelingen i 
inntektssystemet.

Med utvalgets forståelse av likeverdige tjenes-
ter blir utformingen av inntektsutjevningen i stor 
grad et spørsmål om en avveining av hensynet til 
likeverdighet opp mot hensynet til lokal for-
ankring av kommunenes inntekter. Det er vanske-
lig å gi et faglig svar på hvordan disse hensynene 
skal balanseres, og dette vil i stor grad være en 
politisk avveining. Utvalget vil imidlertid minne 
om at denne avveiningen ikke bare handler om 
valg av skatteandel og utjevningsgraden i inn-
tektsutjevningen. En må også ta stilling til hvilke 
inntekter som bør eller kan være med i utjev-
ningen, om alle inntekter skal utjevnes med 
samme faktor og innenfor hvilke intervaller kom-
munene eventuelt selv skal kunne fastsette satser. 
Slike vurderinger bør hvile på en god forståelse av 
hvordan de ulike forholdene spiller sammen. I 
kapittel 8 drøfter utvalget utformingen av skatte-
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elementene i inntektssystemet, hvilke inntekter 
som etter utvalgets syn egner seg for utjevning, 
og hvordan en utjevning av disse inntektene kan 
utformes. Diskusjonen tar også opp hvordan 
inntektsutjevningen bør utformes dersom kom-

munenes frihet til å sette satsene lavere enn den 
nasjonale maksimalsatsen skulle bli tatt i bruk. 
Utformingen av utgiftsutjevningen er nærmere 
drøftet i kapittel 9.
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Kapittel 6  
Dagens inntektssystem

Kommunenes inntekter fra rammetilskudd og 
skatteinntekter er de såkalte frie inntektene, og 
utgjør om lag 353 mrd. kroner i 2022. Det er de 
frie inntektene som fordeles og omfordeles gjen-
nom inntektssystemet. Inntektssystemet består av 
flere elementer, hvor de tre viktigste er:
– en utjevning av skatteinntekter (inntektsutjev-

ningen)
– en utgiftsutjevning som skal kompensere kom-

munene for ufrivillige variasjoner i utgifts-
behovet

– ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd.

I dette kapittelet vil vi gjennomgå de ulike elemen-
tene i dagens inntektssystem. I delkapittel 6.4 
gjennomgås historikken bak inntektssystemet, fra 
det ble innført i 1986 og fram til i dag.

6.1 Skatteinntekter og 
inntektsutjevning

Skatteinntektene som i dag omfattes av inntekts-
systemet og av inntektsutjevningen er skatt på 
inntekt og formue fra personlige skattytere, 
samt naturressursskatt fra kraftforetak. Disse er 
anslått til 188 mrd. kroner for kommunene i 
2022.

6.1.1 Skatteandel
Hvor stor del av kommunesektorens samlede inn-
tekter som skal komme som skatteinntekter 
omtales som skatteandelen. I dag utgjør skatte-
inntekter om lag 40 pst. av kommunesektorens 
samlede inntekter. Siden 2011 har det vært en 
målsetning at skatteandelen skal utgjøre 40 pst. 
Før dette var skatteandelen noe høyere.

Hoveddelen av kommunenes skatteinntekter 
kommer fra inntektsskatten. De kommunale mak-
simale skattørene (skattesatsene) på alminnelig 
inntekt fastsettes med utgangspunkt i å treffe på 
målsetningen om skatteandel. Dette skjer med 
utgangspunkt i forventet utvikling i skattegrunn-

lagene og innenfor den samlede rammen for 
kommuneopplegget i statsbudsjettet.

Jo høyere skatteandelen er, desto mer vil iso-
lert sett inntektene mellom kommunene variere, 
siden skattegrunnlagene og skatteinntektene i 
utgangspunktet er ulikt fordelt mellom kommu-
nene. Skatteinntektene er også en mer uforutsig-
bar inntektskilde enn for eksempel rammetil-
skudd. Jo høyere skatteandelen er, desto større er 
usikkerheten knyttet til inntektsnivået både for 
kommunesektoren som helhet og for den enkelte 
kommune.

6.1.2 Inntektsutjevningen
Inntektsutjevningen utjevner delvis forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. Kompensa-
sjonsgraden angir hvor sterk utjevningen er. Inn-
tektsutjevningen består av en symmetrisk utjev-
ning på 60 pst., samt en tilleggskompensasjon til 
kommuner med skatteinntekter på under 90 pst. 
av landsgjennomsnittet. Symmetrisk inntekts-
utjevning innebærer at kommuner med inntekter 
over et gitt referansenivå trekkes prosentvis like 
mye per innbygger, som det kommunene med 
inntekter under referansenivået blir kompensert 
med. Referansenivået er landsgjennomsnittet for 
skatteinntekter i kroner per innbygger.

Kompensasjonsgraden på 60 pst., samt til-
leggskompensasjonen for kommuner med skatte-
inntekter på under 90 pst. av landsgjennomsnittet, 
har vært uendret siden 2011.

Figur 6.1 gir en illustrasjon av inntektsutjev-
ningen. Kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet, som kommune A i figuren, 
får et trekk i inntektsutjevningen som tilsvarer 
60 pst. av differansen mellom egne skatteinn-
tekter og landsgjennomsnittet. Kommuner med 
skatteinntekter under landsgjennomsnittet, som 
kommune B i figuren, får en kompensasjon gjen-
nom inntektsutjevningen som tilsvarer 60 pst. av 
differansen mellom egne skatteinntekter og lands-
gjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter 
under 90 pst. av landsgjennomsnittet, som kom-
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mune C i figuren, får i tillegg til dette en tilleggs-
kompensasjon på 35 pst. av differansen mellom 
egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennom-
snittet.

Samlet trekk fra kommuner med skatteinn-
tekter over landsgjennomsnittet tilsvarer samlet 
kompensasjon til kommuner med skatteinntekter 
under landsgjennomsnittet innenfor den symme-
triske delen av inntektsutjevningen. Tilleggs-
kompensasjonen til kommuner med skatteinn-
tekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet finan-
sieres av alle kommuner ved at de trekkes med et 
likt beløp per innbygger.

Inntektsutjevningen foretas løpende, og bereg-
nes ti ganger i året i forbindelse med terminutbe-
talingene av rammetilskudd til kommunene. 
Løpende inntektsutjevning innebærer at trekk 
eller tillegg i inntektsutjevningen til hver enkelt 
kommune beregnes fortløpende gjennom året, 
etter hvert som skatteinngangen foreligger. 
Trekk eller tillegg i inntektsutjevningen blir 
avregnet mot utbetalingen av rammetilskuddet.

I kap. 7.9 omtales virkningene av dagens inn-
tektsutjevning nærmere.

6.2 Rammetilskuddet

Rammetilskuddet består av syv ulike tilskudd, og 
utgjør om lag 149 mrd. kroner i 2022. Innbygger-
tilskuddet er det største tilskuddet, og utgjør om 
lag 96 pst. av det samlede rammetilskuddet. De 

resterende 4 pst. er hovedsakelig regionalpolitisk 
begrunnede tilskudd, som omtales nærmere 
under avsnitt 6.2.4. Tabell 6.1 viser det samlede 
rammetilskuddet til kommunene i 2022, fordelt på 
de ulike tilskuddene innenfor rammetilskuddet.

6.2.1 Innbyggertilskuddet
Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet 
med et likt beløp per innbygger til alle kommuner, 
men omfatter samtidig flere ordninger som omfor-
deler inntekter mellom kommunene:
– utgiftsutjevningen
– korreksjonsordningen for elever i statlige og 

private skoler
– inntektsgarantiordningen
– saker med særskilt fordeling, inkl. inndelings-

tilskudd til kommuner som slår seg sammen.

6.2.2 Utgiftsutjevningen
Det er store forskjeller mellom kommunene i 
befolkningssammensetning, geografi og kommu-
nestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester 
innbyggerne har behov for og hvilke kostnader 
kommunene har ved å tilby disse tjenestene. 
Målet med utgiftsutjevningen er å utjevne disse 
forskjellene, og å sette alle kommuner i stand til å 
tilby sine innbyggere likeverdige tjenester. 
Utgiftsutjevningen omfatter i dag sektorene 
grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, kom-
munehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern, land-

Figur 6.1 Illustrasjon av inntektsutjevningen.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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bruk og administrasjon og miljø. Gjennom utgifts-
utjevningen får kommunene full kompensasjon for 
ufrivillige kostnadsforskjeller, etter en kost-
nadsnøkkel.

Variasjoner i kommunenes utgifter til det 
kommunale tjenestetilbudet kan skyldes både 
forhold som er utenfor kommunenes kontroll, og 
forhold som kommunene selv kan påvirke. Helt 
siden innføringen av inntektssystemet i 1986 har 
det vært et grunnleggende prinsipp at kommu-
nene kun skal få kompensasjon for ufrivillige 
etterspørsels- og kostnadsforskjeller i tilknytning 
til de kommunale tjenestene. Ufrivillige kost-
nadsforskjeller er forhold i kommunen som kom-
munen i prinsippet ikke skal kunne påvirke. Fri-
villige kostnadsforskjeller er kostnader som er et 
resultat av kommunenes egne disposisjoner, og 
er knyttet til forskjeller i effektivitet og i stan-
dard/kvalitet.

Et annet grunnleggende prinsipp i dagens inn-
tektssystem er at alle kommuner skal få full kom-
pensasjon for utgifter ved tjenesteytingen som de 
selv ikke kan påvirke. Graden av utjevning av de 
ufrivillige kostnadsforskjellene gjennom utgifts-
utjevningen er derfor 100 pst. For å unngå at 
utgiftsutjevningen utjevner selvvalgte etterspør-
sels- og kostnadsforhold er den basert på et 
beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, 
og ikke på kommunenes faktiske utgifter. Grunn-
laget for utgiftsutjevningen er beregnet utgifts-
behov på landsbasis (målt per innbygger), og den 
enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov ses i 
forhold til dette gjennomsnittet. Utgiftsutjev-
ningen er et null-sum-spill, hvor summen av til-
legg for kommuner som blir tilført midler gjen-
nom utgiftsutjevningen tilsvarer summen av trekk 
for kommuner som gir fra seg midler.

6.2.3 Kostnadsnøkkelen
Utgiftsbehovet til de enkelte kommunene bereg-
nes ved hjelp av kostnadsnøkkelen. Kostnads-
nøkkelen er et sett med kriterier og tilhørende 
vekter som blir brukt til å beregne en indeks for 
hvor dyr en kommune er å drive.

Det er to typer faktorer som påvirker kommu-
nenes utgiftsbehov;
– behovet for kommunale tjenester (etterspørse-

len)
– kostnadene ved å tilby en tjeneste

Målet med kostnadsnøkkelen er å fange opp de 
bakenforliggende faktorene som indirekte 
påvirker kommunens kostnader og størrelsen på 
innbyggernes underliggende etterspørsel, slik 
som bosettingsmønster, kommunestørrelse, 
alderssammensetningen i befolkningen og sosio-
økonomiske forhold.

Kostnadsnøkkelen består av kriterier som 
forklarer hvorfor utgiftsbehovet varierer mellom 
kommunene, og hvert kriterium har en vekt som 
sier noe om hvor stor andel av variasjonene i 
utgiftsbehovet kriteriet forklarer. Kriteriene, og 
vektingen av disse, er i hovedsak fastsatt på 
grunnlag av statistiske analyser av variasjonene i 
kommunenes faktiske utgifter. For å ivareta 
hovedprinsippene i utgiftsutjevningen er det lagt 
vekt på at kriteriene skal være objektive, det vil 
si at kommunene ikke skal kunne påvirke 
verdien på kriteriene gjennom egne beslut-
ninger. Kriteriene må videre være basert på 
offentlig tilgjengelig statistikk som oppdateres 
jevnlig. Kostnadsnøkkelen for 2022 er vist i 
tabell 6.2.

Tabell 6.1 Rammetilskuddet til kommunene, fordelt på ulike tilskudd (poster). Statsbudsjettet 2022.

Rammetilskuddet til kommunene Forslag til statsbudsjett 2022 (1000 kr)

Innbyggertilskudd 144 268 487
Distriktstilskudd Sør-Norge 808 128
Distriktstilskudd Nord-Norge 2 253 346
Regionsentertilskudd 203 375
Veksttilskudd 145 756
Storbytilskudd 608 665
Skjønnstilskudd 990 000
Sum rammetilskudd 149 277 757
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6.2.4 Sektorer i utgiftsutjevningen
Utgiftsutjevningen omfatter i dag velferds-
tjenester av nasjonal karakter, og tjenester det er 
knyttet sterke nasjonale føringer til. I dag inngår 
sektorene grunnskole, barnehage, pleie og 

omsorg, kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, 
barnevern, administrasjon og miljø samt landbruk 
i utgiftsutjevningen. For hver av disse sektorene 
er det en egen delkostnadsnøkkel som fanger opp 
ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforhold i sek-
toren. Delkostnadsnøklene vektes så sammen til 

1 Kriteriet er et mål på smådriftsulemper.
2 Kriteriet er et mål på bosettingsmønsteret og måler reiseavstand innenfor sone i km. En sone er et geografisk sammenhengende 

område som består av grunnkretser.
3 Kriteriet er et mål på bosettingsmønsteret og måler reiseavstand til nabogrunnkrets.
4 Kriteriet består av tre delkriterier: Antall jordbruksbedrifter (67,9 pst. vekt), antall landbrukseiendommer (27,6 pst. vekt) og det 

totale arealet i kommunene (4,47 pst. vekt).
5 Indeksen består av kriteriene skilte og separerte, arbeidsledige og personer med lav inntekt.

Tabell 6.2 Kostnadsnøkkelen for kommunene 2022.

Kriterium Vekt

Andel innbyggere 0–1 år 0,0057
Andel innbyggere 2–5 år 0,1355
Andel innbyggere 6–15 år 0,2632
Andel innbyggere 16–22 år 0,0236
Andel innbyggere 23–66 år 0,1051
Andel innbyggere 67–79 år 0,0570
Andel innbyggere 80–89 år 0,0775
Andel innbyggere 90 år og over 0,0389
Gradert basiskriterium1 0,0159
Sonekriteriet2 0,0100
Nabokriteriet3 0,0100
Landbrukskriteriet4 0,0021
Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia 0,0070
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0491
Ikke-gifte 67 år og over 0,0459
Dødelighet 0,0459
Uføre 18–49 år 0,0063
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0082
Opphopningsindeks5 0,0093
Aleneboende 30–66 år 0,0189
Barn 0–15 år med enslig forsørger 0,0186
Lavinntektskriteriet 0,0117
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0165
Innbyggere med høyere utdanning 0,0181
Sum 1,0000
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en samlet kostnadsnøkkel for kommunenes 
utgiftsbehov.

Sektorens (delkostnadsnøkkelens) andel av 
den totale kostnadsnøkkelen, og dermed også den 
totale omfordelingen i utgiftsutjevningen, bestem-
mes av sektorens størrelse, målt ved netto drifts-
utgifter. Figur 6.2 viser hvor stor andel de ulike 
sektorene utgjør av den samlede kostnads-
nøkkelen i 2022.

6.2.5 Utgiftsutjevningen i praksis
Ved hjelp av kostnadsnøkkelen og kriteriedata for 
alle kommuner, blir det for hver enkelt kommune 
beregnet en indeks for beregnet utgiftsbehov. 
Indeksen blir beregnet slik at landsgjennom-
snittet er lik 1. Kommuner med verdi på indeksen 
over 1 har et høyere beregnet utgiftsbehov enn 
landsgjennomsnittet, mens kommuner med en 
verdi på indeksen under 1 har et lavere beregnet 
utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet.

Utgiftsutjevningen er illustrert i figur 6.3 
under. Kommune A har en indeks på 0,9 og et 
beregnet utgiftsbehov (per innbygger) som ligger 
10 pst. under landsgjennomsnittet, mens kom-
mune B har en indeks på 1,1 og et beregnet 
utgiftsbehov som ligger 10 pst. over lands-
gjennomsnittet. Kommune A får dermed et trekk i 
innbyggertilskuddet tilsvarende differansen mel-
lom eget beregnet utgiftsbehov og landsgjennom-
snittet, mens kommune B får et tillegg i inn-
byggertilskuddet på differansen mellom eget 
beregnet utgiftsbehov og landsgjennomsnittet. 
Summen av tillegg for alle kommuner tilsvarer 
summen av trekk for alle kommuner i utgiftsutjev-
ningen.

I 2022 omfordeles om lag 7,9 mrd. kroner gjen-
nom utgiftsutjevningen. 291 kommuner får et til-
legg, mens 65 kommuner får et trekk. Kommunen 
med det laveste beregnede utgiftsbehovet i 2022 
er Tromsø, med en indeks på 0,9, mens Utsira har 
det høyeste beregnede utgiftsbehovet med en 
indeks på 2,7.

Figur 6.2 Sektorenes andel av samlet 
utgiftsutjevning 2022
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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Figur 6.3 Illustrasjon omfordeling i utgiftsutjevningen
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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I 2022 tilsvarer landsgjennomsnittet, eller en 
indeksverdi på 1, et beregnet utgiftsbehov på 
59 073 kroner pr innbygger. Figur 6.4 viser bereg-
net utgiftsbehov for hver enkelt kommune, grup-
pert etter innbyggertall og sortert etter nivå på 
utgiftsbehovet innenfor hver gruppe. Figuren 
viser at det er en viss variasjon innenfor hver stør-
relsesgruppe, men at de minste kommunene har 
høyere utgiftsbehov enn de større kommunene. 
Årsaken til dette er blant annet at de små kommu-
nene kan ha svært høye verdier på kriteriene i 
kostnadsnøkkelen som måler smådriftsulemper 
(gradert basiskriterium) og bosettingsmønsteret/
reiseavstander (sone- og nabokriteriet).

6.2.6 Saker med særskilt fordeling
Innenfor innbyggertilskuddet finnes det også mid-
ler som ikke er en del av utgiftsutjevningen, men 
som blir gitt en særskilt fordeling. Dette gjelder 
blant annet finansiering av oppgaver som kun et 
fåtall kommuner har eller oppgaver der det er van-
skelig å finne en god fordeling av midler ved hjelp 
av de ordinære kriteriene i inntektssystemet.

Særskilt fordeling som ikke gjelder et lite antall 
kommuner skal fortrinnsvis kun benyttes i en kor-
tere periode, jf. veilederen for statlig styring av 
kommunesektoren.1 I 2022 blir om lag 4,3 mrd. 

kroner fordelt med særskilt fordeling, tilsvarende 
(noe under 1) pst. av de frie inntektene.

En av sakene som gis med særskilt fordeling 
er inndelingstilskuddet til kommuner som slår 
seg sammen. Dette er et eget tilskudd den nye 
kommunen mottar fra det året sammenslåingen 
trer i kraft, og gjennom inndelingstilskuddet får 
kommunen kompensasjon for at en sammenslåing 
vil redusere størrelsen på rammetilskuddet som 
følge av lavere beregnede smådriftsulemper og 
eventuelt nedgang i distriktstilskudd. Det gis full 
kompensasjon for tap av basistilskudd og netto 
nedgang i distriktstilskudd som følge av sammen-
slåingen. Inndelingstilskuddet blir beregnet ut fra 
inntektssystemet det året sammenslåingen trer i 
kraft, og prisjusteres årlig. Den nye kommunen 
mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter 
sammenslåingen. Deretter trappes tilskuddet ned 
over fem år.

6.2.7 Korreksjonsordningen for elever 
i statlige og private skoler

I 2022 er det om lag 26 870 elever som går i stat-
lige og private grunnskoler. For disse elevene har 
kommunene kun et ansvar for å finansiere spesial-
undervisning og skoleskyss. De statlige og private 
skolene finansieres i hovedsak gjennom egne 
bevilgninger i statsbudsjettet.

Innbyggertilskuddet og utgiftsbehovet til kom-
munene må derfor reduseres for å ta høyde for at 

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Stat-
lig styring av kommuner og fylkeskommuner.

Figur 6.4 Beregnet utgiftsbehov per innbygger for alle kommuner gruppert etter innbyggertall 2022.
Kilde: Grønt hefte 2022. Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2021–2022).
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kommunene har et begrenset finansieringsansvar 
for disse elevene. Teknisk gjennomføres dette ved 
en årlig justering av innbyggertilskuddet for end-
ring i elevtallet i statlige og private skoler på lands-
basis.

Justeringen av innbyggertilskuddet innebærer 
isolert sett at alle kommuner får et likt trekk per 
innbygger uavhengig av antall elever fra kom-
munen som går i statlige og private skoler. Dette 
rettes opp ved å omfordele trekket mellom kom-
munene etter hvor mange av kommunenes inn-
byggere som går i statlige og private skoler.

Denne omfordelingen (korreksjonsordnin-
gen) er utformet slik at kommunene med elever i 
statlige og private skoler får et trekk i ramme-
tilskuddet per elev etter fastsatte satser. Det som 
trekkes inn fra disse kommunene fordeles der-
etter ut til alle kommuner etter hver kommunes 
andel av utgiftsbehovet. Gjennom dette blir 
korreksjonsordningen en ren omfordelingsord-
ning mellom kommunene.

6.2.8 Inntektsgarantiordningen
Inntektsgarantiordningen ble innført fra og med 
2009, og er en fast overgangsordning i rammetil-
skuddet. Formålet med ordningen er å gi kommu-
nene en helhetlig skjerming mot for brå nedgang i 
rammetilskuddet fra ett år til det neste. Ordnin-
gen sikrer at ingen kommuner har en beregnet 
vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som 
er lavere enn 400 kroner per innbygger under 
beregnet vekst på landsbasis per innbygger, før 
finansieringen av selve ordningen. Ordningen blir 
finansiert gjennom et likt trekk per innbygger for 
alle kommuner.

6.3 Regionalpolitiske tilskudd

I dagens inntektssystem er det fem regional-
politiske tilskudd, som er begrunnet ut fra ulike 
distrikts- og regionalpolitiske hensyn. Dette er 
distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd 
Nord-Norge, veksttilskuddet, storbytilskuddet 
og regionsentertilskuddet. Bakgrunnen for 
denne typen regionalpolitiske tilskudd er at inn-
tektssystemet er brukt som et virkemiddel for å 
nå ulike regional- og distriktspolitiske målset-
ninger. Begrunnelsen for distriktstilskuddene er 
blant annet et mål om å opprettholde bosettings-
mønsteret, bevare levedyktige lokalsamfunn og 
bidra til næringsutvikling og en god samfunns-
messig utvikling i distriktene. De øvrige tilskud-
dene er blant annet begrunnet med at det er 

noen særskilte utfordringer for de største kom-
munene og for kommuner med svært høy 
befolkningsvekst.

De regionalpolitiske tilskuddene utgjør samlet 
sett en relativt liten del av det totale ramme-
tilskuddet, men for enkeltkommuner kan disse til-
skuddene utgjøre en relativt stor andel av det 
totale rammetilskuddet.

6.3.1 Distriktstilskudd Sør-Norge
Distriktstilskudd Sør-Norge skal ivareta små kom-
muner og kommuner i Sør-Norge med svak sam-
funnsmessig utvikling og distriktsmessige utfor-
dringer. Dagens distriktstilskudd Sør-Norge ble 
innført i 2017, og var en sammenslåing av det 
tidligere distriktstilskudd Sør-Norge og små-
kommunetilskuddet.

Kriteriene for å motta distriktstilskudd Sør-
Norge er at kommunen:
– har under 3 200 innbyggere eller en distrikts-

indeks på 46 eller lavere, og
– har en gjennomsnittlig skatteinntekt per inn-

bygger de siste tre årene som er lavere enn 
120 pst. av landsgjennomsnittet.

Distriktsindeksen blir brukt som et mål på graden 
av distriktsutfordringer i en kommune, og består 
av ulike indikatorer for sentralitet, reiseavstand, 
befolkningstetthet og -utvikling, status for arbeids-
markedet og inntektsnivå.

Kommuner med under 3 200 innbyggere får et 
tilskudd per kommune. Satsene varierer etter 
kommunens verdi på distriktsindeksen, der kom-
muner med en indeks på 35 eller lavere får til-
skudd etter den høyeste satsen.

For kommuner med 3 200 innbyggere eller 
mer blir tilskudd gitt delvis med en sats per kom-
mune og delvis med en sats per innbygger. Kom-
muner med distriktsindeks på 35 eller lavere får 
tilskudd etter de høyeste satsene, mens kommu-
ner med indeks mellom 35 og 46 får tilskudd etter 
lavere satser. Satsene for distriktstilskudd Sør-
Norge i 2022 er vist i tabell 6.3.

I 2022 er det 136 kommuner som mottar dis-
triktstilskudd Sør-Norge, og tilskuddet utgjør 
totalt 808 mill. kroner.

6.3.2 Distriktstilskudd Nord-Norge
Distriktstilskudd Nord-Norge går til alle kommu-
ner i Troms og Finnmark, Nordland og noen kom-
muner i den nordligste delen av Trøndelag. 
Dagens distriktstilskudd Nord-Norge ble innført i 
2017, og var en videreføring av to tidligere til-
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skudd: Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og 
småkommunetilskuddet.

Den største delen av tilskuddet (1,75 mrd. kro-
ner) blir fordelt med en sats per innbygger til alle 
kommuner i disse områdene. Satsen er differen-
siert mellom kommuner i ulike fylker og geo-
grafiske områder, jf. første del av tabell 6.4.

Kommuner med færre enn 3 200 innbyggere 
kan i tillegg motta et småkommunetillegg innen-
for tilskuddet. Dette tilskuddet fordeles etter de 
samme kriteriene og satsene som småkommune-
tillegget i distriktstilskudd Sør-Norge. Kommu-
nene i tidligere Finnmark fylke og kommuner i til-

takssonen i tidligere Troms fylke får småkommu-
netillegg etter en høyere sats enn øvrige kommu-
ner. Satsene er vist i nedre del av tabell 6.4.

Distriktstilskudd Nord-Norge er i 2022 på 
totalt 2,25 mrd. kroner, og det er 91 kommuner 
som mottar tilskuddet. Av disse er det 57 kommu-
ner som mottar både det generelle tilskuddet per 
innbygger og småkommunetillegg.

6.3.3 Regionsentertilskudd
Regionsentertilskuddet ble innført i inntekts-
systemet i 2017. Tilskuddet går til kommuner som 

Tabell 6.3 Satser i distriktstilskudd Sør-Norge 2022.

Kommuner med 3200 innbyggere eller mer
Kommuner med færre 
 enn 3200 innbyggere

Indeks
Sats per kommune 

 (1000 kr)
Sats per innbygger 

 (kroner)
Sats per kommune 

 (1000 kr)

Indeks 0–35 1 307 1 183 6 034 
Indeks 36–38 1 047 947 5 432 
Indeks 39–41 785 710 4 827 
Indeks 42–44 522 473 4 225 
Indeks 45–46 262 237 3 620 
Indeks over 46 0 0 3 017 

Tabell 6.4 Satser i distriktstilskudd Nord-Norge 2022.

Kommuner i: Sats per innbygger (kroner)

Nordland og Namdalen 1 861
Troms (utenfor tiltakssonen) 3 570
Tiltakssonen i Troms 4 206
Finnmark 8 716
Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere

Distriktsindeks

Småkommunetillegg per 
 kommune, utenfor tiltakssonen 

(1 000 kr)

Småkommunetillegg per 
 kommune, i tiltakssonen 

 (1 000 kr)

Indeks 0–35 6 034 13 068
Indeks 36–38 5 432 11 760
Indeks 39–41 4 827 10 455
Indeks 42–44 4 225 9 147
Indeks 45–46 3 620 7 841
Indeks over 46 3 017 6 534
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har slått seg sammen, og som etter sammen-
slåingen fikk over om lag 8 000 innbyggere. Kom-
muner som mottar storbytilskudd, kan ikke samti-
dig motta regionsentertilskudd.

Tilskuddet tildeles delvis med en sats per inn-
bygger og delvis med en sats per kommune. I 
2022 er det 37 kommuner som mottar tilskuddet, 
og tilskuddet utgjør totalt 203 mill. kroner.

6.3.4 Veksttilskudd
Veksttilskuddet ble innført i inntektssystemet i 
2009, og går til kommuner med særlig høy 
befolkningsvekst. Tilskuddet er begrunnet med at 
kommuner med høy befolkningsvekst på kort og 
mellomlang sikt kan ha problemer med å tilpasse 
tjenestetilbudet til en raskt voksende befolkning, 
og at det kan være vanskelig å finansiere nødven-
dige investeringer uten at det virker inn på det 
øvrige tjenestetilbudet.

Veksttilskuddet går til kommuner som de siste 
tre årene har hatt en gjennomsnittlig, årlig befolk-
ningsvekst på 1,4 pst. eller mer. I tillegg må kom-
munene ha hatt skatteinntekter på under 140 pst. 
av landsgjennomsnittet de siste tre årene (målt 
per innbygger). Tilskuddet gis med et fast beløp 
per nye innbygger ut over vekstgrensa, og i 2022 
er denne satsen satt til 62 252 kroner per nye inn-
bygger. Veksttilskuddet er i 2022 på 146 mill. kro-
ner, og det er 12 kommuner som mottar dette til-
skuddet.

6.3.5 Storbytilskudd
Storbytilskuddet ble innført i 2011, og ble begrun-
net med de særskilte utfordringene storbyene har 
knyttet til urbanitet og den sentrale rollen de har 
for samfunnsutviklingen i sin region. Tidligere 
har det blitt gitt et eget hovedstadstilskudd til 
Oslo og et eget storbytillegg til ni kommuner i 
utgiftsutjevningen.2 Tilskuddet har siden 2011 
gått til de største bykommunene; Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger. De siste årene har storby-
tilskuddet også blitt utvidet til å gjelde Kristian-
sand (siden 2018) og Drammen (siden 2020). Til-
skuddet fordeles med en lik sats per innbygger, 
og utgjør i 2022 totalt 609 mill. kroner.

6.3.6 Skjønnstilskudd
Skjønnstilskuddet i inntektssystemet blir brukt til 
å kompensere kommunene for spesielle lokale 

forhold som ikke fanges opp i den faste delen av 
inntektssystemet. Det samlede skjønnstilskuddet 
til kommunene er på 990 mill. kroner i 2022.

Statsforvalterne fordeler hoveddelen av 
skjønnstilskuddet til kommunene i fylket, etter 
retningslinjer gitt av Kommunal- og distrikts-
departementet. Statsforvalteren kan også holde 
tilbake deler av skjønnsmidlene til senere for-
deling gjennom budsjettåret.

I tillegg til skjønnsmidlene som fordeles av 
statsforvalteren, holder Kommunal- og distrikts-
departementet tilbake deler av skjønnstilskuddet 
til uforutsette hendelser i løpet av året. Disse 
midlene har de senere årene i stor grad blitt 
brukt til å kompensere kommuner som har fått 
ekstraordinære utgifter etter flom og annen 
naturskade.

6.4 Historikk – utviklingen av 
inntektssystemet

I dette avsnittet gir vi en oversikt over hvordan 
inntektssystemet for kommunene har utviklet seg 
fra det ble innført og fram til i dag.

6.4.1 Inntektssystemet blir innført i 1986
Da inntektssystemet ble innført i 1986 var kom-
munene en viktig og integrert del av det norske 
velferdssamfunnet.3 Før inntektssystemet ble inn-
ført ble kommunene hovedsakelig finansiert 
gjennom en rekke øremerkede tilskudd.4 Dette 
innbar en økonomisk detaljstyring av kommu-
nene, som var administrativt krevende for både 
kommuner og staten. Innføringen av inntekts-
systemet skjedde i en tid hvor det ble gjennomført 
en rekke reformer og tiltak for å styrke det lokale 
selvstyret. Disse hadde som mål å gi kommunene 
større frihet til selv å organisere og tilpasse sitt 
tjenestetilbud til lokale behov.5 Den nye kommu-
neloven i 1992 la til rette for større organisasjons-
frihet for kommunene og en økt grad av lokalt 
selvstyre.6

Ved innføringen av inntektssystemet ble det 
lagt vekt på at lokale myndigheter skulle få økt 
innflytelse ved at de i større grad fikk disponere 

2 Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Skien, 
Stavanger, Trondheim og Tromsø.

3 Fimreite og Grindheim (2001). Offentlig forvaltning. 
Universitetsforlaget. 

4 NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for 
kommuner og fylkeskommuner.

5 Fimreite og Grindheim (2001). Offentlig forvaltning. 
Universitetsforlaget.

6 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkes-
kommuner (kommuneloven)
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sine inntekter fritt.7 Innføringen av inntekts-
systemet innebar dermed en endring i statens 
styring av kommunesektoren. Inntektssystemet 
erstattet ca. 50 større og mindre tilskuddsordnin-
ger til kommunene over statsbudsjettet. Dette var 
et uoversiktlig og komplisert system, som kunne 
ha uheldige virkninger på kommunenes priorite-
ringer.

I tillegg til å gi kommunene større handlefri-
het var et av de viktigste målene ved innføringen 
av inntektssystemet å oppnå en mer rettferdig for-
deling av inntekter mellom kommunene, som 
utjevnet kommunenes forutsetninger for å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Et annet mål var å gi 
kommunene bedre oversikt over egne inntektsfor-
hold og bedre mulighet til planlegging og styring 
av egen virksomhet. Det var også ønskelig å inn-
føre et system som ga effektiviseringsgevinster 
både for staten og kommunesektoren.8

6.4.2 Inntektssystemet 1986
Inntektssystemet som ble innført i 1986 var basert 
på arbeidet til Hovedkomiteen for reformer i lokal-
forvaltningen, som gjennomgikk behovet for refor-
mer i lokalforvaltningen på ulike områder. De 
leverte innstillinger i NOU 1979: 44 Nytt inntekts-
system for fylkeskommunene og NOU 1982: 15 
Nytt inntektssystem for kommunene. Departe-
mentet foreslo noen endringer i forslagene til 
Hovedkomiteen, og forslaget til nytt inntekts-
system ble lagt fram i Ot.prp, nr. 48 (1984–85) Om 
endringer i lover vedrørende inntektssystemet for 
kommuner og fylkeskommuner.

Systemet som ble innført i 1986 besto av sek-
torvise rammetilskudd til grunnskole, helse- og 
sosialtjeneste og kultur. Det ble lagt til grunn et 
prinsipp om at kommunene skulle få full utjevning 
av variasjoner i utgiftsbehov.

Kommunenes utgiftsbehov ble beregnet ved 
hjelp av kostnadsnøkler, bestående av ulike krite-
rier med tilhørende vekter. Kostnadsnøklene var 
basert på faglige analyser av hvilke faktorer som 
kunne forklare hvorfor behovet for kommunale 
tjenester varierte, og hvilke faktorer som kunne 
forklare hvorfor kostnadene ved å produsere en 
enhet av tjenestene varierte mellom kommunene.

Rammetilskuddet besto i tillegg til de sektor-
vise rammetilskuddene av et skjønnstilskudd, et 
småkommunetilskudd og en overgangsordning. 

Småkommunetilskuddet var begrunnet med at 
erfaringer viste at mindre kommuner hadde 
høyere produksjonskostnader per enhet enn 
større kommuner til tjenester som ikke var 
omfattet av utgiftsutjevningen, som f.eks. admi-
nistrasjon. Overgangsordningen skulle sikre at 
ingen kommuner fikk en brå endring i tilskudd fra 
det ene året til det andre.

Det ble innført en inntektsutjevning i et gene-
relt tilskudd til kommunene, som en videreføring 
av skatteutjevningsordningen som eksisterte før 
inntektssystemet. Gjennom inntektsutjevningen 
ble alle kommuner sikret en skatteinntekt på 
89,4 pst. av landsgjennomsnittet. Kommuner i 
Nord-Norge ble gitt et høyere tilskudd gjennom 
inntektsutjevningen enn kommuner ellers i lan-
det. Dette ble begrunnet med at kommunene i 
Nord-Norge hadde merkostnader knyttet til 
klimatiske og strukturelle forhold som ikke ble 
fanget opp gjennom utgiftsutjevningen.

6.4.3 Endringer i inntektssystemet  
1986–2021

Det har skjedd en rekke endringer i inntekts-
systemet siden 1986, men prinsippene bak er i 
store trekk de samme. Systemet inneholder en 
utgiftsutjevning, en inntektsutjevning og noen til-
skudd/ordninger med en regionalpolitisk begrun-
nelse. I det videre trekker vi fram noen av de mest 
sentrale endringene som har skjedd i inntekts-
systemet fra innføringen i 1986 og fram til i dag.

1994:

Det ble foretatt en rekke endringer i inntekts-
systemet i 1994, etter behandlingen av St.meld. 
nr. 23 (1992–93) Om forholdet mellom staten og 
kommunene:
– De sektorvise rammetilskuddene ble slått 

sammen til ett utgiftsutjevnende tilskudd, og 
de ulike kostnadsnøklene ble slått sammen til 
en kostnadsnøkkel.

– I tillegg gikk en etter dette bort fra å behandle 
kommunene i Nord-Norge spesielt i inntekts-
utjevningen, og det ble i stedet opprettet et 
Nord-Norgetilskudd.

– Småkommunetilskuddet, som hadde ligget 
inne i et generelt tilskudd til kommunene, ble 
lagt inn i det utgiftsutjevnende tilskuddet. I for-
bindelse med dette ble vekten på basiskriteriet 
i kostnadsnøkkelen vektet opp.

– Det ble gjennom utgiftsutjevningen gitt egne 
tillegg til storbyene og til kommunene i Troms 
og Finnmark.

7 St.meld. nr. 26 (1983–84) Om et nytt inntektssystem for kom-
munene og fylkeskommunene. Kommunaldepartementet.

8 NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for 
kommuner og fylkeskommuner.
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Boks 6.1 Rattsøutvalget
Rattsøutvalget ble satt ned i 1995, og ble bedt 
om å gi en helhetlig vurdering av inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner 
samt finansieringen av kommunesektoren. 
Rattsøutvalget leverte sin utredning i to deler. 
Utgifts- og inntektsutjevningen ble gjennomgått 
i NOU 1996: 1 Et enklere og mer rettferdig inn-
tektssystem for kommuner og fylkeskommuner. I 
sin andre delutredning NOU 1997: 8 Om finansi-
ering av kommunesektoren vurderte utvalget 
utformingen av finansieringssystemet opp mot 
politiske og samfunnsmessige målsettinger.

Utgiftsutjevningen

Utvalget la til grunn at utgiftsutjevningen skulle 
omfatte nasjonale velferdstjenester og admi-
nistrasjon. Dette innebar at kultur ikke lenger 
ble omfattet av utgiftsutjevningen.

Utvalget la fram et forslag til nye delkost-
nadsnøkler, som ble vektet sammen til en felles 
kostnadsnøkkel for kommunene. Sosiale kriterier 
fikk større vekt i den nye kostnadsnøkkelen enn 
tidligere. Basiskriteriet fikk også en lavere vekt 
enn tidligere, siden utvalgets analyser indikerte at 
små kommuner tidligere hadde blitt overkompen-
sert for smådriftsulempene knyttet til kommunal 
administrasjon gjennom utgiftsutjevningen.

De særskilte tilskuddene til storbyene og 
kommunene i Troms og Finnmark ble tatt ut av 
kostnadsnøkkelen i utvalgets forslag.

Utvalget foreslo at statstilskuddet, som tidli-
gere ble gitt som et utgiftsutjevnende tilskudd, 
ble gjort om til et rent innbyggertilskudd, for-
delt mellom kommunene med et likt beløp per 
innbygger. Utgiftsutjevningen ble foreslått som 
en ren omfordelingsordning mellom kommu-
nene. Dette ble begrunnet med at det ville gjøre 
utgiftsutjevningen enklere, og at utjevnings-
ambisjonene kunne settes uavhengig av størrel-
sen på rammetilskuddet.

Inntektsutjevningen

Rattsøutvalget foreslo en mer omfattende utjev-
ning av skatteinntekter enn tidligere, begrunnet 
med at dette var nødvendig for å sikre en rimelig 
utjevning av de økonomiske forutsetningene for å 
gi et likeverdig tjenestetilbud. Utvalget foreslo 
også en utforming hvor kommunene skulle få 
kompensert en viss andel av differansen mellom 

eget skattenivå per innbygger og et gitt referanse-
nivå. Tidligere hadde kommunene fått kompen-
sert 100 pst. av differansen mellom eget skatte-
nivå per innbygger og et gitt referansenivå.

Konkret foreslo utvalget at kommunene 
skulle få kompensert 90 pst. av differansen 
mellom egen skatteinntekt og et referansenivå 
på 110 pst. Kommuner med over 140 pst. av 
landsgjennomsnittet skulle få trukket inn 50 pst. 
av det overskytende beløpet.

Finansiering av kommunesektoren

I sin andre delutredning (NOU 1997: 8 Om 
finansiering av kommunesektoren) vurderte 
Rattsøutvalget utformingen av finansierings-
systemet opp mot politiske og samfunnsmessige 
målsettinger.

Utvalget definerte fire overordnede mål med 
finansieringen av kommunesektoren:
– lokal forankring
– bedre fordeling og stabilitet i inntektene
– mulighet til makroøkonomisk styring
– klare ansvarsforhold mellom kommune-

sektor og stat

Utvalget viste til at det alltid vil være konflikter 
mellom de ulike målene, og det vil måtte gjøres 
avveininger mellom motstridende hensyn. Ut 
ifra de overordnede målene foreslo utvalget 
flere endringer:
– Avvikling av formuesskatten som en kommu-

nal skatt: Formuesskatten var en relativt liten 
inntekt for kommunene og en avvikling ville 
gi en skattemessig forenkling.

– Videreføring av naturressursskatten som 
kommunal og fylkeskommunal skatt.

– Videreføring av eiendomsskatten som en fri-
villig skatt for kommunene.

– Å øke skattens andel av kommunesektorens 
inntekter fra om lag 45 pst. til om lag 50 pst., 
for å gi kommunesektorens inntekter en 
større lokal forankring.

– Avvikling av selskapsskatten som kommunal 
skatt. Dette ble begrunnet med at skatte-
grunnlaget var svært ujevnt fordelt mellom 
kommunene, og at skattefundamentet også 
var svært ustabilt, samt at selskapsskatten i 
mange tilfeller gikk til kommunen hvor 
hovedkontoret i selskapet lå, og ikke til kom-
munen der selskapet var lokalisert.
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1997:

Det ble innført en ny og oppdatert kostnads-
nøkkel i tråd med Rattsøutvalgets forslag. Utgifts-
utjevningen ble også forenklet ved at det ble inn-
ført et innbyggertilskudd, som ble fordelt med et 
likt beløp per innbygger og utgiftsutjevningen ble 
skilt ut som en egen omfordelingsordning. De 
særskilte tilleggene til kommuner i Troms og 
Finnmark og storbyer ble tatt ut av kostnads-
nøkkelen.

Det ble innført et regionaltilskudd til kommu-
ner med under 3 000 innbyggere. Dette ble 
begrunnet med fordelingsvirkningene av ny 
kostnadsnøkkel og at det var nødvendig for å 
sikre at små utkantkommuner fortsatt skulle ha 
mulighet til å opprettholde et høyt nivå på 
tjenestetilbudet.

Om lag halvparten av et øremerket tilskudd til 
psykisk utviklingshemmede ble lagt inn i ramme-
tilskuddet til kommunene. Innlemmingen førte til 
at kostnadsnøkkelen for kommunene ble endret i 
1998. To nye kriterier ble da lagt inn i kost-
nadsnøkkelen: antall psykisk utviklingshemmede 
under 16 år og antall psykisk utviklingshemmede 
over 16 år.

Inntektsutjevningen ble lagt om og ble mer 
utjevnende enn tidligere. Følgende endringer 
skulle fases inn over en periode på fem år: Kom-
muner med skatteinntekter under 110 prosent av 
landsgjennomsnittet fikk et tilskudd som tilsvarer 
90 prosent av differansen mellom egne skatte-
inntekter og referansenivået. Trekkordningen for 
kommuner med høye skatteinntekter ble videre-
ført. Kommuner med skatteinntekter over 140 
prosent av landsgjennomsnittet ble trukket 50 
prosent av det overskytende beløpet.

1999:

Selskapsskatten ble avviklet som kommunal skatt.

2005:

Kommunene fikk tilbakeført en andel av selskaps-
skatten som en kommunal skatt. Begrunnelsen 
for dette var å styrke kommunenes insentiver til å 
drive næringsutvikling. Inntektene fra selskaps-
skatten inngikk i inntektsutjevningen.

Inntektsutjevningen ble lagt om, og det ble 
innført en symmetrisk beregningsmodell. Kom-
muner med skatteinntekter over landsgjennom-
snittet ble trukket like mye (55 pst.), som kommu-
ner med skatteinntekter under landsgjennom-
snittet ble kompensert med. I tillegg ble det inn-

ført en tilleggskompensasjon for å skjerme kom-
muner med lave skatteinntekter.

2009:

I 2009 ble det gjort en rekke endringer i inntekts-
systemet. Endringene ble foreslått av regjeringen 
Stoltenberg II, etter at Borgeutvalget leverte sin 
NOU i 2005 og etter at et politisk sammensatt 
utvalg, Sørheimutvalget, leverte sin rapport om de 
politiske elementene i inntektssystemet i 2007.9
– Kommunenes inntekter fra selskapsskatten ble 

avviklet. Inntektsbortfallet ble kompensert ved 
at kommunene fikk en økt andel av skatten fra 
personlige skattytere.

– Utjevningsgraden i inntektsutjevningen ble 
gradvis trappet opp fra 55 pst. i 2009 til 60 pst. i 
2011.

– Skatteandelen ble redusert fra om lag 47,2 pst. 
i 2008 til 45 pst. i 2009.

– Det ble innført et nytt inntektsgarantitilskudd 
som erstatning for den tidligere overgangs-
ordningen.

– Det ble opprettet et nytt distriktspolitisk til-
skudd til kommuner i Sør-Norge med svak 
samfunnsmessig utvikling, distriktstilskudd 
Sør-Norge.

– Nord-Norgetilskuddet ble utvidet til også å 
gjelde 14 kommuner i Namdalen i Nord-
Trøndelag.

– Det tidligere regionaltilskuddet, til kommuner 
med under 3 200 innbyggere, ble videreført 
som et småkommunetilskudd.

– Det ble innført et hovedstadstilskudd til Oslo 
kommune, begrunnet med at Oslo har spesi-
elle oppgaver og utfordringer som hovedstad.

– Det ble innført et veksttilskudd til kommuner 
med særlig høy befolkningsvekst.

2011: Revisjon av inntektssystemet

Med bakgrunn i arbeidet til Borgeutvalget, 
gjennomgikk Kommunal- og regionaldeparte-
mentet inntektssystemet for kommunene i 2011. 
Alle delkostnadsnøklene ble gjennomgått og revi-
dert.

I 2011 ble øremerkede tilskudd til drift og eta-
blering av barnehager innlemmet i kommunenes 
rammetilskudd, og det ble innført en egen del-
kostnadsnøkkel for barnehage i utgiftsutjev-
ningen for kommunene.

9 Rapport fra utvalg (2007). Forslag til forbedring av over-
føringssystemet for kommunene. Kommunal- og regional-
departementet. 
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Skatteandelen for kommunene ble redusert 
fra 45 til 40 pst. i 2011. Dette ble begrunnet med 
hensynet til at kommunene skal kunne tilby et 
likeverdig tjenestetilbud og ha forutsigbare 
rammer.10 Reduksjonen av inntekter fra skatt ble 
oppveid av en økning i innbyggertilskuddet.

Det ble innført et storbytilskudd til de fire 
største byene: Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger. Dette ble begrunnet med at de største 
byene har særlige utfordringer knyttet til urbani-
tet og høy befolkningskonsentrasjon. Tilskuddet 
ble finansiert ved at det tidligere hovedstads-
tilskuddet ble avviklet.

2017: Revisjon av inntektssystemet

I 2015–2016 gjennomgikk Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet inntektssystemet for 
kommunene på nytt. Det ble på forhånd varslet at 

departementet ville se denne gjennomgangen i 
sammenheng med kommunereformen. I kommu-
neproposisjonen for 2017 la departementet fram 
dette arbeidet.11 Det ble inngått en avtale mellom 
de to regjeringspartiene (Høyre og FrP) og 
Venstre om et samlet nytt inntektssystem for kom-
munene, som trådte i kraft 1.1.2017.

I departementets gjennomgang ble kost-
nadsnøkkelen oppdatert med nye analyser. Det 
ble gjort endringer i kompensasjonen for små-
driftsulemper, hvor det ble innført et skille mel-
lom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, og 
kompensasjonen for smådriftsulemper ble gradert 
etter graden av frivillighet. Denne endringen ble 
begrunnet med at inntektssystemet skulle bli mer 
nøytralt med hensyn til kommunesammen-
slåinger.

De eksisterende regionalpolitiske tilskuddene 
ble i hovedsak videreført, men Nord-Norge-

10 Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011.

Boks 6.2 Borgeutvalget
Borgeutvalget ble oppnevnt i 2003, og fikk i opp-
drag å evaluere inntektssystemet for kommuner 
og fylkeskommuner. Utvalget leverte sin utred-
ning NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, for-
bedring i 2005.

I sitt forslag til nytt inntektssystem la utval-
get til grunn at man gjennom inntektssystemet 
skal ivareta fire hensyn:
– utjevning av de økonomiske forutsetningene 

for et likeverdig tjenestetilbud (en rettferdig 
inntektsfordeling)

– lokalt selvstyre
– stabile og forutsigbare inntektsrammer
– regionalpolitiske hensyn.

Utgiftsutjevningen

Utvalget gjennomgikk alle delkostnadsnøkler og 
la fram et forslag til ny kostnadsnøkkel. Utvalget 
vurderte at det fortsatt skulle gis en full kom-
pensasjon for smådriftsulemper i kostnads-
nøkkelen, og påpekte at dette innebar et inn-
tektssystem som ikke var nøytralt med hensyn 
til kommunesammenslåinger. Utvalget foreslo 
videre å innføre en ny inntektsgarantiordning 
som erstatning for den gamle overgangsord-
ningen.

Inntektsutjevningen

Utvalget foreslo en ny prognosebasert inntekts-
utjevning, for å sikre kommunene mer stabile og 
forutsigbare inntektsrammer. Det inntekts-
utjevnende tilskuddet skulle baseres på en 
skatteprognose for skattenivået på landsbasis.

Regionalpolitiske tilskudd

Utvalget mente det var en svakhet ved de regio-
nalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet at de 
i svært liten grad var koblet opp mot de krite-
riene som benyttes i den øvrige distriktspoli-
tikken. Utvalget foreslo derfor at de daværende 
regionalpolitiske tilskuddene skulle avvikles og 
erstattes med et nytt distriktspolitisk tilskudd. 
Det nye tilskuddet skulle utformes med 
utgangspunkt i det distriktspolitiske virkeområ-
det når det skal vurderes hvilke kommuner som 
skal ha tilskudd, da det gjennom virkeområdet 
er identifisert kommuner som har avstands-
ulemper og dårlige resultater med hensyn til 
befolkningsutvikling, sysselsetting og inntekts-
nivå. Utvalget foreslo videre at skjønnstilskud-
det skulle reduseres og ha et mer begrenset for-
mål.

11 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.
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tilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge og små-
kommunetilskuddet ble slått sammen til to nye til-
skudd: Distriktstilskudd Nord-Norge og Distrikts-
tilskudd Sør-Norge. Småkommunetilskuddet ble 
videreført som et småkommunetillegg innenfor 
hvert av de to tilskuddene, og differensiert etter 
kommunens verdi på distriktsindeksen. Beløps-
satsene for distriktstilskudd Sør-Norge ble også 

endret slik at mer av tilskuddet blir fordelt per inn-
bygger og mindre per kommune.

Det ble videre innført et nytt tilskudd, region-
sentertilskuddet, som skulle gå til kommuner som 
slår seg sammen og som får over om lag 8 000 inn-
byggere etter sammenslåing. Kommuner som 
mottar storbytilskudd, kan ikke samtidig motta 
regionsentertilskudd.
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Kapittel 7  
Kommunenes skatteinntekter

Kommunenes skatteinntekter er med på å finan-
siere viktige velferdstjenester som barnehage, 
grunnskole, barnevern, sosiale tjenester og helse- 
og omsorgstjenester. I dette kapittelet gis en over-
sikt over disse inntektene og variasjonen mellom 
kommuner for disse inntektene.

Kommunenes skatteinntekter kommer i 
hovedsak fra skatt på inntekt og formue fra per-
sonlige skattytere. Den enkelte kommune kan i 
tillegg velge å innføre eiendomsskatt, og det er 
særlige regler for eiendomsskatt på vannkraft-
verk, kraftnett, vindkraftverk og petroleums-
anlegg med særskatt. I tillegg mottar en del kom-
muner inntekter fra vannkraft gjennom natur-
ressursskatt, konsesjonskraft, konsesjonsavgift og 
utbytte fra kraftsektoren. De siste årene har en 
del kommuner fått betydelige inntekter fra 
havbruksnæringen gjennom utbetalinger fra 
Havbruksfondet og bevilgninger fra staten. Fra 
2022 har enkelte kommuner også inntekter fra en 
produksjonsavgift på vindkraft. Bortsett fra konse-
sjonsavgiften kan kommunene disponere disse 
inntektene fritt, og de er med på å finansiere vel-
ferdstjenester på linje med andre skatteinntekter. 
De ulike skatteinntektene omtales i avsnitt 7.1 til 
7.7. I avsnitt 7.8 omtales variasjoner i skatteinn-
tekter mellom kommunene.

I noen perioder har kommunene også hatt inn-
tekter fra selskapsskatt, men denne ble avviklet 
som kommunal skatt fra og med 2009. Selskaps-
skatten, og utvalgets vurdering av selskapsskatten 
som kommunal skatt, omtales i kapittel 8.

Ikke alle skatteinntekter er omfattet av inn-
tektssystemet, hvor forskjeller i inntekter per inn-
bygger blir utjevnet gjennom inntektsutjevningen. 

I dagens inntektssystem er skatt på inntekt og for-
mue, samt naturressursskatt omfattet av inntekts-
utjevningen. Dagens system for inntektsutjevning, 
og hvordan inntektsutjevningen virker, omtales i 
avsnitt 7.9. I kapittel 8 gir utvalget en vurdering av 
hvilke inntekter som bør utjevnes mellom kom-
munene.

7.1 Inntektsskatt

Inntektsskatten utgjør hoveddelen av kommune-
nes skatteinntekter. Kommunenes inntekter fra 
inntektsskatten utgjorde om lag 155 mrd. kroner i 
2019, jf, tabell 7.1. Som tabellen viser var det en 
nedgang i skatteinntektene fra 2019 til 2020, som 
har sammenheng med virkninger av korona-
pandemien. 

Kommunenes inntekter fra inntektsskatten 
kommer fra skatt på alminnelig inntekt for person-
lige skattytere. Skatt på alminnelig inntekt er en 
skatt på nettoinntekt, og den fordeles mellom 
staten, kommunene og fylkeskommunene. 
Alminnelig inntekt består av alle skattepliktige 
inntekter, som lønn, skattepliktige naturalytelser, 
trygdeytelser, pensjon, netto næringsinntekt, 
skattepliktig aksjeinntekt og andre kapitalinn-
tekter, etter fradrag.1 Skattegrunnlaget er det 

1 Alminnelig inntekt omfatter alle skattepliktige inntekter 
(lønn inkludert skattepliktige naturalytelser, trygdeytelser, 
pensjon, netto næringsinntekt, skattepliktig aksjeinntekt og 
andre kapitalinntekter) fratrukket minstefradrag, fradrags-
berettigede tap og utgifter som gjeldsrenter mv., foreldre-
fradrag og andre fradrag.

1 Dette er et anslag på hvor stor andel av kommunenes bokførte skatt i gjeldende år som kommer fra skatt på alminnelig inntekt. 
Vi har her tatt utgangspunkt i den samlede bokførte skatten for gjeldende år, og trukket fra utliknet formuesskatt samt natur-
ressursskatt for det foregående året.

Tabell 7.1 Anslag på kommunenes inntekter fra skatt på alminnelig inntekt 2017–2020.  
Nominelle tall i mill. kroner.

2017 2018 2019 2020

Skatt på alminnelig inntekt1 143 655 148 452 155 810 153 825
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samme for stats-, fylkes- og kommuneskatten, 
men satsene (skattørene) er ulike.

Stortinget fastsetter hvert år maksimalsatser 
for inntektsskatt til kommunene som en del av 
behandlingen av budsjettet for det kommende 
året. I 2022 er maksimalskattøren for personlige 
skattytere 10,95 pst. til kommunen og 2,40 pst. til 
fylkeskommunene. De enkelte kommunene fast-
setter hvert år skattesatser innenfor maksimal-
satsen gitt av Stortinget. Figur 7.1 viser utvik-
lingen i samlet skattesats på alminnelig inntekt, 
satsen som gjelder for staten, samt maksimalsat-
sene for kommuner og fylkeskommuner. Siden 
1978 har alle kommuner benyttet maksimalsatsen 
i sin beskatning av alminnelig inntekt.

Fra 2014 til 2019 ble skattesatsen på alminnelig 
inntekt redusert fra 28 pst. til 22 pst. Dette reflekte-
res i lavere skattesats på fellesskatten til staten. De 
kommunale skattørene settes med utgangspunkt i 
et mål for skatteandelen for kommunesektorens 
inntekter. Endringer i rammetilskuddet kan slå ut i 
mindre variasjoner i skattøren fra år til år. 
Endringer i nivåene mellom 1992 og 2011 må ses i 
sammenheng med noen endringer i måltallet for 
skatteandelen. Fallet i den fylkeskommunale skat-
tøren i 2002 skyldes at ansvaret for sykehusene ble 
flyttet fra fylkeskommunen til staten (sykehus-
reformen).

Skattepliktig utbytte har vært en del av skatte-
grunnlaget for alminnelig inntekt siden 2006. 
Betydningen av skatteinntekter fra utbytte har økt 
de siste årene. Skatten på utbytte har blitt økt flere 

ganger, sist i 2022, og det har blitt tatt ut høye 
utbytter i forkant av disse skatteøkningene. 
Skattepliktig utbytte utgjør en liten del av alminne-
lig inntekt, men usikkerhet knyttet til hvor store 
utbytter som vil bli tatt ut, har gjort kommunenes 
inntekter fra alminnelig inntekt vanskelig å anslå. 
Se nærmere omtale av denne problemstillingen i 
kap. 8.1.2. Inntektsskatten inngår i den løpende 
inntektsutjevningen etter hvert som den blir inn-
betalt. 

7.2 Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt på nettoformuen til 
personlige skattytere.2 Hoveddelen av formues-
skatten går til kommunene, mens en liten del går 
til staten. Skattegrunnlaget er markedsverdien av 
eiendeler med fradrag for gjeld. I tillegg gjelder 
ulike verdsettingsrabatter avhengig av type eien-
del. Skattegrunnlaget er det samme for stats- og 
kommuneskatten, men satsene er forskjellige. 
Formuesskattesatsen til kommunene er 0,7 pst. i 
2022. Satsen til staten er 0,25 pst. for formuer inn-
til 20 mill. kroner og 0,4 pst. for formuer over 
20 mill. kroner.

Som for inntektsskatten fastsetter Stortinget 
hvert år maksimalsatser for formuesskatten til 

Figur 7.1 Skattesatser på alminnelig inntekt inkl. skattører for kommunesektoren 1992–2021.
Kilde: TBU Høstrapport 2020/Finansdepartementet.
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2 Nettoformue er skattepliktig bruttoformue fratrukket 
gjeld, over et bunnfradrag, som for skatteåret 2022 er på 
1,65 mill. kroner (3,3 mill. kroner for ektepar).
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kommunene. De enkelte kommunene fastsetter 
sine skattesatser innenfor de intervaller som stor-
tingsvedtaket gir. Per 2022 er Bø i Vesterålen den 
eneste kommunen som ikke benytter seg av den 
maksimale skattesatsen for formue.

Hvilken kommune som mottar skatt fra de 
enkelte skattytere følger av skatteloven. Hoved-
regelen er at personlige skattytere svarer skatt til 
bostedskommunen, dvs. den kommunen hvor 
skattyteren er bosatt 1. januar i inntektsåret. For-
mue i og inntekt av fast eiendom eller anlegg, 
samt virksomhet knyttet til fast eiendom eller 
anlegg, skattlegges imidlertid i den kommunen 
hvor eiendommen eller anlegget ligger.

Formuesskatten til kommunene utgjorde om 
lag 13,6 mrd. kroner i 2019, jf. tabell 7.2. Formues-
skatten inngår i den løpende inntektsutjevningen 
etter hvert som den blir innbetalt.

7.3 Naturressursskatt

Naturressursskatten ble innført i 1997 i forbindelse 
med en omlegging av kraftverksbeskatningen. 
Eiere av vannkraftverk er pliktige til å betale natur-
ressursskatt til kommuner og fylkeskommuner. 
Skattens formål har vært å sikre de kommuner og 
fylkeskommuner hvor kraftanlegget ligger en 
stabil, minste skatteinntekt, uavhengig av kraftfore-
takets inntekt det enkelte år. Naturressursskatten 
kommer til fratrekk i selskapsskatten og er dermed 
en omfordeling av inntekter fra staten til kom-
munene. Ved innføringen av naturressursskatten 
framhevet flertallet i Stortingets finanskomité at 
naturressursskatten må betraktes som en kommu-
nal andel av grunnrenten i kraftverkene.

Skatten beregnes på grunnlag av det enkelte 
kraftverks gjennomsnittlige årlige produksjon av 
elektrisk kraft for de siste syv årene. Skatteinn-
tektene går til kommuner og fylkeskommuner, 
etter satser på henholdsvis 1,1 og 0,2 øre per 
kWh. Satsene har ligget fast siden inntektsåret 
1998.

Naturressursskatten for det enkelte kraftverk 
blir fastsatt året etter inntektsåret og blir innbetalt 
etterskuddsvis. Naturressursskatten inngår i den 
løpende inntektsutjevningen etter hvert som den 
blir innbetalt.

Samlet naturressursskatt til kommuner og 
fylkeskommuner har de siste årene utgjort rundt 
1,6 mrd. kroner per år. Kommunene har mottatt 
om lag 1,4 mrd. kroner per år, jf. tabell 7.3.

Samlede inntekter fra naturressursskatten er 
relativt stabile over tid. Det skyldes at grunnlaget 
for naturressursskatt er et gjennomsnitt av de 
siste syv års produksjon ved det enkelte kraftverk. 
Det var 215 kommuner som hadde inntekter fra 
naturressursskatt i 2019. Inntektene fra natur-
ressursskatten er ujevnt fordelt mellom kommu-
nene. 24 kommuner mottok om lag 50 prosent av 
inntektene i 2019, når vi ser på naturressurs-
skatten før utjevning.

7.4 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt på fast eien-
dom inkludert bygninger og grunn, som kommu-
nene fritt kan velge om de vil skrive ut eller ikke. 
Utskrivingen av eiendomsskatt reguleres i eien-
domsskatteloven, som blant annet fastsetter 
hvilke typer eiendommer kommunene kan skrive 

1 Utliknet formuesskatt for skatteårene 2017–2020.
Kilde: SSB

Tabell 7.2 Kommunenes inntekter fra formuesskatt 2017–2020. Nominelle tall i mill. kroner.

2017 2018 2019 2020

Kommunal formuesskatt1 12 696 12 894 13 678 14 174

1 Antall kommuner ble redusert fra 422 til 356 i 2020 som følge av kommunereformen.
Kilde: Finansdepartementet

Tabell 7.3 Kommunenes inntekter fra naturressursskatt 2017–2020. Nominelle tall i mill. kroner.

2017 2018 2019 20201

Naturressursskatt 1 389 1 418 1 390 1 403
Antall kommuner med inntekt 216 216 215 202



100 NOU 2022: 10
Kapittel 7 Inntektssystemet for kommunene

ut eiendomsskatt på og definerer maksimums- og 
minimumssatser kommunen kan bruke.

Eiendomsskatten skrives ut på takstgrunn-
laget på eiendommen per 1. januar i skatteåret. 
Takstgrunnlaget skal representere en form for 
markedsverdi (salgsverdi). Eiendommene skal 
som hovedregel takseres hvert tiende år, mens 
det er særskilte takseringsregler for vannkraft-
anlegg. For boliger kan kommunene velge å legge 
Skatteetatens formuesverdi til grunn for taksten. 
Verdien vil da endres årlig, i tråd med endringer i 
anslått markedsverdi. For boliger skal det fra 2020 
benyttes en reduksjonsfaktor på 30 pst., slik at 
eiendomsskattegrunnlaget maksimalt kan utgjøre 
70 pst. av beregnet markedsverdi.

Kommunestyret kan velge å skrive ut eien-
domsskatt på ett av følgende syv områder, enten:
– fast eiendom i hele kommunen, eller
– fast eiendom i hele kommunen unntatt 

næringseiendom, kraftanlegg, kraftnett, vind-
kraftverk og petroleumsanlegg, eller

– bare på fast eiendom i klart avgrensede områ-
der utbygd på byvis, eller

– både på fast eiendom i områder utbygd på byvis 
og på næringseiendom, kraftanlegg, kraftnett, 
vindkraftverk og petroleumsanlegg, eller

– både på fast eiendom i områder utbygd på 
byvis og på kraftanlegg, kraftnett, vindkraft-
verk og petroleumsanlegg, eller

– bare på næringseiendom, kraftanlegg, kraft-
nett, vindkraftverk og petroleumsanlegg, eller

– bare på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og 
petroleumsanlegg.

I 2021 var det 321 av 356 kommuner som skrev ut 
eiendomsskatt. Skattesatsen kan variere mellom 1 
og 7 promille, unntatt for boliger og fritidsboliger 
der satsen maksimalt kan være 4 promille. Det er 
adgang til å differensiere skattesatsen avhengig 
av eiendomstype, for eksempel ved å ha ulik 
skattesats for bolig og næringseiendom. Det er 

imidlertid ikke adgang til å differensiere skatte-
satsen mellom boliger og fritidsboliger i kommu-
nen. Hvis kommunen innfører eiendomsskatt, kan 
ikke satsen være mer enn 1 promille det første 
året. Økningen fra foregående år kan ikke være 
mer enn 1 promille. Økningen kan likevel være på 
2 promille hvis det samme år innføres et bunn-
fradrag. Satsen kan ikke økes samme året som 
bunnfradraget eventuelt fjernes.

De siste årene er det gjort flere endringer i 
eiendomsskatten. Fra 2020 ble det innført en obli-
gatorisk reduksjonsfaktor ved verdsettelse av 
bolig og fritidsbolig på 30 pst. Maksimal eien-
domsskattesats for bolig og fritidsbolig ble redu-
sert fra 7 til 4 promille fra 2019 til 2021. Fra og 
med skatteåret 2019 er det nye regler for skatt-
legging av verk og bruk. Etter de nye reglene skal 
produksjonsutstyr og -installasjoner (arbeids-
maskiner) som hovedregel ikke inngå i eiendoms-
skattegrunnlaget. Endringen innebar at kate-
gorien «verk og bruk» ble avviklet fra 2019, men 
eiendomsskatt for vannkraftverk, kraftnett, vind-
kraftverk og petroleumsanlegg med særskatt ble 
videreført som tidligere. Bortfallet av inntektene 
fra eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og instal-
lasjoner fases gradvis inn over syv år. Kommu-
nene som ble sterkest berørt, får en delvis kom-
pensasjon for inntektsbortfallet som skyldes 
denne endringen.

Tabell 7.4 viser kommunenes inntekter fra 
eiendomsskatt i perioden 2018–2021.

7.5 Konsesjonsavgift og 
konsesjonskraft

Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er to ordnin-
ger med lang historie, som kan føres tilbake til 
begynnelsen av 1900-tallet. Ordningene reguleres 
i vannfallsrettighetsloven og vassdragsregule-
ringsloven. Det er i all hovedsak større reguler-

1 Eiendomsskatt annen eiendom består av eiendomsskatt på næring, samt kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet 
av særskattereglene for petroleum.

2 Antall kommuner ble redusert fra 422 til 356 i 2020 som følge av kommunereformen.
Kilde: SSB

Tabell 7.4 Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt 2018–2021. Nominelle tall i mill. kroner.

2018 2019 20202 2021

Eiendomsskatt bolig og fritidsbolig 7 446 7 680 7 224 7 639
Eiendomsskatt annen eiendom1 6 759 7 068 7 594 7 927
Sum eiendomsskatt 14 205 14 748 14 818 15 566
Antall kommuner med eiendomsskatt 370 371 319 321
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bare vannkraftverk som får konsesjon etter disse 
lovene og må avstå konsesjonskraft og konse-
sjonsavgift.

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å 
betale konsesjonsavgifter til staten og til kommu-
ner som er berørt av kraftutbyggingen og må 
avstå konsesjonskraft til utbyggingskommunen 
og ev. fylkeskommunen. Staten har også rett til 
uttak av konsesjonskraft, men har ikke benyttet 
seg av denne rettigheten. Mengden konsesjons-
kraft og konsesjonsavgift som skal avstås, bereg-
nes ut fra kraftverkets teoretiske produksjons-
kapasitet. Denne fastsettes ut fra fallhøyde og 
regulert vannføring gjennom kraftverket. Dette 
kapasitetsbegrepet kalles kraftgrunnlag.

Konsesjonsavgiften ble innført for å gi kom-
munene og staten en kompensasjon for generelle 
skader og ulemper som følge av utbygging av 
vassdrag, som ikke ble kompensert på annen 
måte, samt en rett til en andel av verdiskapningen 
som fant sted. Konsesjonskraftens hensikt var å 
sikre de berørte utbyggingskommunene kraft til 
alminnelig forsyning til en pris som reflekterte 
kostnadene ved utbyggingen. I dagens markeds-
baserte kraftsystem virker konsesjonskraften som 
en inntektsoverføring fra selskapene til kommu-
ner og fylkeskommuner.3

Noen kommuner har også hatt inntekter fra 
hjemfall av vannkraftverk til staten. Hjemfall betyr 
at vannfall, vassdragsregulering og tilhørende 
kraftanlegg tilfaller staten vederlagsfritt etter 
utløpet av konsesjonsperioden. Hvorvidt et anlegg 
skal hjemfalle eller ikke, framkommer av vilkårene 
i de opprinnelige konsesjonene. Det er liten grunn 
til å forvente hjemfallsinntekter av betydning i 
framtiden. For tidligere hjemfalte anlegg kan det 
finnes noen hjemfallsfond hos kommunene.

Nærmere om konsesjonsavgift

Den årlige konsesjonsavgiften regnes ut ved å 
multiplisere kraftgrunnlaget for kraftverket med 

en avgiftssats. Avgiftssatsen settes normalt til 24 
kr per nat.hk (naturhestekrefter) til kommuner og 
8 kr per nat.hk til staten i nye konsesjoner, men 
varierer betydelig i tidligere gitte konsesjoner.

Konsesjonsavgiften fordeles mellom kommu-
ner på ulike måter avhengig av hvilken lov konse-
sjonen er gitt etter. Etter vannfallsrettighetsloven 
fordeles konsesjonsavgiften etter antall fallmeter 
som et kraftverk utnytter i hver kommune i vass-
draget. Etter vassdragsreguleringsloven fordeles 
konsesjonsavgiften etter om kommunene er over-
føringskommuner, magasinkommuner eller elve-
kommuner. Hvilken kategori den enkelte kom-
mune tilhører, bestemmer hvor mye konsesjons-
avgift den mottar.

Konsesjonsavgiften skal avsettes særskilt for 
hver kommune til et fond, som anvendes etter 
bestemmelse av kommunestyret. Fondets midler 
skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av 
næringslivet i distriktet.

I 2019 mottok 267 kommuner 693 mill. kroner 
i konsesjonsavgifter, jf. tabell 7.5. Størrelsen på 
konsesjonsavgiftene betalt til stat og kommune 
har vært relativt stabile over tid. Inntektene fra 
konsesjonsavgiften er også ujevnt fordelt mellom 
kommunene. Om lag 50 prosent av inntektene til-
falt 20 kommuner i 2019.

Nærmere om konsesjonskraft

Prisen på konsesjonskraften som kommuner og 
fylkeskommuner mottar, er basert på selvkost og 
vil variere avhengig av anlegg og konsesjon. 
Normalt vil prisen ligge under markedsverdien på 
kraften og kommunene kan tjene penger på å 
selge konsesjonskraft videre i kraftmarkedet.

Konsesjonskraften fordeles mellom berørte 
kommuner ut ifra om de er fallkommune eller 
kraftverkskommune (vannfallsrettighetsloven) og 
ut ifra kraftverksandel, magasinandel og over-
føringsandel (vassdragsreguleringsloven). Hvor 
mye konsesjonskraft hver enkelt kommune mak-
simalt kan motta, avgjøres av kommunens kraft-
forbruk til alminnelig forsyning. Dersom kommu-3 NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk.

1 Antall kommuner ble redusert fra 422 til 356 i 2020 som følge av kommunereformen.
Kilde: NVEs database for vassdragskonsesjoner

Tabell 7.5 Kommunenes inntekter fra konsesjonsavgift 2017–2020. Nominelle tall i mill. kroner.

2017 2018 2019 20201

Konsesjonsavgift 636 650 693 706
Antall kommuner med inntekt 268 268 267 239
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nen har rett på en større tildeling av konsesjons-
kraft enn forbruket til alminnelig forsyning i den 
aktuelle kommunen, går den overskytende konse-
sjonskraften til fylkeskommunen. Kommuner og 
fylkeskommuner mottar om lag 8,7 TWh konse-
sjonskraft årlig. Ca. 2,3 TWh går i dag til fylkes-
kommunene.

Kommunene står fritt til å selge eller dispo-
nere konsesjonskraften slik de ønsker. Det betyr 
at de f.eks. kan selge kraften til prisen i spot-
markedet, inngå langsiktige avtaler om salg av 
kraften til en fast pris eller benytte den selv. 
Verdien av tildelt konsesjonskraft varierer fra år til 
år og er differansen mellom kommunenes kjøps-
pris og salgsprisen de oppnår.

Det foreligger ingen sentral oversikt over 
verdien av konsesjonskraften før den bokføres i 
kommuneregnskapet ved årets utløp. Tall fra 
KOSTRA viser at netto inntekt fra konsesjons-
kraft, kraftrettigheter og annen kraft for videre-
salg utgjorde nær 1,6 mrd. kr i 2019, 1,3 mrd. kr i 
2020 og 1,9 mrd. kroner i 2021. Dette omfatter da 
kun verdien av konsesjonskraften som har blitt 
solgt videre, og ikke kraft som for eksempel har 
gått til kommunens eget forbruk. Verdien av kon-
sesjonskraften kommunene mottar vil derfor 
sannsynlig være høyere enn det tallene fra 
KOSTRA viser. Dersom en i stedet beregner ver-
dien av konsesjonskraften som konsesjonskraft-
mengden multiplisert med differansen mellom 
gjennomsnittlig årlig spotmarkedspris og konse-
sjonskraftprisen fastsatt av OED, kan verdien av 
konsesjonskraften til kommunene anslås til 
1,8 mrd. kroner i 2019.

Tall fra NVEs database for vassdragskonsesjo-
ner viser at 256 kommuner mottok konsesjons-
kraft i 2019. Tallene fra KOSTRA viser at 206 
kommuner har regnskapsført nettoinntekter fra 
konsesjonskraft i 2019. Differansen skyldes sann-
synligvis at ikke alle kommuner har solgt kraften 
videre eller har nettoinntekt fra salg av kraft. Inn-
tektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. 21 

kommuner mottar om lag halvparten av de regn-
skapsførte inntektene i 2019.

7.6 Inntekter fra havbruksnæringen

En del kommuner har de siste årene fått betyde-
lige inntekter fra havbruksnæringen. Siden 2002 
har det vært adgang til å kreve vederlag ved til-
deling av nye tillatelser for å drive oppdrett. Siden 
2009 har det også vært adgang til å kreve vederlag 
for økt kapasitet på eksisterende tillatelser. Kom-
munesektoren mottok andeler av inntektene fra 
tildelinger av nye havbrukstillatelser/økt kapasi-
tet på eksisterende tillatelser i 2009, 2013 og 2015.

I 2017 ble det innført et nytt system for til-
deling av tillatelser til oppdrett. Det nye systemet 
innebærer at kysten er delt inn i 13 områder for 
produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Annet-
hvert år vurderes det om det kan tildeles ny vekst 
i det enkelte området basert på den miljømessige 
situasjonen i området. Det er hittil tildelt ny vekst i 
oppdrettsnæringen med dette systemet i 2018 og 
2020, og det legges opp til ny kapasitetsjustering i 
2022. Den største andelen av veksten har blitt 
solgt til markedspris på auksjoner avholdt av 
Nærings- og fiskeridepartementet.

I perioden 2017–2019 tilfalt 80 pst. av inn-
tektene fra salg av havbrukstillatelser kommuner 
og fylkeskommuner. De resterende 20 pst. av inn-
tektene gikk til staten. Kommunesektorens andel 
av inntektene fordeles gjennom Havbruksfondet, 
der 7/8 fordeles til kommuner og 1/8 til fylkes-
kommuner. Havbruksfondet fungerer ikke som et 
fond i ordets rette forstand, ettersom midlene 
utbetales i sin helhet kort tid etter at de er inn-
betalt. Havbruksfondet er derfor i praksis en ord-
ning som fordeler inntekter fra salg av oppdretts-
tillatelser til havbrukskommuner.

Fra 2020 er det besluttet en ny fordelings-
nøkkel for inntekter fra ny vekst. Da Stortinget 
fastsatte fordelingsnøkkelen, ble det vektlagt at en 

1 Antall kommuner ble redusert fra 422 til 356 i 2020 som følge av kommunereformen.
Kilde: SSB/KOSTRA

Tabell 7.6 Netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg (KOSTRA) 2018–
2021. Nominelle tall i mill. kroner.

2018 2019 20201 2021

Netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter 
og annen kraft for videresalg 1 201 1 567 1 251 1 948
Antall kommuner med inntekt 194 206 161 186
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stor andel av inntektene skulle tilfalle kommu-
nene og fylkeskommunene for å gi kommunene 
insentiver til å stille egnede arealer til rådighet for 
oppdrettsnæringen.

For årene 2020 og 2021 vedtok Stortinget at 
kommunesektoren skulle få tilført hhv. 2,25 og 
1 mrd. kroner fra kapasitetsjusteringen i 2020 
gjennom Havbruksfondet. Dette var en over-
gangsperiode fram til 2022, hvor kommuner og 
fylkeskommuner vil få en inntekt fra en ny pro-
duksjonsavgift. Produksjonsavgiften er en sær-
avgift til staten og inntektene fordeles til kom-
munesektoren via Havbruksfondet. Produksjons-
avgiften skal bidra til at inntektsstrømmen til kom-
munene fra Havbruksfondet blir jevnere og mer 
forutsigbar.4 Avgiften utgjorde 40 øre per kg pro-
dusert laks, ørret og regnbueørret i innførings-
året 2021. Kommunesektorens inntekter fra 
avgiften er anslått til om lag 500 mill. kroner årlig. 
Havbrukskommunene og -fylkeskommunene skal 
i tillegg tilføres 40 pst. av inntektene fra salg av 
produksjonskapasitet fra og med 2022. Også disse 
inntektene vil bli tildelt kommunene og fylkes-
kommunene gjennom Havbruksfondet. Det er 
usikkert hvor høye salgs- og auksjonsinntektene 
vil bli framover, fordi verken prisene eller volumet 
for ny kapasitetsvekst er kjente størrelser.

166 kommuner hadde inntekter fra Havbruks-
fondet i 2019, mens 140 kommuner hadde inntek-
ter i 2020 og 2021, jf. tabell 7.7. Utbetalingene fra 
Havbruksfondet varierer betydelig fra kommune 
til kommune. Størsteparten av inntekten tilfaller 
et fåtall kommuner. 31 kommuner mottok om lag 
50 prosent av inntektene i 2019. 95 pst. av inntek-

tene fra tildelingene fordeles basert på eksi-
sterende lokaliteter, mens 5 pst. fordeles til nye 
lokaliteter med et øvre tak på 5 mill. kroner per 
kommune. Det skulle tilsi at det i stor grad vil 
være de samme kommunene som mottar hav-
bruksinntektene over tid.

7.7 Utbytteinntekter

Kommunenes inntekter fra utbytte utgjorde 
4,5 mrd. kroner i 2021, og lå i perioden 2017 til 
2020 på mellom 3,5 og 4,9 mrd. kroner per år, jf. 
tabell 7.8. Dette er inntekter som eierkommu-
nene har tilgang til gjennom sitt eierskap. Mange 
kommuner eier betydelige aksjeandeler i kraft-
selskap, og kan ta utbytte på lik linje med utbytte 
fra andre finansielle eierskap. En kartlegging KS 
gjennomførte i 2017 indikerer at nær 70 pst. av 
kommunenes regnskapsførte utbytteinntekter 
kan føres tilbake til eierskap i kraftsektoren. 
Kommunenes eierskap i kraftsektoren kan dreie 
seg om et mer lokalt eierskap ved at kommuner i 
nærheten av et kraftverk eier andeler i et lokalt 
kraftselskap. Det kan også dreie seg om større 
kraftselskaper, med kommuner som aksjonærer, 
som eier andeler i andre kraftselskap. I slike til-
feller kan utbytte fra ett kraftselskap inngå som 
inntekter i et annet kraftselskap.5 Det er derfor 
ikke slik at det kun er kraftverkskommuner som 
har utbytteinntekter fra kraftsektoren. Enhver 
kommune kan i prinsippet investere sine midler 
gjennom å kjøpe aksjer i kraftsektoren, på 
samme måte som de kan velge å investere sine 
midler på andre måter.

4 Innst. 360 S (2019–2020) Innstilling fra finanskomiteen om 
Revidert nasjonalbudsjett 2020. 

1 Antall kommuner ble redusert fra 422 til 356 i 2020 som følge av kommunereformen.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet/Fiskeridirektoratet

Tabell 7.7 Utbetalinger fra Havbruksfondet 2018–2021. Nominelle tall i mill. kroner.

2018 2019 20201 2021

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2 361 449 1 969 875
Antall kommuner med inntekt 164 166 140 140

5 KS (2019). Kraftinntekter i kommunesektoren – KS

Kilde: SSB/KOSTRA

Tabell 7.8 Kommunenes inntekter fra utbytte og eieruttak 2017–2020. Nominelle tall i mill. kroner.

2017 2018 2019 2020

Utbytte og eieruttak 3 487 3 889 4 851 4 553
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KOSTRA inneholder tall for alle regnskaps-
førte utbytteinntekter, og ikke bare utbytte fra 
kraftsektoren. Disse tallene viser at det er noen 
av de største kommunene som har de største 
utbytteinntektene målt i beløp. I 2019 hadde Oslo 
alene utbytteinntekter som tilsvarte om lag 
29 pst. av samlede utbytteinntekter regnskaps-
ført i KOSTRA. Målt i kroner per innbygger er 
det imidlertid små kommuner som har de høy-
este inntektene fra utbytte, jf. figur 7.2.

7.8 Variasjon i kommunenes 
skatteinntekter

Det er stor variasjon i skatteinntekter mellom 
kommunene, både i inntektene som omfattes av 
dagens inntektssystem, og i de inntektene som 
ikke omfattes.

Tabell 7.9 viser nivå og variasjon i de ulike 
skatteinntektene for 2019. For inntekter som kan 
variere mye fra år til år, som konsesjonskraft og 

havbruksinntekter, er det lagt til grunn et 
gjennomsnitt over flere år. Skatteinntektene som 
er omfattet av inntektsutjevningen for kommu-
nene utgjorde 170,1 mrd. kroner i 2019, som til-
svarte et gjennomsnitt på 31 928 kroner per inn-
bygger.

Kraftinntektene utgjør en liten del av de sam-
lede skatteinntektene, men kan utgjøre betydelige 
inntekter for enkeltkommuner. Dette gjelder også 
for inntektene fra Havbruksfondet, men det er 
færre kommuner som har inntekter fra Havbruks-
fondet enn fra vannkraft. Tabell 7.9 viser også ulik-
heten i fordelingen av inntektene, målt ved Gini-
koeffisienten. Gini er et mål på inntektsulikhet på 
en skala fra 0 til 1, hvor 0 i dette tilfellet indikerer 
at alle kommunene har like høye inntekter, målt i 
kroner per innbygger, mens 1 indikerer at én 
kommune har alle inntekter. Vi ser her at skatt på 
inntekt og formue er relativt jevnt fordelt mellom 
kommunene, mens inntektene fra naturressurser 
gjennom naturressursskatt, eiendomsskatt annen 
eiendom, konsesjonskraft, konsesjonsavgift og 

Figur 7.2 Kommunenes inntekter fra utbytte og eieruttak i kroner per innbygger, gruppert etter 
kommunestørrelse.1 Gjennomsnitt for 2018–2019.2

1 Figuren viser et gjennomsnitt for kommunenes utbytteinntekter 2018 og 2019 i kroner per innbygger, gruppert etter kommune-
størrelse, hvor gruppen av kommunene med under 1 000 innbyggere vises lengst til venstre og gruppen av kommunene med 
over 100 000 innbyggere vises lengst til høyre.

2 En kommune har utbytteinntekter som går utover den vertikale aksen. Hjartdal kommune hadde i gjennomsnitt utbytte-
inntekter på 12 073 kr per innbygger i 2018–2019.

Kilde: SSB/KOSTRA
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havbruksinntektene er svært ujevnt fordelt mel-
lom kommunene, med Gini-koeffisienter mellom 
0,74 og 0,9.

Figur 7.3 viser skatteinntekter i 2019 fordelt på 
kommuner gruppert etter innbyggertall. Figuren 
viser at det er de minste kommunene som samlet 
sett har de høyeste skatteinntektene per inn-
bygger. Dette skyldes i stor grad inntekter fra 
vannkraft, havbruk og eiendomsskatt på kraft-
anlegg mv. De største kommunene har de høyeste 
skatteinntektene per innbygger, hvis vi kun ser på 
de skatteinntektene som er omfattet av inntekts-
utjevning.

I figur 7.4 vises skatteinntekter per innbygger 
for de 20 kommunene som i 2019 hadde de høy-
este skatteinntektene per innbygger. Skatteinn-

tekter inkluderer her både skatteinntekter innen-
for og utenfor inntektsutjevningen.

Bykle kommune har de høyeste skatteinn-
tektene per innbygger, både hvis en ser på skatte-
inntekter innenfor og utenfor inntektssystemet. 
Dette skyldes høye kraftinntekter, både natur-
ressursskatt, konsesjonskraft- og avgift og eien-
domsskatt på kraftanlegg. Alle de 20 kommunene 
har betydelige inntekter fra naturressurser i kom-
munen, enten gjennom inntekter fra vannkraft, hav-
bruk eller begge. For kommunene i figuren bidrar 
eiendomsskatt på kraftanlegg mv. i stor grad til det 
høye inntektsnivået. Kommunereformen har ikke 
bidratt til å endre dette bildet i særlig grad. Av de 
20 kommunene er det kun to kommuner som har 
vært involvert i en kommunesammenslåing.

1 For skatteinntekter som er omfattet av inntektsutjevning (skatt på inntekt, formue og naturressursskatt) er alle tall i denne 
tabellen skatt før inntektsutjevning.

2 Tallene viser utliknet formuesskatt for skatteåret 2019.
3 Netto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg. Omfatter ikke verdien av konsesjonskraft som 

ikke er omsatt, men som f.eks. har vært til eget bruk i kommunen.
4 Gjennomsnitt er beregnet for kommuner som har skatteinntekten.
5 Gini-koeffisienten er et mål på inntektsulikhet på en skala fra 0 til 1, hvor 0 i dette tilfellet indikerer at alle kommunene har like 

høy inntekt målt i kroner per innbygger, mens 1 indikerer at én kommune har alle inntekter. Alle kommuner er inkludert i 
denne beregningen, også de kommunene som ikke har de ulike inntektene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (formuesskatt, eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter), Finansdepartementet (skatt på inntekt og 
formue, naturressursskatt), Norges vassdrags- og energidirektorat (konsesjonsavgift), Fiskeridirektoratet (Havbruksfondet).

Tabell 7.9 Omfang og fordeling av kommunale skatteinntekter 2019 eller gjennomsnitt over flere år.

Skatteinntekter1

Antall 
 kommuner 

 med inntekt

Samlet 
 skatteinntekt 

(mill. kr)

Lands-
gjennomsnitt 

(kr per innb.)4
Maks.verdi 

(kr per innb)
Min.verdi 

 (kr per innb)
Gini- 

koeffisient5

Skatt på inntekt og formue, 
inkl. naturressursskatt

422 170 122 31 928 88 458 
(Bykle)

19 669 
 (Kautokeino)

0,10

Formuesskatt2 422 13 678 2 567 35 384 
(Frøya)

329 
 (Tjeldsund)

0,32

Naturressursskatt 216 1 390 709 40 412 
(Bykle)

0,01 
 (Lier)

0,88

Eiendomsskatt bolig  
og fritidsbolig

288 7 680 1 992 8 019 
 (Hvaler)

298 
 (Gran)

0,50

Eiendomsskatt annen  
eiendom

349 7 068 1 726 72 846 
(Aukra)

0,28 
 (Åsnes)

0,74

Netto inntekter fra  
konsesjonskraft mv.  
Gj. snitt 2017–2019.3

207 1 262 679 27 134 
(Bykle)

0,13 
 (Bjerkreim)

0,85

Konsesjonsavgift 267 693 290 38 257 
(Bykle)

0,06 
 (Lyngen)

0,90

Inntekter fra Havbruks-
fondet. Gj. snitt 2018–2019.

166 1 443 1 212 22 480 
(Leka)

23,73 
 (Sande)

0,85
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Figur 7.3 Skatteinntekter per innbygger 2019 for kommuner gruppert etter innbyggertall. Skatteinntektene 
er fordelt på skatteinntekter som i dag er inkludert i inntektsutjevningen (før utjevning), samt skatteinntekter 
som ikke er omfattet av inntektsutjevning.
Kilde: SSB, Finansdepartementet, NVE, Fiskeridirektoratet
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Figur 7.4 Skatteinntekter før utjevning per innbygger 2019 for de 20 kommunene med høyeste 
skatteinntekter per innbygger
Kilde: SSB, Finansdepartementet, NVE og Fiskeridirektoratet.
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Tabell 7.10 viser flere mål på variasjonen i 
kommunenes skatteinntekter i 2019, både før og 
etter inntektsutjevningen. Skatteinntektene er 
beregnet i kroner per innbygger i prosent av 
landsgjennomsnittet. Venstre del av tabellen inklu-
derer skattegrunnlaget som inngår i inntektsutjev-
ningen i dag: skatt på inntekt og formue og natur-
ressursskatt. I høyre del av tabellen har vi i tillegg 
tatt med eiendomsskatt, konsesjonskraftsinn-
tekter, konsesjonsavgift og inntekter fra havbruks-
fondet.

Kommunen med lavest inntekter har ned 
mot 60 prosent av landsgjennomsnittet før utjev-
ning, mens kommunen med høyest inntekter 
har over 250 prosent av landsgjennomsnittet, 
målt i kroner per innbygger og med utgangs-
punkt i skattene i dagens inntektssystem. 
Inntektsutjevningen i inntektssystemet gir en 
betydelig reduksjon i forskjellene, og løfter alle 
kommuner til minst 93 prosent av lands-
gjennomsnittet når vi kun ser på skattene i 
dagens inntektssystem.

Hvis vi også tar med inntekter fra eiendoms-
skatt, konsesjonskraft og -avgift og inntektene fra 
havbruksfondet, blir variasjonen mellom kommu-
nene enda større. Noen få kommuner har inn-
tekter som er over fire ganger så høye som lands-
gjennomsnittet, målt per innbygger.

Graden av variasjon mellom kommunene 
avhenger av hvilke inntekter vi ser på. Inntekts-
skatten har en klart jevnere fordeling enn de 
øvrige kommunale inntektene, mens kraftinntek-
ter, eiendomsskatt utenom bolig/fritidseiendom 
og utbetalinger fra Havbruksfondet har en svært 
skjev fordeling. Formuesskatten er også skjevere 
fordelt enn inntektsskatten, og noen få kommuner 
skiller seg ut med svært høye inntekter fra for-
muesskatt.

Tabell 7.11 viser samvariasjonen mellom ulike 
typer inntekt målt i kroner per innbygger. Tabel-
len viser en tendens til at kommuner med høye 
inntekter fra inntektsskatten også har relativt 
høye inntekter fra formuesskatten. I tillegg er det 
naturlig nok en tydelig samvariasjon mellom ulike 
typer inntekter knyttet til vannkraft: naturressurs-
skatt, konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eien-
domsskatt utenom bolig/fritidseiendom. Det er 
også samvariasjon mellom formuesskatt og hav-
bruksfond.

Det er også en viss tendens til at kommuner 
med relativt lave kraftinntekter mv., har høyere 
inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritids-
eiendom. En mulig forklaring er at kommuner 
med lave inntekter fra andre inntektskilder, i noen 
grad kompenserer ved å ta inn mer gjennom ordi-
nær eiendomsskatt.

1 Bokført skatt fra inntekts- og formuesskatt, samt naturressursskatt 2019.
2 Inkl. eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig 2019, eiendomsskatt annen eiendom 2019, netto konsesjonskraftinntekter gj. snitt 

2017–2019, konsesjonsavgift 2019 og utbetalinger fra havbruksfondet gj. snitt 2017–2019.
3 Gini-koeffisienten er et mål på inntektsulikhet på en skala fra 0 til 1, hvor 0 i dette tilfellet indikerer at alle kommunene har like 

høy inntekt målt i kroner per innbygger, mens 1 indikerer at én kommune har alle inntekter. 

Tabell 7.10 Variasjon i kommunenes skatteinntekter 2019 før og etter inntektsutjevning, målt i kroner per 
innbygger i prosent av landsgjennomsnittet.

Skattegrunnlag i dagens inntektssystem1 Inkl. andre inntekter2

Før utjevning Etter utjevning Før utjevning Etter utjevning

Min. 62 93 62 85
1. kvartil 78 94 80 93
Median 85 95 89 97
3. kvartil 93 96 103 108
Maks. 277 170 529 431
Gini-koeffisient3 0,099 0,022 0,165 0,118
Sum inntekt i mill. kr 170 122 170 122 187 667 187 667
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7.9 Hvordan virker dagens 
inntektsutjevning?

Som avsnitt 7.8 viser, er det betydelig variasjon i 
kommunenes skatteinntekter før inntektsutjev-
ningen. I dette avsnittet omtales virkninger av 
dagens inntektsutjevning.

I dag er det en delvis utjevning av forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. Som omtalt 
i kapittel 6.1.2 består inntektsutjevningen av en 
symmetrisk utjevning og en tilleggskompensa-
sjon til kommuner med skatteinntekter på under 
90 pst. av landsgjennomsnittet. I den symme-
triske delen av utjevningen får kommuner med 
skatteinntekter under landsgjennomsnittet, målt 
i kroner per innbygger, kompensert 60 pst. av 
differansen mellom eget skattenivå og lands-
gjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter 
over landsgjennomsnittet, målt i kroner per 
innbygger, blir trukket 60 pst. av differansen 
mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. 
Kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av 
landsgjennomsnittet får i tillegg til den symme-
triske utjevningen en tilleggskompensasjon, der 
de blir kompensert for 35 pst. av differansen 

mellom eget skattenivå og 90 pst. av lands-
gjennomsnittet.

Samlet trekk fra kommuner med skatteinn-
tekter over landsgjennomsnittet tilsvarer samlet 
kompensasjon til kommuner med skatteinntekter 
under landsgjennomsnittet innenfor den symme-
triske delen av inntektsutjevningen. Tilleggs-
kompensasjonen til kommuner med skatte-
inntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet 
finansieres av alle kommuner ved at de trekkes 
med et likt beløp per innbygger.

En økning eller nedgang i skatteinngangen for 
den enkelte kommune vil gjennom inntektsutjev-
ningen gi langt mindre utslag i kommunenes inn-
tekter enn endringen i skatteinntekter isolert 
skulle tilsi. Inntektsutjevningen fungerer dermed 
som en sikring mot variasjon i egen skatte-
inngang. En kommune som får lavere vekst enn 
landsgjennomsnittet, vil få delvis kompensert for 
dette gjennom inntektsutjevningen. For en kom-
mune med skatteinntekter under 90 pst. av lands-
gjennomsnittet vil en økning i skatteinntektene på 
1 000 kroner per innbygger i gjennomsnitt for 
landet, kunne gi en økt skatteinntekt på over 
930 kroner per innbygger, selv om kommunens 

1 Signifikant på 0.05-nivå. 
2 Signifikant på 0.01-nivå.

Tabell 7.11 Korrelasjon mellom ulike typer inntekter, målt i kroner per innbygger. Tall for 2019 eller 2020 
(N=356).

 
Inntekts-

skatt
Formues-

skatt

Natur-
ressurs-

skatt

Konsesjons
kraft-

inntekter
Konsesjons-

avgift 

Eiendoms-
skatt 

 annen 
 eiendom

Eiendoms-
skatt bolig 
og fritids-
eiendom

Havbruks-
fond

Inntektsskatt 1
Formuesskatt 0.5352 1
Naturressurs-
skatt 0.1131 -0.035 1
Konsesjonskraft-
inntekter -0.032 -0.053 0.6812 1
Konsesjons-
avgift 0.096 -0.018 0.8492 0.6322 1
Eiendomsskatt 
annen eiendom 0.1402 -0.038 0.8202 0.5372 0.6572 1
Eiendomsskatt 
bolig og fritids-
eiendom -0.045 -0.019 -0.1982 -0.1472 -0.1812 -0.2202 1
Havbruksfond 0.073 0.2392 -0.078 -0.040 -0.079 0.001 -0.099 1
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egne skatteinntekter er uendret før utjevning. 
Dette medfører at sterk vekst på landsbasis også 
øker inntektene til kommuner som ikke selv opp-
lever inntektsvekst.

Dagens inntektsutjevning skjermer i stor grad 
kommunene med de laveste skatteinntektene. I 
2019 var det 349 kommuner som totalt sett fikk et 
tillegg gjennom inntektsutjevningen, mens 73 
kommuner fikk et trekk. Total omfordeling i inn-
tektsutjevningen var om lag 9,8 mrd. kroner dette 
året.

Tabell 7.12 viser de fem kommunene med hen-
holdsvis lavest og høyest skatteinntekter per inn-
bygger. Kommunen med de laveste skatteinn-
tektene per innbygger i 2019 (Kautokeino) hadde 
skatteinntekter på 61,6 pst. av landsgjennom-
snittet før utjevning, og ble etter utjevning (inkl. 
finansiering av tilleggsutjevningen) løftet til 
93,4 pst. av landsgjennomsnittet.

I 2019 var det 285 kommuner som hadde 
skatteinntekter per innbygger under 90 pst. av 
landsgjennomsnittet, og som dermed mottok til-
leggskompensasjon i inntektsutjevningen. Totalt 
var tilleggskompensasjonen på om lag 2 mrd. 
kroner i 2019, noe som ga en finansiering på 
391,5 kroner per innbygger for alle kommuner.

Kommunene med de høyeste skatteinntek-
tene per innbygger trekkes nedover av inntekts-

utjevningen. For kommunen på topp, Bykle, ble 
skatteinntektene redusert fra 277,1 pst. til 
169,6 pst. av landsgjennomsnittet som følge av 
utjevningen. Fire av de fem kommunene med 
høyest skatteinntekter per innbygger er små 
kommuner med høye kraftinntekter. Så selv om 
disse kommunene har høye skatteinntekter gir 
de ikke så store bidrag i inntektsutjevningen 
målt i kroner.

Tabell 7.13 viser de fem kommunene med det 
største netto bidraget i inntektsutjevningen i 
2019. Totalt bidrar disse fem kommunene med 
om lag 8,5 mrd. kroner inn i ordningen. Bidraget 
fra disse kommunene utgjør om lag 87 pst. av 
den samlede omfordelingen i inntektsutjev-
ningen. Størst trekk har Oslo kommune med om 
lag 4,9 mrd. kroner, mens Bærum trekkes vel 
1,7 mrd. kroner.

Figur 7.5 viser nivået på skatteinntektene per 
innbygger før og etter utjevning for alle kommu-
ner i 2019. De oransje søylene viser nivået på 
skatteinntektene før inntektsutjevning, mens de 
blå søylene viser nivået på skatteinntektene etter 
inntektsutjevning. Figuren illustrerer at fordel-
ingen mellom kommunene er betydelig jevnere 
etter utjevning enn før utjevning.

Figur 7.6 viser skatteinntekter før og etter 
utjevning, for kommunene gruppert etter fylke. I 

1 Fosnes kommune ble i 2020 slått sammen med Namdalseid og Namsos kommuner til nye Namsos kommune. 

Tabell 7.12 Kommunene med lavest og høyest skatteinntekter per innbygger 2019, før og etter utjevning.

Kommune

Skatt i pst. av 
landsgjennomsnittet, 

 før utjevning

Skatt i pst. av 
 landsgjennomsnittet, 

 etter utjevning

5 kommuner med lavest skatteinntekter per innbygger
Kautokeino 61,6 % 93,4 %
Fosnes1 63,7 % 93,5 %
Tolga 64,6 % 93,5 %
Nesseby 65,5 % 93,5 %
Sel 66,0 % 93,6 %
5 kommuner med høyest skatteinntekter per innbygger
Bykle 277,1 % 169,6 %
Modalen 226,5 % 149,4 %
Eidfjord 194,1 % 136,4 %
Sirdal 192,3 % 135,7 %
Bærum 168,6 % 126,2 %
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2019 var det bare kommunene i Akershus og 
Rogaland, i tillegg til Oslo kommune, som i 
gjennomsnitt hadde skatteinntekter over lands-
gjennomsnittet før utjevning. Lavest lå fylkene 
Hedmark, Aust-Agder og Finnmark.

Tabell 7.14 viser skatteinntekter før og etter 
utjevning, i gjennomsnitt for kommuner gruppert 

etter kommunestørrelse. Ser vi disse kommune-
gruppene samlet, er det kommunene med under 
1 000 innbyggere og over 100 000 innbyggere som 
i gjennomsnitt har skatteinntekter over lands-
gjennomsnittet – både før og etter utjevning.

Tabell 7.13 Kommunene med høyest netto bidrag til inntektsutjevningen. 2019.

Skatt i pst. av 
 landsgjennomsnittet, 

før utjevning

 Skatt i pst. av 
 landsgjennomsnittet, 

etter utjevning

Netto 
 inntektsutjevning 

 (1000 kr)

Oslo 135,3 % 112,9 %  -4 869 724 
Bærum 168,6 % 126,2 %  -1 716 002 
Asker 158,5 % 122,2 %  -713 498 
Stavanger 124,2 % 108,5 %  -675 143 
Bergen 107,5 % 101,8 %  -512 441 
Sum 5 kommuner med høyest bidrag  
i inntektsutjevningen -8 486 807

Figur 7.5 Skatteinntekter 2019, før og etter inntektsutjevning, i prosent av landsgjennomsnittet for alle 
kommuner. Kommuner sortert etter nivå på skatteinntektene fra minst til størst.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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Figur 7.6 Skatt per innbygger 2019 – før og etter utjevning – gjennomsnitt for kommunene i fylket
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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Gjennomsnitt skatt per innbygger før utjevning 2019 (kr pr innb)

Skatt inkl. inntektsutjevning 2019 (kr pr innb)

Landsgjennomsnitt skatt per innbygger 2019

Kroner per innbygger

Tabell 7.14 Skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet per innbygger, før og etter utjevning 2019.

Kommunegruppe
Antall 

 kommuner
Innbyggere 

 per 1.1.19
Andel av 

 befolkningen

Gjennomsnittlig skatt 
 per innbygger, i pst. 

 av landsgj.snittet 2019, 
 før utjevning

Gjennomsnittlig skatt 
 per innbygger, i pst. 

 av landsgj.snittet 2019, 
 etter utjevning

<1 000 30 22 730 0,4 % 102,0 % 102,2 %
1 000–2 999 128 248 541 4,7 % 85,3 % 96,2 %
3 000–4 999 62 244 169 4,6 % 87,6 % 96,1 %
5 000–9 999 89 623 629 11,7 % 85,4 % 95,5 %
10 000–19 999 54 768 749 14,4 % 88,5 % 95,6 %
20 000–49 999 43 1 261 102 23,7 % 91,0 % 96,5 %
50 000–99 999 11 739 994 13,9 % 97,0 % 98,4 %
>100 000  5 1 419 298 26,6 % 126,9 % 109,5 %
Totalsum 422 5 328 212 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Kapittel 8  
Utforming av skatteelementene i inntektssystemet

Som diskutert i kapittel 5 ønsker utvalget å legge 
vekt på at kommunene skal settes i stand til å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Dette innebærer en økt 
utjevning av inntekter sammenliknet med i 
dagens inntektssystem. Samtidig er den lokale 
forankringen av kommunale inntekter viktig, og 
kommunene bør ha en viss andel lokale skatteinn-
tekter. Kommunenes skattegrunnlag bør også 
være stabilt og ikke variere for mye fra år til år.

For å oppnå disse målene har utvalget vurdert 
utformingen av skatteelementene i inntekts-
systemet ut fra følgende spørsmål:
– Hvilke typer skatter er en del av kommunenes 

skattegrunnlag? Hvordan er disse skatteinn-
tektene fordelt mellom kommunene og hvor 
stabile er de? Gir disse skatteinntektene en god 
lokal forankring av kommunenes inntekter?

– Hvor stor andel av kommunenes inntekter skal 
komme som skatteinntekter? Valg av andel har 
konsekvenser for fordelingen av og stabiliteten 
ved kommunenes inntekter.

– I hvilken grad (og hvordan) skal skatteinn-
tekter utjevnes mellom kommunene? Hvilke 
inntekter skal utjevnes mellom kommunene?

Utvalget diskuterer spørsmål knyttet til kommu-
nenes skattegrunnlag i avsnitt 8.1, før skatte-
andelen og behovet for inntektsutjevning omtales 
og diskuteres i avsnitt 8.2. I avsnitt 8.3 vurderer 
utvalget hvilke inntekter som bør utjevnes mellom 
kommunene. 

Utvalget har også fått et tilleggsmandat om å 
vurdere forenligheten av at kommunene har ulike 
skattesatser på skatt på inntekt og formue og 
dagens system for inntektsutjevning. Utvalgets 
vurdering av dette spørsmålet omtales i 8.4.

8.1 Kommunenes skattegrunnlag

Skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og eien-
domsskatt utgjør til sammen 97 pst. av kommune-
nes skatteinntekter.1 Noen kommuner har i tillegg 
inntekter knyttet til utvinning av naturressurser, 

som naturressursskatten, konsesjonsavgift, konse-
sjonskraftinntekter og inntekter fra Havbruks-
fondet. De kommunale skatteinntektene er i ulik 
grad skjevfordelt mellom kommunene, betales i 
ulik grad av kommunenes egne innbyggere og 
varierer i ulik grad over tid. Hvilke typer skatteinn-
tekter kommunene tilføres har dermed betydning 
for graden av lokal forankring, for hvor stabile inn-
tektene er og for hvordan de er fordelt mellom 
kommunene. Med dette utgangspunktet har utval-
get blant annet vurdert om formuesskatten fortsatt 
bør være en lokal skatt, og om selskapsskatten bør 
gjeninnføres som en kommunal inntekt. Utvalget 
har også sett på stabiliteten i skattegrunnlaget 
alminnelig inntekt.

8.1.1 Hva er gode lokale skatter?
Senter for økonomisk forskning (SØF) har på opp-
drag fra utvalget sett nærmere på ulike spørsmål 
knyttet til lokale skatteinntekter. Borge m.fl. 
(2022) går gjennom økonomisk teori knyttet til 
lokale skatter, og diskuterer hvilke egenskaper 
lokale skatter bør ha.2 På grunnlag av dette stiller 
forfatterne opp seks kriterier for lokale skatter, 
som de vurderer inntekts-, formues- og eiendoms-
skatten opp imot.

Det viktigste kravet til lokal beskatning er at 
den gir nok inntekter til å forankre finansieringen 
av de kommunale tjenestene i lokale skattegrunn-
lag. Formuesskatt og eiendomsskatt alene vil for 
eksempel ikke være nok til å opprettholde dagens 
skatteandel for kommunene, og må suppleres 
med inntektsskatt for å gi en tilstrekkelig lokal 
forankring av kommunenes inntekter.

For det andre bør skattegrunnlagene være 
immobile, det vil si at de ideelt sett ikke kan flyttes 

1 Kommunenes skatteinntekter er her summen av skatt på 
alminnelig inntekt, formueskatt, naturressursskatt, eien-
domsskatt, konsesjonskraftinntekter, konsesjonsavgift og 
inntekter fra Havbruksfondet. 

2 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene. Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.
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over kommunegrenser. Mobiliteten til skatte-
grunnlagene avhenger blant annet av i hvilken 
grad innbyggernes insentiver til å flytte på seg 
påvirkes av endringer i skattene. Mobile skatte-
grunnlag kan stimulere til en uheldig skattekon-
kurranse ved at kommuner prøver å trekke til seg 
nye skattytere ved å sette ned skattesatsen. Borge 
m.fl. vurderer at formuesskatten er et mer mobilt 
skattegrunnlag enn skatt på alminnelig inntekt. 
Personer med store formuer kan oppnå en betyde-
lig gevinst ved å flytte til en kommune med lavere 
formuesskattesats. Eiendom er her vurdert som 
det minst mobile av de tre skattegrunnlagene.

For det tredje bør lokale skatter baseres på 
skattegrunnlag som er relativt jevnt fordelt mel-
lom kommunene. Forskjeller i skattegrunnlag, og 
dermed også inntekt, gir kommunene ulike forut-
setninger for å finansiere tjenestetilbudet til inn-
byggerne. Større forskjeller i skattegrunnlag vil 
kunne øke behovet for omfattende utjevning av 
inntekter mellom kommuner, noe som igjen betyr 
at kommunene blir mer avhengige av over-
føringer enn av egne skatteinntekter. Borge m.fl. 
vurderer her at formue og eiendom er et dårligere 
skattegrunnlag enn alminnelig inntekt, fordi de to 
første er skjevere fordelt mellom kommunene enn 
det siste.

En fjerde egenskap det legges vekt på i littera-
turen er at skattegrunnlagene bør være lite kon-
junkturutsatte. Kommunale skatter skal gi en 
langsiktig og stabil finansiering av kommunale 
tjenester, og ustabilitet i skattegrunnlagene vil 
øke behovet for ordninger som kan utjevne inn-
tektene over tid. Borge m.fl. vurderer at alminne-
lig inntekt er et mindre konjunkturfølsomt skatte-
grunnlag enn eiendomsskatt og formuesskatt.

Et femte kriterium er det såkalte residensprin-
sippet, som handler om at det bør være et samsvar 
mellom de som mottar kommunale tjenester og 
de som finansierer tjenestene over skattesedde-
len. Den lokale skattefinansieringen bør omfatte 
så mange som mulig av de som har glede av de 
kommunale tjenestene.

Det siste kriteriet er skattens synlighet. For at 
kommunene skal fatte riktige beslutninger om 
skattenivå, er det ønskelig at skattene er mest 
mulig synlige for innbyggerne. Eiendomsskatten 
vurderes her som en mer synlig skatt enn inn-
tekts- og formuesskatten. Eiendomsskatten beta-
les til kommunen på en egen faktura, og er en 
svært synlig skatt for innbyggerne. For inntekts- 
og formuesskatten er det ikke like tydelig for alle 
hvilken andel som går til kommunen (og even-
tuelt fylkeskommunen) og hvilken andel som går 
til staten.

På grunnlag av disse kriteriene, vurderer 
Borge m.fl. (2022) formuesskatten som en mindre 
god lokal skatt enn skatt på alminnelig inntekt og 
eiendom. Formue er skjevt fordelt mellom kom-
muner, er ustabil over tid og gir begrensede inn-
tekter til kommunene. Formue er også skjevt 
fordelt mellom innbyggerne innen den enkelte 
kommune og et svært mobilt skattegrunnlag.

8.1.2 Uforutsigbarheten i skattegrunnlaget
Ved fastsettingen av nivået på de frie inntektene i 
statsbudsjettet gis det et anslag på utviklingen i 
skatteinntektene i det kommende året. Den kom-
munale og fylkeskommunale skattøren for inntekts-
skatten settes for å nå den ønskede skatteandelen, 
og anslaget for utviklingen i skatteinntektene er et 
viktig grunnlag når skattøren skal settes.

Etter at skattøren er fastsatt i statsbudsjettet, 
ligger den normalt fast gjennom hele inntektsåret. 
Dersom den økonomiske utviklingen blir anner-
ledes enn lagt til grunn i statsbudsjettet, blir der-
med også kommunesektorens skatteinntekter 
annerledes enn forventet.

Den økonomiske politikken legger stor vekt 
på å jevne ut svingninger i økonomien for å sikre 
god kapasitetsutnyttelse, lav arbeidsledighet og 
høy verdiskapning. Kommunesektoren utgjør en 
stor andel av offentlig sektor, og hensynet til stabi-
litet både i økonomien som helhet og i kommune-
økonomien, tilsier et godt samsvar mellom kom-
muneøkonomien og den overordnede økono-
miske politikken. Slikt samsvar sikres i første 
rekke gjennom fastsettelsen av inntektsrammene 
til kommunene og den kommunale skatteøren.

Som sentral leverandør av faste velferds-
tjenester bør kommunesektoren ha stabile inn-
tektsrammer og jevn inntektsutvikling, noe som 
tilsier et relativt stabilt inntektsgrunnlag. I 
utgangspunktet skjermes skatteinntektene i kom-
munene for konjunktursvingninger, ved at skatt-
øren tilpasses konjunktursituasjonen slik den vur-
deres når statsbudsjettet legges fram. For å nå et 
gitt inntektsnivå, vil en forventet høykonjunktur 
med forventet høye skatteinntekter isolert sett 
trekke skattøren ned. Det motsatte er tilfelle ved 
en forventet lavkonjunktur. Det er imidlertid 
krevende å forutsi konjunkturene.

Usikkerheten i skatteanslagene er også knyttet 
til en rekke andre forhold enn konjunkturene. For 
eksempel er det usikkerhet knyttet til virkningen 
av endrede skatteregler og tekniske forhold rundt 
forskuddstrekk, innbetaling av restskatt og korrek-
sjonsoppgjør mellom skattekreditorene. Avvikene 
mellom anslag og faktiske størrelser for veksten i 
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kommunesektorens skatteinntekter fra inntekt og 
formue i perioden 2003–2021 vises i figur 8.1.

Den faktiske årlige skatteveksten varierte i 
denne perioden mellom en nedgang på 2 pst. i 2011 
og en økning på 16 pst. i 2021. I gjennomsnitt er 
skatteveksten undervurdert med om lag 1,5 pro-
sentenheter, tilsvarende om lag 4 mrd. kroner årlig. 
Det er klart mer enn den økningen i kommunenes 
handlingsrom som det er blitt lagt opp til i bud-
sjettene for de siste årene. Avvikene er spesielt 
store i årene 2006 og 2021. Endringer i utbytte-
skatten bidrar her til avvikene mellom anslått og 
faktisk skattevekst. For 2021 er det også av betyd-
ning at økonomien hentet seg raskere inn etter 
pandemien enn forutsatt. Også for perioden 2016–
2019 kan avvikene mellom anslått og faktisk skatte-
vekst ses i sammenheng med høyere utbytter enn 
ventet.

Siden 2006 inngår skattepliktig utbytte til per-
soner i alminnelig inntekt. Fra 2006 og til og med 
2015 hadde skatt på utbytte samme skattesats 
som øvrig alminnelig inntekt. I skattereformen i 
perioden 2016–2019 ble skattesatsene for utbytte 
økt årlig. I 2022 ble skattesatsen for utbytte igjen 
økt. Dette har økt betydningen av aksjeutbytte i 
skatt på alminnelig inntekt, og medført at usikker-
het rundt utbytter nå betyr mer for kommunenes 
skatteinntekter enn tidligere.

Usikkerheten om utviklingen i aksjeutbytte 
henger blant annet sammen med at uttaket 

påvirkes av tilpasninger til endringer og forvent-
ninger om endringer i skatteregler. Figur 8.2 viser 
nivået på mottatt aksjeutbytte siden 2000. Vi ser at 
det er høye utbytter i forkant av innføring av skatt 
på aksjeutbytte i 2006 og økningen i skatt på aksje-
utbytte i 2016. Dette tyder på at det er sterke 
insentiver til å ta ut utbytte i forkant av skatte-
økninger. Utbyttetallene for 2021 forelå ikke da 
denne utredningen ble ferdigstilt, men utbetalt 
utbytte anslås å ha økt med i underkant av 80 mrd. 
kroner fra 2020 til 2021.3 Selv om skattepliktige 
utbytter utgjør en liten andel av alminnelig inn-
tekt, kan utslagene bli store og det er krevende å 
forutsi tilpasningene i årene rundt skatte-
endringene.

Det har vært en klar tendens til at skatte-
veksten til kommunene i større grad er blitt 
undervurdert enn overvurdert. For finanspoli-
tikken er det dermed først og fremst merskatte-
veksten som kan være en utfordring. I den grad 
økte skatteinntekter resulterer i økte kommunale 
utgifter vil det bidra til å forsterke konjunktur-
svingningene i økonomien. Effekten er sterkere 
desto mer konjunkturfølsomt kommunesektorens 
skattegrunnlag er, desto høyere skatteandelen er 
og desto mer av inntektsøkningen som fører til 
økte utgifter på kort sikt.

Figur 8.1 Anslått og faktisk nominell skattevekst i kommunesektorens skatt på alminnelig inntekt og formue 
fra personlige skattytere 2003–2021.1 Tall i pst.
1 Anslagene for skattevekst er fra saldert budsjett for det enkelte år.
Kilde: Finansdepartementet.
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3 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkes-
kommunal økonomi (2022). Vårrapport 2022.
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Utvalgets vurdering av uforutsigbarheten 
i skattegrunnlaget

Utvalget mener den økende ustabiliteten i kom-
munenes skattegrunnlag, som i stor grad skyldes 
omlegging av utbyttebeskatningen, er uheldig. 
Ustabiliteten er problematisk for den makroøko-
nomiske styringen og for muligheten staten har til 
å utjevne svingninger i økonomien. Usikkerheten 
i inntektsrammene for kommunene påvirker 
ressursfordelingen mellom kommunesektoren og 
andre samfunnsområder på en måte som er unn-
dratt direkte politisk prioritering.

Ustabiliteten gir usikkerhet om skatteansla-
gene som ligger til grunn for statsbudsjettet vil 
samsvare med faktisk skatteinngang for kommune-
sektoren som helhet. Den gir også usikkerhet for 
den enkelte kommune om egen skatteinngang vil 
følge utviklingen på landsbasis. Kommuner med en 
svakere utvikling enn utviklingen på landsbasis vil 
imidlertid bli kompensert for mye av forskjellen 
gjennom utjevningen av skatteinntekter.

Når skatteinntektene undervurderes får kom-
munene normalt en merskattevekst mot slutten av 
budsjettåret som de har begrensede muligheter til 
å disponere samme år. Merskatteveksten de siste 
årene har dermed bedret kommunenes drifts-
resultater og bidratt til økte disposisjonsfond. 
Merskatteveksten er typisk engangsinntekter 
som ikke bør brukes til varig utgiftsvekst. Etter 

mange år med merskattevekst kan det være en 
fare for at kommunene begynner å regne med 
slike ekstrainntekter og tilpasser seg et kunstig 
høyt utgiftsnivå. Det kan være krevende å ta 
pengebruken ned igjen i perioder uten en slik 
merskattevekst.

Vedvarende undervurdering av skatteinn-
tektene, slik situasjonen har vært de siste årene, 
kan utfordre budsjettdisiplinen i kommunene, og 
føre til at det stilles spørsmål om hvilket skatte-
anslag som skal legges til grunn i kommunens 
budsjetter. Det kan svekke tilliten mellom admi-
nistrasjon, politisk ledelse og innbyggere.

Det vil alltid være vanskelig å forutse utvik-
lingen i økonomien etter en krise som det korona-
pandemien har vært. Man må derfor regne med 
større avvik i skatteanslagene etter slike hendel-
ser. Det er derimot uheldig at endringer i utbytte-
beskatningen gjør veksten i kommunenes skatte-
inntekter så vanskelig å anslå.

Utvalget mener at kommunenes skattegrunn-
lag bør være mest mulig forutsigbare og stabile. 
En redusert skatteandel vil redusere uforutsigbar-
heten, men ikke fjerne den helt, så lenge skatte-
grunnlagene ligger fast. Av hensyn til lokal for-
ankring mener imidlertid utvalget at den delen av 
kommunenes inntekter som kommer fra skatt 
ikke bør trappes noe særlig ned. Det bør derfor 
utredes andre måter å redusere ustabiliteten i 
skattegrunnlaget på, og det bør vurderes om det 

Figur 8.2 Utviklingen i mottatt aksjeutbytte 2000–2020. Tall i mrd. kroner.1

1 Det er brudd i serien i 2006. Tall fra 2006 er mottatt utbytte for personlige aksjonærer, mens tall før 2005 gjelder bosatte 
personer.

Kilde: SSB, Finansdepartementet
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er mulig å utforme et skattegrunnlag for kommu-
nenes inntektsskatt som ikke, eller i mindre grad, 
inneholder skattepliktig utbytte.

8.1.3 Formuesskatt som kommunal skatt
Den største delen av kommunenes skatteinn-
tekter kommer fra skatt på alminnelig inntekt, 
mens inntektene fra skatt på formue utgjør om lag 
7 pst.4 Alminnelig inntekt er jevnere fordelt mellom 
kommunene enn formue. Formuesskatten bidrar 
dermed isolert sett til større inntektsforskjeller 
mellom kommunene, og gir dermed større behov 
for utjevning av inntektene enn det skatt på 
alminnelig inntekt gjør.

Formuesskatten varierer også mer fra år til år 
enn inntektsskatten. Figur 8.3 viser den prosent-
vise endringen i skattegrunnlaget for alminnelig 

inntekt, skatteinntekt fra formue, og boligverdier 
som sier noe om skattegrunnlaget for eiendoms-
skatten.5 I figuren er kommunene gruppert etter 
innbyggertall. Figuren viser at det er en sammen-
heng mellom kommunestørrelse og variasjon, 
både for alminnelig inntekt, for skatt på formue og 
for boligverdier. Vi ser at variasjonen er størst 
blant de minste kommunene. Figuren viser også 
at svingningene i inntekt fra skatt på formue er 
større enn svingningene i alminnelig inntekt og 
boligverdiene.

4 Målt som andel av skatteinntektene som er inkludert i 
inntektsutjevningen i dag: skatt på alminnelig inntekt, 
formuesskatt og naturressursskatt, samt eiendomsskatt, 
konsesjonskraftinntekter, konsesjonsavgift og inntekter fra 
Havbruksfondet. 

5 Tall og tabell er hentet fra Borge m.fl. (2022). Grunnen til at 
man sammenlikner skattegrunnlaget fra inntektsskatten 
(alminnelig inntekt) med skatteinntekter, og ikke skatte-
grunnlaget, for formuesskatten er det betydelige bunnfra-
draget i formuesskatten. Fordelingen av utliknet formues-
skatt vil derfor gi et bedre bilde av ‘skattekapasiteten’, både 
over tid og mellom kommuner. For å si noe om skattegrunn-
laget for eiendomsskatten vises boligverdier per innbygger, 
hvor eiendommer er definert som primær- og sekundær-
bolig, og er verdsatt til markedspris i henhold til Skatte-
etatens modell. Gitt at ikke alle kommuner har innført eien-
domsskatt, vurderes dette som det beste tallgrunnlaget for å 
si noe om eiendomsskattegrunnlaget i kommunene.

Figur 8.3 Prosentvis endring i skattegrunnlagene per innbygger 2018–2019, for kommunene gruppert etter 
antall innbyggere.
Kilde: Borge m.fl. (2022)/SSB.
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Lokale skatter bør i minst mulig grad være 
mobile mellom kommunene. Skatt på inntekt og 
finansformue følger kommunen der personen er 
bosatt, mens formue i fast eiendom skattlegges i 
den kommunen hvor eiendommen ligger.6 For-
mue er skjevt fordelt mellom personer i samme 
kommune, noe som kan bety at formue er et mer 
mobilt skattegrunnlag for personer med store 
formuer.

Borge m.fl. (2022) viser til at formuesskatten 
kommer dårlig ut på det såkalte residensprin-
sippet, som tilsier at den lokale skattefinansie-
ringen bør omfatte så mange som mulig av de som 
har glede av tjenestene. Dette skyldes at det er 
langt færre personer som betaler formues- enn 
inntektsskatt. Andelen personer som betaler for-
muesskatt har også gått ned over tid. Figur 8.4 
viser utviklingen fra 2001 til 2019 i antall personer 
som betalte formuesskatt, og forskjellen mellom 
kommunene når det gjelder inntekter fra formues-
skatt og skatteinntekter i alt (inkludert formues-
skatt). Siden starten av 2000-tallet har det vært en 
klar nedgang i antallet personer som betaler for-

muesskatt, noe som må ses i sammenheng med 
økt bunnfradrag og andre endringer i regelverket. 
I 2001 betalte nesten 1,4 mill. personer formues-
skatt (om lag 30 pst. av befolkningen), mot 
560 000 i 2019 (10 pst. av befolkningen).

Samtidig som stadig færre betaler formues-
skatt, har forskjellene mellom kommunene i inn-
tekter fra formuesskatt økt. I 2001 var Gini-koeffi-
sienten for fordelingen av formuesskatt mellom 
kommuner 0,17, mens den i 2019 var økt til 0,32.7
Samtidig viser figur 8.4 også at samlede skatte-
inntekter i inntektssystemet var litt likere fordelt 
mellom kommunene i 2019 enn i 2001. Den økte 
skjevheten i fordelingen av inntekter fra formues-
skatt har dermed blitt (mer enn) motvirket av 
andre utviklingstrekk.

På den andre siden er det også forhold som 
isolert sett taler for at formuesskatten skal være 
en kommunal inntekt. Formuesskatten bidrar til 
en bredere forankring av det lokale skattegrunn-
laget ved at flere skattearter er kommunale. 
Videre bidrar den også til at personer med høy 
formue, men lav eller ingen inntekt, er med på 
den lokale skattefinansieringen. Hyttekommuner 
får også inntekter fra gjesteinnbyggere gjennom 
formuesskatten, og dette gir en kobling mellom 6 Utgangspunktet er at personlig skattepliktig skattlegges i 

bostedskommunen, men det gjelder unntak: for stedbun-
den skattlegging av fast eiendom og anlegg samt virksom-
het knyttet til fast eiendom og anlegg. Stedbunden skatt-
legging innebærer at all formue i og inntekt av fast eien-
dom og anlegg skattlegges i den kommunen hvor 
eiendommen eller anlegget ligger. Det samme gjelder inn-
tekt av virksomhet knyttet til slik fast eiendom eller anlegg.

7 Gini-koeffisienten er et mål på inntektsulikhet. Det er her 
beregnet Gini-koeffisienter for fordelingen av inntekt 
mellom kommuner. En Gini-koeffisient på 0 betyr at alle 
kommuner har like mye i inntekt. En Gini-koeffisient på 1 
betyr at én kommune har alle inntektene. 

Figur 8.4 Antall personer som betaler formuesskatt og ulikhet i inntekter fra formuesskatt mellom kommuner 
2001–2019.
Kilde: SSB og Kommunal- og distriktsdepartementet
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kommunen og gjesteinnbyggerne som benytter 
seg av kommunale tjenester.

I dagens system er det en sterk utjevning av 
skatteinntekter mellom kommunene. En sterk 
utjevning vil kunne redusere problemet med at 
skatteinntekten i utgangspunktet er skjevt fordelt 
mellom kommunene, men en for sterk utjevning 
av inntektene vil samtidig svekke den lokale for-
ankringen av formuesskatten. Siden formues-
skatten er skjevt fordelt mellom kommuner vil en 
avvikling av skatten som en kommunal skatt gi 
betydelige fordelingsvirkninger for enkelte kom-
muner.

Utvalgets vurdering av formuesskatten som 
kommunal skatt

Utvalget mener at formuesskatten har noen egen-
skaper som gjør den mindre egnet som en lokal 
skatteinntekt. Formuesskatten er skjevt fordelt 
mellom kommuner og varierer mer fra år til år 
enn for eksempel skatt på alminnelig inntekt. I til-
legg er formue et skattegrunnlag som kan stimu-
lere til uheldig skattekonkurranse mellom kom-
muner. Kommuner kan forsøke å tiltrekke seg 
personer med store formuer ved å sette ned sat-
sen for formuesskatt. Det er derfor gode argu-
menter for å avvikle formuesskatten som kommu-
nal skatt. Utvalget ser samtidig at formuesskatten 
kan bidra til den lokale forankringen av kommu-
nenes inntekter ved at også personer som betaler 
mye i formuesskatt, men lite eller ingenting i 
inntektsskatt, deltar i den lokale skattefinansierin-
gen.

Utvalget foreslår å halvere den kommunale 
andelen av formuesskatten, ved å halvere den 
kommunale skattøren fra 0,7 til 0,35 pst. Utvalget 
foreslår videre at de reduserte inntektene fra 
formuesskatt erstattes med tilsvarende økte inn-
tekter fra skatt på alminnelig inntekt, slik at for-
slaget er provenynøytralt. Dersom omleggingen 
også skal være provenynøytral for staten, må den 
statlige skattøren for formuesskatt økes. Utval-
gets forslag vil bidra til å redusere forskjellene i 
skatteinntekter mellom kommunene og gi et mer 
stabilt skattegrunnlag. Forslaget vil også bidra til 
å redusere den potensielle utfordringen med 
skattekonkurranse mellom kommuner.

Forslaget vil gi fordelingsvirkninger mellom 
kommuner, hvor kommuner med høy utliknet for-
muesskatt per innbygger vil tape mest på end-
ringen. Det er hovedsakelig store kommuner, 
med over 50 000 innbyggere, som vil tape på en 
halvering av den kommunale andelen av formues-
skatten.

8.1.4 Selskapsskatt som kommunal skatt
Selskapsskatt er en skatt på selskapers overskudd 
og betales etterskuddsvis året etter inntektsåret. 
Selskapsskatten var en del av kommunenes inn-
tekter i perioden fram til 1999. I perioden 2005–
2008 var det en form for indirekte kommunal sel-
skapsskatt som ble tildelt ut fra hvordan selskape-
nes sysselsetting fordelte seg på de enkelte kom-
munene. I begge periodene var inntektene fra 
selskapsskatten inkludert i inntektsutjevningen for 
kommunene. Regjeringen Solberg foreslo i 2015 
igjen å tilbakeføre en del av inntektene fra selskaps-
skatten til kommunene, gjennom en ny inntekt fra 
lokal verdiskapning. Innføringen av denne inn-
tekten ble utsatt, og har så langt ikke blitt iverksatt.

Utvalget har vurdert om kommunene bør ha 
inntekter fra selskapsskatten. I det følgende går 
utvalget kortfattet gjennom historikken til sel-
skapsskatten som en kommunal inntekt og peker 
på ulike hensyn som taler for og mot selskaps-
skatt som en slik inntekt.

Historikk

Fram til 1999 fikk kommuner og fylkeskommuner 
en andel av den samlede overskuddsskatten fra 
selskapene. I 1999 var den kommunale satsen 
4,25 pst. av en samlet skattesats på 28 pst. for sel-
skaper. Inntekter og utgifter på selvangivelsen til 
de enkelte foretakene ble fordelt mellom deres 
virksomheter i ulike kommuner. Dette var et 
svært arbeidskrevende system både for skatte-
myndighetene og selskapene. Selskapene var plik-
tige til å gi opplysninger i selvangivelsen om hvor-
dan de enkelte postene kunne fordeles mellom 
ulike kommuner. Fordelingen av skattegrunn-
laget mellom enkeltkommuner måtte likevel del-
vis baseres på skjønn og lokalkunnskap ved 
likningskontorene. I forbindelse med statsbud-
sjettet for 1999 ble selskapsskatten omgjort til en 
ren statsskatt.

I 2005 ble selskapsskatt som kommunal inn-
tekt gjeninnført, denne gangen som en indirekte 
kommunal skatt. Kommunene fikk tilført en andel 
av selskapsskatten bevilget som en del av ramme-
tilskuddet og med et tidsetterslep på tre år. Ande-
len til kommunene var basert på en skattesats på 
4,25 pst. i 2005 og 2006 og deretter 3,5 pst., mens 
samlet selskapsskattesats utgjorde 28 pst. Før 
1999 ble en stor del av selskapsskatten tilført kom-
munene i henhold til hvor selskapenes hovedkon-
tor lå. Fra 2005 ble fordelingen mellom kommu-
ner basert på en kommunevis fordeling av syssel-
settingen i de enkelte foretakene ut fra en kobling 
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mellom skattedata for hvert enkelt foretak og 
sysselsettingsdata etter arbeidssted. Koblingen 
innebar omfattende beregninger i Skattedirekto-
ratet. For mange kommuner varierte selskaps-
skatten mye fra år til år. Kommunene fikk imidler-
tid ikke innsyn i datagrunnlaget og kunnskap om 
utviklingen, ettersom Skattedirektoratets bereg-
ninger inneholdt taushetsbelagte opplysninger 
om foretakene. Ordningen med indirekte sel-
skapsskatt til kommunene ble avviklet fra og med 
statsbudsjettet for 2009.

I Kommuneproposisjonen 2015 varslet Erna 
Solbergs regjering at ulike modeller for tilbake-
føring av selskapsskatt til kommunene skulle vur-
deres fram mot kommuneproposisjonen for 2016. 
I Kommuneproposisjonen 2016 ble det pekt på 
store svakheter ved tidligere modeller for kommu-
nal selskapsskatt, og det ble foreslått at kommu-
nene i stedet skulle få tilført en ny inntekt fra lokal 
verdiskapning fra og med 2017. Forslaget var at 
en del av den lokale verdiskapingen skulle tilbake-
føres til kommunene basert på vekst i lønns-
grunnlaget i det lokale næringslivet i den enkelte 
kommune. Lønnsgrunnlaget skulle være arbeids-
giveravgiftsgrunnlaget i private foretak. Den nye 
skatteinntekten skulle ta utgangspunkt i endring i 
lønnssum og ikke fordeling av lønnssum. Dermed 
ville alle kommuner med positiv utvikling få en 
andel av den nye inntekten, og ikke bare de kom-
munene som allerede hadde et rikt næringsliv.

I kommuneproposisjonen for 2017 og 2018 
foreslo regjeringen Solberg å utsette tilbake-
føringen av selskapsskatten til kommunene, 
begrunnet med at forslaget kunne medføre økt 
usikkerhet om kommunenes inntekter i en situa-
sjon der mange kommuner opplevde stor omstil-
ling i næringslivet.

I Sverige ble den kommunale selskapsskatten 
avviklet i 1985 og har ikke vært gjeninnført siden. 
Både i Danmark og Finland har kommunene fort-
satt inntekter fra selskapsskatt, og i begge land 
utjevnes disse inntektene mellom kommunene.

Utvalgets vurdering av selskapsskatt som kommunal 
inntekt

Hovedargumentet for å la kommunene få en andel 
av selskapsskatten har vært å gi kommunene ster-
kere insentiver til å legge til rette for nærings-
utvikling og å skape arbeidsplasser lokalt. Dette 
vil kunne øke verdiskapningen både lokalt og 
nasjonalt og styrke det lokale selvstyret ved at 
flere typer skatteinntekter får en lokal forankring.

I en studie som vurderte hvordan lokale 
skatter påvirker kommunenes insentiver til 

næringsutvikling ble det imidlertid konkludert 
med at lokale skatteelementer hadde liten betyd-
ning for kommunenes næringspolitiske engasje-
ment.8 Uavhengig av eventuell selskapsskatt, vil 
kommunene ha insentiver til å legge til rette for 
lokal verdiskaping for å tiltrekke seg nye arbeids-
plasser og innbyggere, fordi dette vil øke inn-
tektene fra innbyggertilskuddet og personskatt. I 
lys av den relative betydningen av de ulike inn-
tektspostene vil dette trolig ha større betydning 
enn insentivene fra selskapsskatten.

Skattegrunnlaget fra selskapsskatt er svært 
ujevnt fordelt. Fordelingsberegninger fra 2015 av 
en ny kommunal skatt basert på lønnsgrunnlaget 
lokalt viste at et klart flertall av kommunene ville 
få reduserte inntekter hvis denne skatten ble inn-
ført samtidig som personskatten ble redusert til-
svarende, selv når skatten ble utjevnet. Flertallet 
av kommuner som ville ha kommet godt ut av en 
slik omlegging hadde frie inntekter over lands-
gjennomsnittet. En slik endring i systemet ville 
isolert sett dermed bidra til større forskjeller 
mellom kommunene enn i dagens system.

Selskapsskatten er basert på et relativt mobilt 
skattegrunnlag. Mange virksomheter kan lett 
flyttes mellom kommuner og til dels også mellom 
land. Kommunale skatter bør være basert på lite 
mobile skattegrunnlag, særlig dersom kommu-
nene har frihet til å bestemme skattesatser.

Selv om en ny skatt basert på lønnsgrunnlaget 
i privat sektor vil være mer stabil og forutsigbar 
enn den tradisjonelle selskapsskatten, vil også 
denne kunne variere betydelig fra år til år. En 
begrunnelse for at forslaget fra Kommuneproposi-
sjonen 2016 ble utsatt var nettopp faren for økt 
usikkerhet på inntektssiden som følge av en slik 
skatt. Slik usikkerhet gjør det mer krevende for 
kommunene å planlegge budsjettene sine.

Utvalget mener at ulike former for selskaps-
skatt ikke bør inngå i de kommunale skattene. 
Utvalget legger særlig vekt på at selskapsskatten 
varierer betydelig både mellom kommunene og 
mellom år, og dermed ikke er et godt inntekts-
grunnlag når kommunene skal settes i stand til å 
levere likeverdige tjenester. Utvalget vil peke på at 
det allerede i dagens system er betydelige for-
skjeller mellom kommunenes skatteinntekter. 
Utvalget ser for seg at inntektssvingningene kan 
bli særlig krevende for mindre kommuner med 
hjørnesteinsbedrifter der oppdragsmengden 
varierer.

8 Borge m.fl. (2013) Lokale skatter og insentiver til nærings-
utvikling. SØF-rapport nr. 2/13. Studien så ikke spesifikt på 
kommunal selskapsskatt. 
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Utvalget legger også vekt på at selskaps-
skatten er blitt et stadig mer mobilt skattegrunn-
lag og dermed er lite egnet som kommunal inn-
tekt. Som omtalt ovenfor er også de aktuelle 
modellene for fordeling administrativt krevende.

Et argument som er brukt til støtte for kom-
munal selskapsskatt er at den kan stimulere til å 
legge til rette for lokalt næringsliv. Etter utvalgets 
vurdering oppveier ikke styrken i disse insen-
tivene ulempene ved større variasjoner i skatte-
grunnlagene. Utvalget har da også lagt vekt på at 
selskapsskatt kan forsterke konkurranse på 
bekostning av samarbeid om næringsutvikling 
mellom kommuner innad i bo- og arbeids-
markedsregionen. Som omtalt over har kommu-
nene også med dagens system betydelig interesse 
av å legge til rette for lokalt næringsliv og verdi-
skaping lokalt.

8.2 Utjevning av skatteinntekter

Alle kommuner har i dag de samme oppgavene og 
det samme ansvaret, og det viktigste formålet til 
inntektssystemet er å legge til rette for at alle 
kommuner kan tilby likeverdige tjenester til sine 
innbyggere. For at dette skal oppnås mener utval-
get at inntektssystemet i større grad må legge 
vekt på utjevning av inntekter mellom kommuner. 
Inntektsutjevningen bidrar i dag til en betydelig 
omfordeling mellom kommuner, hvor alle kom-
muner løftes opp til et nivå på nær 94 pst. av lands-
gjennomsnittet for de inntektene som inngår. Gra-
den av inntektsutjevning må ses i sammenheng 
med skatteandelen, dvs. hvor stor andel av kom-
munenes inntekter som kommer som skatteinn-
tekter. Også en endring av denne andelen vil 
påvirke fordelingen av inntekter mellom kommu-
nene. Videre er det en betydelig andel av kommu-
nenes skatteinntekter som i dag ikke er inkludert 
i inntektsutjevningen. Dette er i stor grad inn-
tekter som er knyttet til naturressurser, og som er 
svært skjevfordelte mellom kommunene. For å 
redusere forskjeller mellom kommuner, kan det 
diskuteres om også deler av disse inntektene bør 
inkluderes i inntektsutjevningen eller omfordeles 
på en annen måte. I dette avsnittet vurderer 
utvalget hvordan økt utjevning mellom kommuner 
best kan oppnås.

8.2.1 Skatteandel
Skatteandelen beregnes som kommunesektorens 
inntekter fra skatt på inntekt og formue, natur-
ressursskatt og eiendomsskatt, som andel av 

kommunesektorens samlede inntekter innenfor 
kommuneopplegget.9

I kommuneproposisjonen signaliserer regje-
ringen hvert år sin målsetting for hva skatte-
andelen skal være i neste års statsbudsjett. Kom-
muneproposisjonen legges fram i mai samtidig 
med revidert nasjonalbudsjett og gir signaler om 
inntektsrammene for kommuneøkonomien det 
påfølgende året.

I statsbudsjettet fastsettes den kommunale og 
fylkeskommunale skattøren for inntektskatten for 
å nå ønsket skatteandel. I tillegg til rammen for 
vekst i frie inntekter og andre endringer i over-
føringer til kommunene, vil anslag for utviklingen 
i skattegrunnlagene og øvrige kommunale inn-
tekter spille inn når skattøren settes. Skattøren 
blir normalt ikke endret gjennom året. Dersom 
den faktiske utviklingen i de størrelsene som 
ligger til grunn for beregningene avviker fra 
anslagene i budsjettet, vil dermed den faktiske 
skatteandelen kunne avvike fra måltallet i stats-
budsjettet.

Ved endringer i skatteregler etter at budsjett-
året er startet, f.eks. i revidert nasjonalbudsjett, vil 
normalt skattøren ikke justeres, selv om regel-
endringene påvirker skatteinntektene. Dersom 
slike regelendringer blir kompensert, skjer det 
normalt ved endringer i rammetilskuddet. Også 
slike endringer vil dermed kunne påvirke den 
reelle skatteandelen.

Ved fastsetting av skatteandel og skattøren 
antas det at alle kommuner og fylkeskommuner 
benytter seg av maksimalsatsen på skattørene. 
Dersom en eller flere kommuner skulle benytte 
seg av lavere satser, vil det isolert sett trekke den 
reelle skatteandelen ned.

Hva er betydningen av skatteandelen?

Siden skatteinntektene er skjevere fordelt enn 
rammetilskuddet vil høyere skatteandel føre til 
større inntektsforskjeller mellom kommunene. 
For kommuner med høye skatteinntekter utgjør 
skatteinntektene en høyere andel av de frie inn-
tektene. Figur 8.5 viser fordelingen mellom 
skatteinntekter og rammetilskudd innenfor de frie 
inntektene for hver enkelt kommune i 2019. 

9 Eiendomsskatten inngår i beregningen av skatteandelen 
selv om eiendomsskatten ikke utjevnes i inntektssystemet. 
Kommunesektorens samlede inntekter innenfor kom-
muneopplegget omfatter i tillegg til de frie inntektene 
(skatt og rammeoverføring), øremerkede statlige over-
føringer, gebyrinntekter, kompensasjon for merverdiavgift 
og enkelte andre inntekter. 
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Andelen skatteinntekter utgjør fra 63 pst. av de 
frie inntektene for Oslo, til 18 pst. for Utsira.

Kommuner med en høy andel skatteinntekter 
vil isolert sett tjene på en høyere skatteandel, 
mens kommuner med lave skatteinntekter isolert 
sett vil tjene på en lavere skatteandel og at en 
større andel av de frie inntektene fordeles som 
rammetilskudd.

Mens hensynet til likeverdige tjenester isolert 
sett tilsier en lav skatteandel eller (eller høy utjev-
ningsgrad), tilsier hensynet til det lokale selv-
styret isolert sett at lokale skatteinntekter bør 
utgjøre en betydelig andel av kommunesektorens 
inntekter, altså en høy skatteandel (eller lav utjev-
ningsgrad). En lokal forankring av inntektene gir 
insentiver til å påvirke eget inntektsgrunnlag og 
kan bidra til en mer optimal tilpasning av skatt og 
utgifter til lokale behov og preferanser.

Skatteinntektene er videre mer uforutsigbare 
enn rammetilskuddet. Skatteinntektene vil i 
større eller mindre grad avvike fra anslaget satt i 
statsbudsjettet, og vi har de senere årene sett at 
det har vært spesielt krevende å anslå utviklingen 
i den delen av skatt på alminnelig inntekt som 
gjelder skatt på utbytte. En høy skatteandel inne-
bærer mindre forutsigbarhet i kommunenes inn-
tektsgrunnlag.

Utvikling i skatteandelen over tid

Skatteinntektenes andel av kommunesektorens 
samlede inntekter har variert over tid. Siden 2011 
har det vært en målsetting at denne andelen skal 
utgjøre om lag 40 pst. Figur 8.6 viser faktisk 
skatteandel opp mot målsetting i statsbudsjettet 
for perioden 1987–2021. Figuren viser at den fak-
tiske skatteandelen har fulgt målsettingen relativt 
tett gjennom 2000-tallet.

Før 2011 var skatteandelen på et høyere nivå 
enn i dag, den varierte mer over tid og det var 
heller ikke alltid uttrykt et presist mål for skatte-
andelen. Fra 1988 og gjennom 1990-tallet varierte 
den faktiske skatteandelen mellom 45 og 49 pro-
sent. Rattsøutvalget anbefalte å øke skatteandelen 
til 50 pst. for å gi en større lokal forankring av 
kommunenes skatteinntekter.10 Dette ble fulgt 
opp i behandlingen av kommuneproposisjonen for 
2001. Stortinget la da til grunn at skatteandelen 
skulle økes fra 44 pst. i 2001 til 50 pst. over noen 
år, og utgjøre 50 pst. innen 2006. Skatteandelen 
ble gradvis trappet opp under Bondevik II-regje-
ringen (2001–2005), og utgjorde en andel på 
50 pst. i 2005 og 2006.

Figur 8.5 Rammetilskudd1 og skatteinntekter inkl. inntektsutjevning2 som andel av frie inntekter for alle 
kommuner 2019.3

1 Rammetilskudd fra revidert nasjonalbudsjett 2019.
2 Endelig skatteinngang i inntektsutjevningen for kommunene 2019.
3 Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu var i perioden 2016–2019 med i et forsøk med stat-

lig finansiering av omsorgstjenestene, og fikk i 2019 et betydelig uttrekk fra rammetilskuddet. Dette ville påvirket tallene og for-
delingen mellom skatt og rammetilskudd. Disse kommunene er derfor tatt ut av tallgrunnlaget i denne figuren.
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10 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren.
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Senere har skatteandelen gått ned. Stolten-
berg II-regjeringen (2005–2013) gjorde flere 
endringer i inntektssystemet som gav sterkere 
utjevning av kommunenes inntekter. I 
Kommuneproposisjonen 2009 ble det blant annet 
signalisert at skattøren skulle fastsettes med 
sikte på en skatteandel på 45 pst. I Kommunepro-
posisjonen 2011 ble måltallet for skatteandelen 
ytterligere satt ned til 40 pst. Et lavere mål for 
skatteandelen ble begrunnet med at redusert 
skatteandel gir større grad av utjevning og 
legger til rette for et mer likeverdig tjeneste-
tilbud mellom kommunene. Det ble også vist til 
hensynet til at kommunene skal ha forutsigbare 
inntekter.

Skatteinntekter som inngår i beregningen av skatte-
andelen

Skattene som inngår i beregningen av skatteande-
len følger i dag SSBs definisjon av skatteinntekter. 
Dette omfatter skattene som utjevnes i inntekts-
systemet, samt eiendomsskatten som ikke utjev-
nes. Utviklingen i inntektene fra eiendomsskatt 
påvirker dermed også andelen skatt som utjevnes. 
Det siste tiåret har veksten i eiendomsskatten 
vært noe sterkere enn samlet vekst i kommune-
sektorens skatteinntekter. Eiendomsskattens 
andel av skatteinntektene økte fra 5,3 pst. i 2011 til 
6,7 pst. i 2019, men falt noe igjen i 2021, se figur 
8.7. Både 2020 og 2021 er påvirket av pandemien, 

men veksten i eiendomsskatteinntektene har også 
avtatt etter 2017.

Konsekvensen av økning i eiendomsskatten er 
at andelen skatt som inngår i inntektsutjevningen 
reduseres tilsvarende. Selv med uendret skatte-
andel har denne utviklingen dermed medført 
redusert utjevning i inntektssystemet. Den redu-
serte andelen skatter som utjevnes fra 2011 til 
2019 tilsier isolert sett at et beløp på om lag 
3,5 mrd. kroner mindre inngår i inntektsutjev-
ningen. Store kommuners beslutninger om eien-
domsskatt påvirker dermed inntektsnivået til 
øvrige kommuner. Systemet kan gi store, skatte-
rike kommuner et visst insentiv til å innføre eller 
øke eiendomsskatt for å redusere utjevning av 
kommunens øvrige skatteinntekter. Selv for slike 
kommuner vil imidlertid virkningen være begren-
set, og i praksis er trolig kommunenes beslut-
ninger om å innføre eller øke eiendomsskatten i 
liten grad påvirket av slike overveielser.

8.2.2 Inntektsutjevning
Inntektsutjevningen består i dag av en symme-
trisk utjevning på 60 prosent, samt en tilleggs-
kompensasjon til kommuner med skatteinntekter 
på under 90 prosent av landsgjennomsnittet. 
Symmetrisk inntektsutjevning betyr at kommuner 
med inntekter over et gitt referansenivå, i dette til-
fellet landsgjennomsnittet, trekkes like mye per 
innbygger som kommunene med inntekter under 

Figur 8.6 Målsetting for skatteandelen og faktisk skatteandel 1987–2021.1

1 Det er lagt inn et anslag for faktisk skatteandel 2021.
Kilde: Finansdepartementet.
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referansenivået blir kompensert med. Symme-
trisk utjevning ble innført for kommunene i 2005. 
Kompensasjonsgraden sier hvor sterk utjev-
ningen er. Kompensasjonsgraden på 60 prosent, 
samt tilleggskompensasjonen for kommuner med 
skatteinntekter på under 90 prosent av lands-
gjennomsnittet, har vært uendret siden 2011. I 
perioden 2009–2011 ble kompensasjonsgraden 
gradvis økt fra 55 til 60 prosent.

Figur 8.8 gir en illustrasjon av inntekts-
utjevningen. Kommuner med skatteinntekter 
over landsgjennomsnittet i kroner per innbygger, 
som kommune A i figuren, får et trekk i inntekts-
utjevningen som tilsvarer 60 pst. av differansen 
mellom egne skatteinntekter og landsgjennom-
snittet. Kommuner med skatteinntekter under 
landsgjennomsnittet i kroner per innbygger, som 
kommune B i figuren, får en kompensasjon 

Figur 8.7 Andelen eiendomsskatt og naturressursskatt av kommunesektorens samlede skatteinntekter  
2011–2021.
Kilde: Finansdepartementet
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Figur 8.8 Illustrasjon av inntektsutjevningen.
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gjennom inntektsutjevningen som tilsvarer 
60 pst. av differansen mellom egne skatteinn-
tekter og landsgjennomsnittet. Kommuner med 
skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennom-
snittet i kroner per innbygger, som kommune C i 
figuren, får i tillegg til dette en tilleggskompensa-
sjon på 35 pst. av differansen mellom egne 
skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennom-
snittet.

Samlet trekk fra kommuner med skatteinn-
tekter over landsgjennomsnittet tilsvarer samlet 
kompensasjon til kommuner med skatteinntekter 
under landsgjennomsnittet innenfor den symme-
triske delen av inntektsutjevningen. Tilleggs-
kompensasjonen til kommuner med skatteinn-
tekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet finan-
sieres av alle kommuner ved at de trekkes med et 
likt beløp per innbygger.

Utvalgets vurdering av behovet for utjevning av skatte-
inntekter

Utvalget har vurdert at det er behov for å redu-
sere inntektsforskjellene mellom kommunene. Å 
redusere den kommunale delen av formues-
skatten og erstatte den med økt inntektsskatt vil 
gi en jevnere fordeling av kommunenes skatteinn-
tekter, og dermed også av de samlede inntektene. 
Utvalget har også vurdert andre endringer som 
kan gi en jevnere inntektsfordeling: å redusere 
skatteandelen, øke inntektsutjevningen, samt å 
inkludere flere inntekter i inntektsutjevningen. Å 
redusere skatteandelen vil redusere behovet for 
økt utjevning gjennom inntektsutjevningen. En 
lavere skatteandel vil som tidligere omtalt også gi 
en mer stabil og forutsigbar tilførsel av inntekter. I 
boks 8.1 vises det hvordan ulike alternativer ville 
gitt økte eller reduserte inntekter for kommuner 
med ulikt inntektsnivå. 

Boks 8.1 Alternative endringer som vil gi en jevnere inntektsfordeling
Alternativ 1: Økt symmetrisk inntektsutjevning 
fra dagens 60 pst. til 65 pst.
– Kommuner med korrigerte frie inntekter1

under landsgjennomsnittet vil få økte inntekter
– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 

100–115 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
reduserte inntekter

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
over 115 pst. av landsgjennomsnittet kom-
mer nøytralt eller så vidt ut i pluss

Alternativ 2: Redusert skatteandel (skatteinn-
tektene reduseres med 10 pst.)
– Kommuner med korrigerte frie inntekter 

under landsgjennomsnittet vil få økte inntekter
– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 

100–115 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
reduserte inntekter

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
over 115 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
økte inntekter

Alternativ 3: Redusere/fjerne kommunal for-
muesskatt
– Kommuner med korrigerte frie inntekter 

under landsgjennomsnittet vil få økte inntekter
– Kommuner med frie inntekter på 100–

110 pst. av landsgjennomsnittet vil få redu-
serte inntekter

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
over 110 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
økte inntekter

Alternativ 4: Utjevne flere inntekter mellom 
kommunene. I dette eksempelet inngår eien-
domsskatt på annen eiendom2 samt inntekter fra 
konsesjonskraft og Havbruksfondet i en symme-
trisk utjevning med kompensasjonsgrad på 
10 pst.
– Kommuner med korrigerte frie inntekter 

under landsgjennomsnittet vil få økte inn-
tekter.

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
100–110 pst. av landsgjennomsnittet vil 
komme nøytralt ut.

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
110–115 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
reduserte inntekter

– Kommuner med korrigerte frie inntekter på 
over 115 pst. av landsgjennomsnittet vil få 
betydelig reduserte inntekter.

1 Korrigerte frie inntekter inneholder her skatt på inntekt, 
formue, naturressursskatt, eiendomsskatt og konsesjons-
kraftinntekter.

2 Se utvalgets forslag i avsnitt 8.3. Det er per 2022 ikke 
mulig å skille fra hverandre eiendomsskatt på næring og 
eiendomsskatt fra kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og 
anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.
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Kommunesektorens skatteinntekter har tid-
ligere utgjort en større andel av kommunenes inn-
tekter enn i dag, og er i utgangspunktet på et rela-
tivt lavt nivå historisk sett. Skatteandelen ble sist 
redusert fra 45 til 40 prosent i 2011, begrunnet 
med behovet for større utjevning mellom kommu-
ner og med at kommunene skal ha mer stabile 
inntekter.

I vurderingen av skatteandelen har utvalget lagt 
vekt på at den lokale forankringen av kommunenes 
inntekter er viktig slik at kommunenes finansiering 
bygger opp under lokaldemokratiet og det lokale 
selvstyret. En lavere skatteandel vil isolert sett 
svekke denne koblingen. Endringer i inntektsutjev-
ningen vil virke på liknende måte som endringer i 
skatteandelen. Økt inntektsutjevning vil redusere 
forskjellene mellom kommunene, men også bidra 
til å svekke den lokale forankringen ved at kommu-
nene får beholde en mindre andel av de lokale 
skatteinntektene. I vurderingen av hvilke insentiver 
kommunene har til å arbeide for å øke det lokale 
skattegrunnlaget, må en derfor se skatteandel og 
inntektsutjevning i sammenheng.

Etter utvalgets vurdering fungerer dagens inn-
tektsutjevning godt. Inntektsutjevningen med til-
leggskompensasjonen gir en betydelig omforde-
ling, og løfter alle kommuner opp til et minimums-
nivå på 93 pst. av landsgjennomsnittet per inn-
bygger for de inntektene som inngår. Det er etter 
utvalgets vurdering fortsatt behov for en tilleggs-
kompensasjon, i tillegg til den symmetriske utjev-
ningen, fordi denne ivaretar kommunene med de 
laveste skatteinntektene. En eventuell avvikling av 
tilleggskompensasjonen ville innebære at den 
symmetriske utjevningen måtte økes til om lag 
83 pst., for å løfte kommunene med laveste inn-
tektene like mye som i dag. Dette ville gitt en rela-
tivt stor økning i trekket for kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet, noe 
som etter utvalgets vurdering ikke er ønskelig.

En utfordring er at dagens inntektsutjevning 
kun omfatter skatt på inntekt, formue og natur-
ressursskatt. Kommunenes inntekter utenfor inn-
tektsutjevningen har økt, med innføringen av 
Havbruksfondet. Samtidig har høye strømpriser 
gitt høyere konsesjonskraftinntekter for en 
gruppe kommuner. Det er også besluttet å innføre 
en produksjonsavgift på vindkraft, som kan bidra 
til å skape enda større forskjeller mellom kommu-
ner som har naturressursinntekter på siden av 
inntektsutjevningen og kommuner som ikke har 
det. Utvalget foreslår ingen endringer i skatte-
andelen eller inntektsutjevningen, men utvalget 
har vurdert å inkludere flere inntekter i inntekts-
utjevningen, jf. kap. 8.3.

8.3 Hvilke inntekter bør utjevnes 
mellom kommunene?

Inntektsutjevningen omfatter i dag kommunenes 
inntekter fra inntekts- og formuesskatt, samt natur-
ressursskatt. Skatt på inntekt og formue er den 
klart viktigste skattekilden for kommunene, og 
utgjorde nær 169 mrd. kroner i 2019. Natur-
ressursskatten utgjør om lag 1,5 mrd. kroner årlig.

Andre lokale inntekter, som eiendomsskatt, 
kraftinntekter (foruten naturressursskatten) og 
havbruksinntekter inngår i dag ikke i inntekts-
utjevningen. Den varierende graden av tilgang på 
– og inntekter fra – lokale naturressurser bidrar til 
at det er store inntektsforskjeller mellom kommu-
nene. For vannkraft, havbruk og petroleum står 
en relativt liten gruppe kommuner for en stor 
andel av produksjonen og mottar svært høye inn-
tekter per innbygger.

Utvalget har vurdert om flere inntekter bør 
inkluderes i inntektsutjevningen og omfordeles 
mellom kommunene. Hensynet til at kommunene 
skal settes i stand til å gi likeverdige tjenester til-
sier at forskjeller mellom kommunene i inntekter 
som i dag ikke inngår i inntektssystemet også bør 
utjevnes mellom kommunene. På den andre siden 
tilsier hensynet til lokal forankring at kommunene 
skal få beholde noe av inntektene fra lokale opp-
ofrelser og få noe igjen for å stille areal og natur-
ressurser til disposisjon.

Inntektene fra vannkraft gjennom natur-
ressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft 
er eksempler på det siste. Disse inntektene utgjør 
hver for seg (og samlet) en mindre del av 
kommunesektorens samlede inntekter, men de 
kan utgjøre en stor del av inntektene for de kom-
munene som mottar dem. Disse kommunene er 
typisk små kommuner, hvor vannkraftinntektene 
utgjør store beløp per innbygger. Av disse inn-
tektene er kun naturressursskatten inkludert i 
inntektsutjevningen. Inntektene fra Havbruks-
fondet utgjør også en mindre del av kommunenes 
samlede inntekter, men kan utgjøre en stor del av 
inntektene for enkeltkommuner. Både vann-
kraftinntektene og havbruksinntektene forsterker 
inntektsforskjellene mellom kommunene, og gjør 
at kommunene med høyest inntektsnivå per inn-
bygger kan ha et betydelig bedre tjenestetilbud 
enn andre kommuner.

Inntektsutjevningen bidrar til å svekke den 
lokale forankringen av kommunenes inntekter og 
reduserer insentivene til å øke skattegrunnlaget. 
For inntektene som er inkludert i inntektsutjev-
ningen i dag er hensynet til lokal forankring balan-
sert mot behovet for utjevning ved at utjevningen 
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kun er delvis, og kommunene har dermed fortsatt 
insentiver til å øke skattegrunnlagene sine. Hen-
synet til at kommuner skal ha inntekter med en 
lokal forankring er ikke isolert sett et argument 
for ulik behandling av ulike inntekter, men for 
lavere utjevning av alle inntekter. Som tidligere 
omtalt må dette hensynet veies mot hensynet til 
likeverdige tjenester.

Enkelte kommunale inntekter, herunder 
kraftinntektene, har lange røtter og har delvis 
vært begrunnet som en kompensasjon til kommu-
nene for naturinngrep og for at kommunen har 
stilt areal eller naturressurser til disposisjon. Slike 
ulemper ved naturinngrep kan være store for 
lokale innbyggere, men er ikke nødvendigvis 
begrenset til innbyggerne i den enkelte kom-
mune. Utnyttelse av naturressurser kan også 
medføre miljøkostnader på regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå, for eksempel for biologisk 
mangfold, reiseliv, rekreasjon og bevarings-
verdier. Videre vil for eksempel størrelsen på den 
enkelte kommunes kraftinntekter også avhenge 
av utbyggingen av overføringsledninger som i 
hovedsak er betalt av andre, og som også kan opp-
fattes som en ulempe for beboere i de kommu-
nene der ledningene går.

På den annen side kan kommunenes interesse 
for å stille naturressurser og areal til disposisjon 
avhenge av hvor stor del av naturressursinn-
tektene de får beholde. Vurderingen av dette 
spørsmålet vil trolig også bero på i hvilken grad 
utbygging av kraft- og oppdrettsanlegg mv. øker 
lokal sysselsetting og lokale inntekter og dermed 
løfter kommunens ordinære skatteinntekter. Slike 
effekter gir kommunen insentiver til å tilrette-
legge for alle typer næringsvirksomhet. Borge 
m.fl. (2022) stiller spørsmål ved hvorfor tilrette-
legging for naturressursbasert aktivitet skal 
behandles annerledes enn annen næringsvirk-
somhet.11 For å bidra til effektiv utnyttelse av 
samfunnets ressurser er det viktig at politikken 
innrettes slik at ressursene blir tatt i bruk i nærin-
gene og bedriftene hvor de kaster mest av seg. 
Havbruksskatteutvalget viste til at hvis staten inn-
fører virkemidler som innebærer at kommuner får 
større inntekter fra å legge til rette for en bestemt 
næring, kan det redusere viljen til å legge til rette 
for andre næringer som ikke gir tilsvarende inn-
tekter, og dermed vri ressursbruken slik at den 
samlede verdiskapingen blir mindre.12

Utvalget har fått innspill om at man må se 
kommunenes eierinntekter fra kraftselskap i 
sammenheng med konsesjonsinntektene i en dis-
kusjon om disse inntektene bør utjevnes mellom 
kommunene. Noen kommuner har betydelige 
eierinntekter gjennom f.eks. utbytte fra kraft-
selskap. Kommunenes utbytteinntekter fra eier-
skap i kraftsektoren kan etter utvalgets vurdering 
ikke likestilles med naturressursinntekter som 
naturressursskatt, konsesjonsavgift og konse-
sjonskraft. Utbytteinntekter er et resultat av kom-
munenes valg rundt egen sparing, investeringer 
og/eller eierpolitikk. Kommunene kan selv velge 
hvordan de vil forvalte sine disponible midler, og 
hvordan disse eventuelt spares eller investeres 
gjennom eierskap i bedrifter, egen forretnings-
virksomhet, finansforvaltning og lignende. Kom-
muner har også solgt seg ut av sine eierandeler i 
kraftverk, og realisert verdier som kan investeres 
på andre måter, for eksempel gjennom å forvalte 
verdiene i finansmarkedet eller å investere i bygg 
og infrastruktur. Enhver kommune kan i prin-
sippet investere sine midler gjennom å kjøpe 
aksjer i kraftsektoren, på samme måte som de kan 
velge å investere sine midler på andre måter. Der-
som kommunenes utbytteinntekter skulle inklu-
deres i inntektsutjevningen, ville det også kunne 
gitt insentiver til å ta finansielle eller organisato-
riske grep for å omgå problemstillingen.

Eiendomsskatt er en frivillig skatt, som kom-
muner kan velge om de vil skrive ut eller ikke. 
Kommunene har også betydelig frihet til å velge 
innretning på skatten gjennom å velge hvilke 
typer eiendom som skal beskattes, takserings-
metode, sette skattesatser og å innføre et bunnfra-
drag. Det at eiendomsskatten er en frivillig skatt, 
kan være et argument mot å inkludere eiendoms-
skatt på kommunenes egne innbyggere og gjeste-
innbyggere i inntektsutjevningen. Rattsøutvalget 
anbefalte i sin andre delutredning i 1997 at eien-
domsskatten ble holdt utenfor inntektsutjevning, 
blant annet begrunnet med at eiendomsskatten er 
en frivillig skatt hvor kommunene fritt skal få 
velge skattesatser innenfor nasjonalt definerte 
rammer. Dersom eiendomsskatten i sin helhet 
legges inn i inntektsutjevningen vil dens lokale 
forankring bli svekket.13

Borgeutvalget viste i sin utredning i 2005 til at 
det at eiendomsskatten er en frivillig skatt, taler 
mot at den skal inkluderes i inntektsutjevningen. 
De vurderte også at datagrunnlaget for forskjeller 
i skattegrunnlag på den tiden var for dårlig til at 
eiendomsskatten kunne legges inn i inntekts-11 Borge m.fl. (2022) Inntektssystemet for kommunene. Lokale 

skatteinntekter. SØF-rapport nr. 01/22.
12 NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet. 13 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren.
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utjevningen på en faglig forsvarlig måte.14

Sammenliknet med dagens situasjon der eien-
domsskatten er utenfor utjevningen, vil en svekke 
kommunenes insentiver til å innføre eller øke 
eiendomsskatten dersom en større del av denne 
inntekten skal utjevnes med utgangspunkt i stør-
relsen på den innkrevde eiendomsskatten. Borge 
m.fl. (2022) viser til at dersom eiendomsskatteinn-
tekter skal inkluderes i inntektsutjevningen, bør 
utjevningen ta utgangspunkt i forskjeller i skatte-
grunnlag og ikke i forskjeller i skatteinntekt. Det 
er urimelig å omfordele fra kommuner som har 
høye skatteinntekter fordi de har satt høye skatte-
satser på eiendom. Forfatterne viser også til at et 
mer enhetlig takseringsopplegg er nødvendig for 
eventuelt å kunne inkludere eiendomsskatt i 
inntektsutjevningen.15

Konsesjonsavgiften skal avsettes på et fond, 
som fortrinnsvis skal anvendes til utbygging av 
næringslivet i distriktet. Det foreligger dermed 
bindinger på bruken av disse inntektene, og de 
kan derfor ikke karakteriseres som frie inntekter. 
Dette kan tale imot at disse inntektene inkluderes 
i inntektsutjevningen.

Utvalgets vurdering av hvilke inntekter som bør 
utjevnes

Utvalget mener det bør legges sterkere vekt på 
hensynet til at kommunene skal kunne gi et like-
verdig tjenestetilbud til innbyggerne og behovet 
for utjevning mellom kommuner. I dagens inn-
tektsutjevning er nær 90 prosent av alle kommu-
nale skatteinntekter inkludert, men skatteinn-
tektene som ikke er inkludert er svært skjev-
fordelte og bidrar til store inntektsforskjeller 
mellom kommunene.16 Inntekter fra eiendoms-
skatt, konsesjonskraft og havbruksfondet er frie 
inntekter, som kommunene kan disponere fritt, og 
som er med på å finansiere velferdstjenester.

Når det kun er inntekter fra skatt på inntekt og 
formue og naturressursskatt som utjevnes, kan 
kommuner med høye inntekter fra naturressurser 
og lave inntekter fra inntekts- og formuesskatt få 
kompensasjon gjennom inntektsutjevningen, sam-
tidig som de får beholde store deler av inntektene 
fra naturressurser. Dette er et forhold som også 

taler for å inkludere flere av kommunenes skatte-
inntekter i inntektsutjevningen.

Utvalget ønsker samtidig å understreke at 
kommuner bør få noe igjen for å legge til rette for 
næringsvirksomhet, enten det gjelder å legge til 
rette for utvinning av naturressurser som vann-
kraft og havbruk, eller å legge til rette for annen 
næringsvirksomhet. Selv om det er viktig at verts-
kommunene får en kompensasjon for naturinn-
grep og lokale miljømessige konsekvenser, kan 
det også argumenteres for at en del av disse inn-
tektene bør deles med kommunefellesskapet. 
Kommuner som legger areal til rette for nærings-
virksomhet, men som ikke har de naturgitte 
mulighetene til å satse på vannkraftutvinning og 
havbruk, vil i dagens inntektssystem kun sitte 
igjen med eventuelle økte skatteinntekter fra inn-
tektsskatt og formuesskatt, som begge er inklu-
dert i inntektsutjevningen, og eventuell eiendoms-
skatt på selve næringsbyggene. Inntektene fra 
naturressurser kan avhenge av mange forhold 
utenfor vertskommunens kontroll, for eksempel 
utbygging av ny kapasitet for kraftoverføring. 
Konsesjonsordningene for vannkraft er gamle 
ordninger, og utformingen av dem må ses i 
sammenheng med hvordan forholdene var da ord-
ningene ble innført. Formålet med konsesjons-
kraft var å sikre utbyttingskommunene kraft til 
alminnelig elektrisitetsforsyning til en pris som 
reflekterte kostnadene ved utbyggingen. I det 
markedsbaserte kraftsystemet vi har i dag virker 
konsesjonskraften som en inntektsoverføring fra 
selskapene til kommunene og fylkeskommu-
nene.17

Kommunesektorens inntekter fra utvinning av 
naturressurser har også økt over de siste årene, 
med innføring av Havbruksfondet og nå også en 
produksjonsavgift på oppdrett. Fra og med 2022 
innføres også en produksjonsavgift på vindkraft. 
Dette innebærer at kommunesektorens inntekter 
utenfor inntektsutjevningen øker, og bidrar til 
økende økonomiske forskjeller mellom kommu-
nene.

Med utgangspunkt i hensynet til likeverdige 
tjenester bør inntektsutjevningen prinsipielt 
omfatte alle skatteinntekter og andre inntekter fra 
naturressurser som kommunene fritt kan dispo-
nere. Det gjør omfordelingen mer rettferdig og 
helhetlig og sikrer i større grad likebehandling av 
kommunene og næringene. I tråd med dette 
mener utvalget at kommunenes inntekter fra 
konsesjonskraft, Havbruksfondet og eiendoms-
skatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og 

14 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring.
15 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene. Lokale 

skatteinntekter. SØF-rapport nr. 01/22.
16 Her er kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og for-

mue, naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft-
inntekter, konsesjonsavgift og havbruksinntekter med i 
beregningen. 17 NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk
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anlegg omfattet av særskattereglene for petro-
leum også bør utjevnes mellom kommunene. 
Dette er inntekter som er svært skjevt fordelt 
mellom kommuner, og dermed bidrar til ulikheter 
i tjenestenivå. Utvalget foreslår at det foretas en 
moderat utjevning av disse inntektene, dvs. at de 
ikke utjevnes i like stor grad som skatteinntektene 
som er en del av inntektsutjevningen i dag. Dette 
vil både ivareta hensynet til større utjevning av 
inntektsforskjeller mellom kommuner, samtidig 
som kommuner fortsatt vil tjene på å legge til 
rette for utnyttelse av naturressurser. Utvalget 
foreslår ikke at konsesjonsavgiften inkluderes i 
inntektsutjevningen, siden den ikke kan regnes 
som frie inntekter for kommunene. Utvalget fore-
slår også at kun eiendomsskatt på kraftanlegg, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 
særskattereglen for petroleum omfattes av utjev-
ning.18 Det er per i dag ikke mulig å skille ut kun 
denne eiendomskategorien i datagrunnlaget, og 
eiendomsskatt på kraftanlegg mv. inngår sammen 
med eiendomsskatt på annen næringseiendom i et 
samlet datagrunnlag. Utvalget er kjent med at det 
arbeides med å lage mer fininndelt informasjon 
om skattegrunnlagene som skiller mellom disse 
kategoriene, og som kan gjøre det mulig å inklu-
dere eiendomsskatt på kraftanlegg mv. i en utjev-
ningsordning.

Utvalget har også vurdert om øvrig eiendoms-
skatt bør inkluderes i inntektsutjevningen. Selv om 
mange kommuner har innført eiendomsskatt, er 
det fremdeles ikke alle kommuner som har eien-
domsskatt, og skattesatsene varierer mellom kom-
munene. For å kunne inkludere eiendomsskatten i 
inntektsutjevningen, ville det etter utvalgets vurde-
ring være nødvendig å bruke skattegrunnlaget, og 
ikke skatteinntekten, som utjevningsgrunnlag. Det 
vil være urimelig å omfordele fra kommuner med 
høye skatteinntekter fordi de har høye skatte-
satser på eiendom, til kommuner som ikke har inn-
ført eiendomsskatt eller har lave skattesatser. Der-
som det skal tas utgangspunkt i utjevning av 
skattegrunnlaget og ikke skatteinntekten, så vil 
kommuner som ikke har innført eiendomsskatt, 
eller har en lav skattesats, bli behandlet i inntekts-
utjevningen som om de hadde innført eiendoms-
skatt, eller hadde hatt en høyere skattesats. Det vil 
også være nødvendig å få på plass et enhetlig tak-
seringsopplegg for å kunne inkludere denne delen 
av eiendomsskatten i inntektsutjevningen.

Eiendomsskatt på bolig/fritidsbolig er i 
utgangspunktet mye jevnere fordelt enn eiendoms-
skatt på kraftanlegg mv., og utjevningen vil i mindre 

grad bidra til omfordeling mellom kommunene. 
For eiendomsskatt på kraftanlegg mv. er det i 
større grad snakk om naturgitte forutsetninger og 
forhold utenfor kommunens kontroll som gir kom-
munene mulighet til å skattlegge ulike virksom-
heter. Dette taler for at disse inntektene bør omfor-
deles mellom kommunene. I dag skattlegger kom-
munene nær alle mulige anlegg, og det vil her være 
mulig å ta utgangspunkt i en utjevning av skatte-
inntektene. Disse inntektene er også svært skjev-
fordelt mellom kommunene og bidrar dermed til 
større inntektsforskjeller mellom kommunene.

Utjevningsmodell
Utvalget ønsker å skissere en egen utjevnings-
modell for inntektene fra eiendomsskatt på kraft-
anlegg mv., konsesjonskraft og havbruksinn-
tektene. Utvalget foreslår at disse inntektene 
utjevnes på siden av den ordinære inntektsutjev-
ningen og med en lavere utjevningsgrad.

Utvalget foreslår en symmetrisk utjevnings-
modell med kompensasjonsgrad på 10 pst. for å 
oppnå en moderat utjevning. Kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet for de 
aktuelle inntektene, målt per innbygger, vil få et 
trekk tilsvarende 10 pst. av differansen mellom 
eget inntektsnivå og landsgjennomsnittet, mens 
kommuner med inntekter under landsgjennom-
snittet vil få et tilskudd tilsvarende 10 pst. av diffe-
ransen mellom eget inntektsnivå og lands-
gjennomsnittet. Det innebærer at kommunene 
som ikke har noen av disse inntektene i dag, vil få 
et tilskudd tilsvarende 10 pst. av landsgjennom-
snittet for disse inntektene.

Det er også mulig å se for seg et alternativ 
hvor en mindre andel av de aktuelle inntektene 
inkluderes i den ordinære inntektsutjevningen. 
Denne andelen kan settes til 10 pst. for å oppnå en 
moderat utjevning. I denne modellen vil det være 
det samlede inntektsnivå som er avgjørende for 
utjevningen. Dette er en modell som vil komme 
kommuner med relativt lave inntekter fra inn-
tektene som er inkludert i inntektsutjevningen i 
dag til gode.

Utvalget anbefaler at det ses nærmere på hvor-
dan en slik utjevningsordning kan utformes. Et 
element som bør undersøkes nærmere er hvilket 
grunnlag som skal legges til grunn for å anslå 
verdien av kommunenes konsesjonskraftinntekter.

Tall fra KOSTRA for netto inntekt fra konse-
sjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg viser kun verdien av konsesjonskraften 
som har blitt solgt videre, og ikke konsesjonskraft 
som for eksempel har gått til eget forbruk. For 18 Eiendommer omfattet av eiendomsskatteloven § 3 bokstav c. 
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kommunene er verdien av konsesjonskraften 
høyere enn tallene fra KOSTRA tilsier. En mulig-
het her er å legge til grunn et beregningsgrunn-
lag hvor konsesjonskraftmengden multipliseres 
med differansen mellom gjennomsnittlig årlig 
spotmarkedspris og konsesjonskraftprisen fastsatt 
av Olje- og energidepartementet. Utvalget foreslår 
at det ses nærmere på fordeler og ulemper ved å 
legge til grunn et slikt eller lignende beregnings-
grunnlag.

8.4 Kommunenes frihet til å sette 
skattesatser

For inntekts- og formuesskatten er det fastsatt 
maksimale skattesatser for kommunene. Kommu-
nene kan velge å sette skattesatsene lavere enn 
maksimalsatsene, men de har ikke mulighet til å 
sette dem høyere. Siden 1978 har imidlertid alle 
kommuner med ett unntak brukt maksimal-
satsene, både for inntekts- og formuesskatten. 
Unntaket er Bø kommune i Nordland, som fra og 
med skatteåret 2021 satte ned sin sats for kommu-
nal formuesskatt fra maksimalsatsen på 0,7 pst., til 
0,2 pst. Dagens system for inntektsutjevning 
mellom kommunene er ikke utformet for å hånd-
tere slike endringer.

I dagens system for inntektsutjevningen mel-
lom kommunene beregnes kommunenes tilskudd 
og trekk på grunnlag av de faktiske skatteinn-
tektene. Dersom en kommune setter ned skatte-
satsen, og med det får reduserte skatteinntekter, 
vil kommunens beregningsgrunnlag i inntekts-
utjevningen gå ned. Dersom en ikke korrigerer 
for dette, vil kommunen få kompensert store deler 
av de reduserte skatteinntektene gjennom et økt 
bidrag fra inntektsutjevningen, eller i form av 
lavere bidrag til ordningen dersom kommunen i 
utgangspunktet har inntekter over gjennom-
snittet. Kompensasjonen finansieres av de andre 
kommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
varslet i kommuneproposisjonen for 2021 at 
departementet ville foreta en korreksjon i bereg-
ningen av inntektsutjevningen, for å unngå at 
andre kommuner må betale for at en kommune 
setter ned skattesatsen. Departementet så det 
ikke som rimelig at kommuner med maksimale 
skattesatser skulle kompensere en betydelig del 
av tapet til kommuner som velger å sette ned 
skattesatsene. Det ble derfor foreslått at det fra og 
med skatteåret 2021 ble lagt til grunn et korrigert 
skattegrunnlag for Bø kommune i inntektsutjev-
ningen. Det korrigerte skattegrunnlaget er et 

anslag på hva skatteinntektene ville ha vært med 
maksimal skattesats. Departementet la til grunn 
at en slik korreksjon også bør gjennomføres for 
eventuelle andre kommuner eller fylkeskommu-
ner som i framtiden velger å benytte seg av lavere 
skattesatser enn maksimalsatsene. Stortinget 
hadde i sin behandling av kommuneproposisjonen 
for 2021 ingen merknader til dette.

Tilleggsmandat til utvalget

Med bakgrunn i denne saken, fikk utvalget i 
januar 2021 et tilleggsmandat fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, der utvalget ble 
bedt om å gi en:

«nærmere vurdering av forenligheten mellom 
lavere skattesatser enn maksimalsatsene på 
skatt på inntekt og formue fra personlige skatt-
ytere, og dagens system for skatteutjevning. 
Utvalget bes se på hvordan en anledning til å ha 
lavere skattesatser bør håndteres i inntekts-
systemet. I dagens system vil dette gjelde både 
for inntekts- og formuesskatten».

8.4.1 Hvordan håndtere ulike skattesatser 
i et system med utjevning?

På oppdrag fra utvalget har Senter for økonomisk 
forsking (SØF) i rapporten «Lokale skatteinn-
tekter» vurdert hvordan inntektsutjevningen kan 
utformes i et system med beskatningsfrihet.19

SØF argumenterer for at dersom skattesatsen 
varierer mellom kommuner, bør utjevningen ta 
utgangspunkt i forskjeller i skattegrunnlag og 
ikke forskjeller i faktiske skatteinntekter. Det vil 
være urimelig om en kommune som har satt ned 
formuesskattesatsen skal få økt tilskudd (eller må 
betale mindre i bidrag) i inntektsutjevningen, og 
at dette blir finansiert av andre kommuner.

SØF argumenterer for at inntektsutjevningen 
bør baseres på en normert skattesats dersom 
kommunene begynner å utnytte den formelle fri-
heten til å sette lavere skattesatser i inntekts- og 
formuesskatten enn dagens maksimalsatser. I et 
system med en normert skattesats legges det til 
grunn at utjevningen skjer basert på en sats som 
er felles for alle kommuner, f.eks. gjennomsnitts-
satsen eller maksimalsatsen, eller eventuelt på 
satser som er felles for grupper av kommuner. I 
Sverige, Danmark og Finland har kommunene full 
frihet i valg av sats for beskatning av inntekt fra 

19 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene. Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport nr. 01/22.
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personer, og utjevningen er basert på en slik 
gjennomsnittlig normert skattesats. Danmark og 
Finland bruker gjennomsnittlige skattesatser for 
alle kommuner i landet, mens Sverige benytter 
regionspesifikke skattesatser som er felles for alle 
kommuner i en region.

SØF peker også på at økt utnyttelse av den for-
melle friheten i inntekts- og formuesskatten vil 
kunne få konsekvenser for måten kommunene til-
føres skatteinntekter på. I dagens system består 
kommunenes bokførte skatteinntekter av inn-
betalte beløp fra ulike skatteår, og det skilles ikke 
mellom forskuddsskatt på inntekt og formue. Der-
som kommunene velger ulike skattesatser, vil det 
være en fordel om skattetilførselen også følger 
utlignet skatt for skatteåret. SØF viser her til en 
modell hvor kommunene tilføres skatteinntekter 
forskuddsvis med grunnlag i anslag på utliknet 
skatt, og med påfølgende avregning når likningen 
foreligger på høsten året etter skatteåret. Lik-
nende modeller brukes også i Sverige og 
Danmark.

Utvalgets vurdering

Utvalget har blitt bedt om å foreta en vurdering av 
om lavere skattesatser enn maksimalsatsene på 
skatt på inntekt og formue fra personlige skatt-
ytere er forenlig med dagens system for inntekts-
utjevning, samt hvordan ulike skattesatser kan 
håndteres i inntektsutjevningen.

Dette er en problemstilling som prinsipielt 
handler om hvordan inntektsutjevningen bør utfor-
mes i et system der formell beskatningsfrihet 
benyttes i praksis. Norske kommuner har en viss 
grad av beskatningsfrihet i inntekts- og formues-
skatten, siden de har muligheten til å sette skatte-
satsene innenfor et intervall, hvor det er gitt en 
øvre grense for hvor høy denne satsen kan være. 
Til nå har alle kommunene med unntak av Bø valgt 
den samme satsen, maksimalsatsen. Det kan skyl-
des at beskatningsfriheten ikke oppfattes som reell 
av kommunene, og at det i praksis kun er innenfor 
eiendomsskatten at kommunene kan påvirke egne 
inntekter gjennom skattesatsen. Utvalget har dis-
kutert om kommunene bør ha mulighet til å sette 
skattesatsene selv for inntekts- og formuesskatten. 
Hensynet til det lokale selvstyret og den lokale for-
ankringen av kommunenes inntekter taler for at 
kommunene skal ha mulighet til å sette egne 
skattesatser. Denne muligheten må veies opp mot 
hensynet til likeverdige tjenester. I tillegg kan det 
argumenteres for at skattesatsene i liten grad bør 
kunne variere for skattearter der skattegrunn-
lagene er nokså mobile og/eller for skattegrunnlag 

som er ustabile eller mer ujevnt fordelt mellom 
kommunene.

Formuesskatten er i SØF-rapporten vurdert 
som et mobilt skattegrunnlag. Ved å melde flyt-
ting til en annen kommune kan skatten reduseres 
betydelig for personer med store formuer. Det er 
uheldig om det oppstår en situasjon hvor dette 
bidrar til skattekonkurranse mellom kommuner. 
Utvalget har foreslått å redusere den kommunale 
delen av formuesskatten. Dette kan bidra til å 
redusere muligheten for slik skattekonkurranse.

Inntektsskatten er også til en viss grad et 
mobilt skattegrunnlag, men i betydelig mindre 
grad enn formuesskatten. Enkelte inntektskompo-
nenter innenfor alminnelig inntekt, som utbytte-
inntekter og store næringsinntekter, er ujevnt for-
delt mellom skattyterne og kan dermed være mer 
mobile skattegrunnlag. Imidlertid vil inntektsvirk-
ningene av å sette ned inntektsskatten i en kom-
mune normalt trolig dominere over nye skatteinn-
tekter fra potensielle tilflyttere og en slik skatte-
endring vil dermed være mindre relevant for å 
styrke en kommunes inntekter.

Videre vil utvalget peke på at både skatt på 
alminnelig inntekt og formuesskatten er viktige 
virkemidler i den nasjonale fordelingspolitikken. 
Beskatningen av alminnelig inntekt spiller også 
sammen med utformingen av pensjon og trygde-
ordningene og skatt på utbytte. Lokale variasjoner 
i beskatningen av alminnelig inntekt vil bety at 
den sentralt fastsatte fordelingspolitikken delvis 
kan motvirkes på lokalt nivå. I tillegg vil verdien 
av fradrag, herunder sosialt begrunnede fradrag, 
variere mellom kommunene dersom de kommu-
nale satsene varierer. Ulike lokale skattesatser på 
inntektene vil også påvirke nøytralitetshensyn i 
skattesystemet og mål om å beskatte ulike former 
for arbeidsinntekt mest mulig likt.

Mer bruk av lavere skattesatser enn maksi-
malsatsene vil også kunne utfordre den makro-
økonomiske styringen av kommunesektorens inn-
tekter. Dette vil kunne redusere muligheten for å 
bruke finanspolitikken for å stabilisere den økono-
miske utviklingen. Konjunkturstyringen er et 
sentralt statlig ansvarsområde. Det vil eksempel-
vis kunne være uheldig om kommunene setter 
ned skattesatsene i en situasjon med press i øko-
nomien. Den samlede inntektsrammen til kommu-
nene vil også påvirkes om flere kommuner setter 
ned skattesatsen. Dette må i tilfelle hensyntas i 
fastsetting av de frie inntektene i makro, slik at 
kommunesektoren selv bærer kostnadene ved 
lavere skattesatser.

Det er derfor utvalgets primære standpunkt at 
skattesatsene for skatt på inntekt og formue bør 
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være faste satser. Selv om kommunene i svært 
liten grad har benyttet dagens mulighet til å sette 
satsene lavere enn maksimalsatsene på inntekt og 
formue, kan en argumentere for at det å fjerne 
denne muligheten vil begrense kommunenes 
beskatningsfrihet. Utvalget mener kommunene 
bør ha reelle muligheter til å påvirke egne inn-
tekter. Det kan for eksempel løses ved at en over-
gang til faste skattesatser for skatt på inntekt og 
formue kombineres med å øke kommunenes 
beskatningsfrihet innenfor eiendomsskatten.

Dersom kommunene fortsatt skal ha mulig-
heten til å sette ulike skattesatser for inntekts- og 
formuesskatten må det sørges for at inntektsutjev-
ningen ikke kompenserer kommuner som reduse-
rer skattesatsen. Så lenge alle kommuner benytter 
seg av den samme satsen, fungerer dagens utfor-
ming av inntektsutjevningen godt. Bø kommunes 
vedtak om en lavere skattesats har utfordret det 
rådende systemet og det har blitt foretatt en 
korreksjon i beregningen av inntektsutjevningen 
for å unngå at Bø får kompensert de tapte skatte-
inntektene som skyldes at de selv har valgt en 
lavere skattesats. Utvalget mener det er urimelig at 
kommuner som selv velger en lavere skattesats 
skal få kompensert store deler av inntekts-
reduksjonen av andre kommuner gjennom inn-
tektsutjevningen. Dersom kommunene skal ha fri-
het til selv å sette skattesatsene, bør inntektsutjev-
ningen innrettes slik at den enkelte kommune selv 
dekker inntektstapet som følger av en lavere skatte-
sats. Dette hensynet kan ivaretas på ulike måter.

Så lenge det bare er svært få kommuner som 
setter en lavere skattesats, kan problemstillingen 
trolig håndteres slik departementet har gjort i Bø-
saken. Denne løsningen går ut på at skattetallene 
til den/de kommunene som har en lavere skatte-
sats blir korrigert i beregningen av inntekts-
utjevningen. Skatteetaten foretar en beregning av 
hva skatteinntektene til kommunen ville vært der-
som kommunen hadde fulgt maksimalsatsen for 
skatteinntekten, og dette legges til grunn i inn-
tektsutjevningen.

Å beregne hva skatteinntekten ville vært med 
full sats er en variant av å beregne inntektsutjev-
ningen på grunnlag av skattegrunnlaget, hvor det 
legges til grunn en normert sats. SØF anbefaler i 
sin rapport å legge til grunn skattegrunnlaget i 
beregningen av inntektsutjevningen og å benytte 
en normert sats for alle kommuner.

Dersom friheten til å sette satser under maksi-
malsatsen beholdes og omfanget av kommuner 
som setter ned skattesatsen blir større, vil det 
etter utvalgets vurdering være mer hensikts-
messig og oversiktlig å legge om til å beregne 

inntektsutjevningen med utgangspunkt i skatte-
grunnlaget for alle kommuner, og benytte en 
normert skattesats. Det vil i den norske sammen-
hengen være naturlig å legge til grunn maksimal-
satsen som den normerte satsen. Slik vil bereg-
ningen av inntektsutjevningen være uavhengig av 
den faktiske skattesatsen kommunene velger.

8.4.2 Kommunenes frihet til å sette satser 
i eiendomsskatten

At kommunene har mulighet til å påvirke skatte-
inntektene fra egne innbyggere styrker den lokale 
forankringen og bygger opp under det lokale selv-
styret. Utvalget argumenterte i avsnitt 8.4.1 for at 
kommunene ikke lenger bør ha muligheten til å 
sette skattesatser selv for skatt på inntekt og for-
mue, og pekte på at en slik endring kan kombi-
neres med å øke kommunenes beskatningsfrihet 
innenfor eiendomsskatten. Dette ville være et 
brudd mot utviklingen de senere årene, der 
kommunenes handlefrihet innenfor eiendoms-
skatten er blitt innskrenket. I lys av dette har 
utvalget vurdert spørsmålet om kommunene bør få 
økt beskatningsfrihet innenfor eiendomsskatten.

Eiendomsskatten inngår i dag i fastsettelsen 
av skatteandelen. Med uendret skatteandel vil 
derfor en økning i eiendomsskatten føre til at 
andelen øvrige skatter reduseres, noe som vil gi 
redusert utjevning i inntektsystemet, jf. avsnitt 
8.2.1. Innenfor en gitt ramme vil økt eiendoms-
skatt kun føre til endring i sammensetningen av 
kommunenes inntekter, og ikke økte inntekter til 
kommunene som helhet.

Utvalgets vurdering

Eiendomsskatten er i faglitteraturen vurdert som 
en god lokal skatt, se for eksempel Borge m.fl. 
(2022). Boliger og fritidseiendommer er immobile 
og ganske stabile skattegrunnlag, og skatt på 
slike eiendommer gir en god kobling mellom de 
som mottar kommunale tjenester og de som finan-
sierer dem.20 I tillegg er det begrensede mulig-
heter til å tilpasse seg for å unngå å betale eien-
domsskatt, samtidig som det er mulig å ta for-
delingsmessige hensyn gjennom et bunnfradrag. 
Eiendom er i utgangspunktet forholdsvis lavt 
beskattet i Norge sammenliknet med i andre land. 
Beskatning av eiendom påvirker ikke arbeidstilbu-
det gjennom at det blir mindre lønnsomt å jobbe.

20 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene. Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport nr. 01/22.



132 NOU 2022: 10
Kapittel 8 Inntektssystemet for kommunene

Erfaringene fra flere kommuner tilsier i tillegg 
at eiendomsskatt har stort potensial for å stimu-
lere til lokal politisk debatt. Som med formues-
skatten kan eiendomsskatten også skape en 
kobling mellom kommunene og hyttebeboere, 
ved at hyttebeboere som bruker tjenestetilbudet i 
kommunen også bidrar til finansieringen.

Kommunenes muligheter til å øke sin finan-
siering gjennom eiendomsskatten har de senere 
årene blitt begrenset gjennom endringer i eien-
domsskatteloven, hvor den maksimale skatte-
satsen for bolig og fritidsbolig har blitt redusert. 
Dette er etter utvalgets vurdering en uheldig inn-
snevring av kommunenes beskatningsfrihet. Inn-

byggernes eiendom i egen kommune eller i en 
kommune der de er gjesteinnbyggere er gode 
lokale skattegrunnlag som knytter en forbindelse 
mellom de som mottar tjenester og de som betaler 
for dem. Det tilsier at kommunene bør ha et reelt 
handlingsrom i utformingen av skatt på slik eien-
dom. Etter utvalgets vurdering bør den kommu-
nale handlefriheten til å sette skattesats for bolig 
og fritidsbolig føres tilbake til samme nivå som i 
2019, hvor satsene fulgte de generelle reglene i 
eiendomsskatteloven på mellom 2 og 7 promille, 
og uten en nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på 
eiendomsverdien.



NOU 2022: 10 133
Inntektssystemet for kommunene Kapittel 9

Kapittel 9  
Utgiftsutjevningen

9.1 Innledning

Det er store forskjeller mellom kommunene, blant 
annet i kommunestørrelse, bosettingsmønster, 
befolkningssammensetning og sosioøkonomiske 
forhold. Dette gjør at innbyggerne har behov for 
og etterspør ulike tjenester i ulike kommuner, og 
kommunenes kostnader ved å tilby disse tjenes-
tene varierer. Innbyggertilskuddet til kommunene 
fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per 
innbygger, mens kommunenes kostnader målt 
per innbygger kan variere betydelig. Målet med 
utgiftsutjevningen er å utjevne disse forskjellene 
mellom kommunene og legge til rette for at alle 
kommuner skal kunne tilby likeverdige tjenester 
til sine innbyggere. Utgiftsutjevningen er en ren 
omfordeling innenfor innbyggertilskuddet mellom 
kommunene, og omfordeler fra kommuner med 
et lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med et 
høyt beregnet utgiftsbehov.

Variasjoner i kommunenes utgifter til det kom-
munale tjenestetilbudet kan skyldes både forhold 
som er utenfor kommunenes kontroll, og forhold 
som kommunene selv kan påvirke. Et viktig prin-
sipp i inntektssystemet i dag er at kommunene 
skal få full kompensasjon for utgifter ved tjeneste-
ytingen som de selv ikke kan påvirke. Full kom-
pensasjon innebærer at utjevningsgraden i utgifts-
utjevningen er på 100 pst.

Ufrivillige kostnadsforskjeller er forhold ved 
befolkningen eller kommunen som kommunen i 
prinsippet ikke skal kunne påvirke gjennom egne 
valg. For eksempel vil en kommune med relativt 
mange barn i grunnskolealder ha høyere utgifter 
til grunnskole enn en kommune med relativt få 
barn, mens en kommune med et spredt boset-
tingsmønster vil kunne ha lange reiseavstander 
og en mer desentralisert og dyrere skolestruktur 
enn en mindre spredtbygd kommune. Begge 
disse faktorene er utenfor kommunens kontroll, 
og skal kompenseres i utgiftsutjevningen.

Frivillige kostnadsforskjeller er derimot kost-
nader som er et resultat av kommunenes egne dis-
posisjoner, og er knyttet til forskjeller i standard/

kvalitet og effektivitet ut over gjennomsnittet. Å 
kompensere for slike frivillige kostnadsforskjeller 
vil svekke insentivene til kostnadseffektiv tjeneste-
yting. Innenfor et fordelingssystem vil dette bety at 
kommuner som produserer effektivt blir straffet i 
form av reduserte statlige overføringer, samtidig 
som kommuner som produserer ineffektivt vil bli 
kompensert for utgifter som skyldes ineffektiv 
drift.

Siden det kun er de ufrivillige kostnads-
forskjellene som skal utjevnes gjennom utgifts-
utjevningen, baseres utjevningen på et beregnet 
utgiftsbehov for den enkelte kommune, og ikke 
kommunenes faktiske utgifter. Utgiftsbehovet til 
den enkelte kommune beregnes ved hjelp av kost-
nadsnøkkelen. Målet med kostnadsnøkkelen er å 
fange opp de bakenforliggende faktorene som 
indirekte påvirker kommunens kostnader, slik 
som alderssammensetningen i befolkningen, 
bosettingsmønster, sosioøkonomiske forhold og 
kommunestørrelse.

Kostnadsnøkkelen er et sett med kriterier og 
en tilhørende vekting, som sier noe om hvilke fak-
torer som gjør at kommunenes utgifter varierer. 
Ved hjelp av kostnadsnøkkelen beregnes det en 
indeks for hver kommune, og denne sier noe om 
det beregnede utgiftsbehovet for kommunen i for-
hold til landsgjennomsnittet. Denne indeksen 
benyttes videre for å omfordele fra kommuner 
som er relativt billigere å drive, til kommuner som 
er relativt dyrere å drive enn gjennomsnittet.

Kriteriene i kostnadsnøkkelen må være rele-
vante for alle kommuner. Noen kommuner har 
oppgaver eller ansvar som ikke andre kommuner 
har, og dermed også høyere kostnader på grunn 
av dette. Et eksempel på dette er kommuner i for-
valtningsområdet for samisk språk, som har mer-
kostnader knyttet til tospråklighet på grunn av 
dette. Områder der noen få kommuner har mer-
kostnader vil det ikke være mulig å håndtere gjen-
nom utgiftsutjevningen på en god måte, og even-
tuell kompensasjon for forhold som kun gjelder et 
fåtall kommuner må løses på andre måter enn 
gjennom utgiftsutjevningen.
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Videre i dette kapittelet vurderer utvalget 
hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for 
utgiftsutjevningen (9.2), og hvilke sektorer og 
utgifter som bør omfattes av utgiftsutjevningen 
(9.3). I avsnitt 9.4, 9.5 og 9.6 omtales metoder og 
analyseopplegg som benyttes i utformingen av 
kostnadsnøkkelen, og hvilket datagrunnlag som 
benyttes. I avsnitt 9.7 vurderer utvalget dagens 
kompensasjon for smådriftsulemper i inntekts-
systemet (gradert basiskriterium), og kommer 
med forslag til endringer i utformingen av denne.

9.2 Prinsipper for utgiftsutjevningen

Et viktig prinsipp i inntektssystemet er at kommu-
nene skal få full kompensasjon for utgifter ved 
tjenesteytingen som de selv ikke kan påvirke. Det 
er i dag full utgiftsutjevning av ufrivillige kost-
nadsforskjeller mellom kommunene, dvs. en utjev-
ningsgrad på 100 pst., innenfor de sektorene som 
er omfattet av utgiftsutjevningen. Også andre land 
med sammenlignbare systemer, som de nordiske 
landene, har en omfattende utgiftsutjevning for å 
sørge for at alle kommuner settes i stand til å tilby 
likeverdige tjenester.

Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling mel-
lom kommunene, der noen kommuner får et trekk 
og andre kommuner får et tillegg i innbygger-
tilskuddet. Summen av tillegget er lik summen av 
trekket, slik at utgiftsutjevningen er et nullsumspill.

Utvalget mener utjevningsgraden i utgifts-
utjevningen fortsatt bør være på 100 pst., slik at 
forskjellene i ufrivillige kostnader innenfor sekto-
rene som er inkludert i utjevningen utjevnes fullt 
ut. Utvalget mener også at det er et viktig prinsipp 
i utgiftsutjevningen at det kun er ufrivillige kost-
nadsforskjeller som skal utjevnes mellom kommu-
nene, og dette bør fortsatt legges til grunn. Fri-
villige forskjeller i tjenestetilbud mellom kommu-
nene er et resultat av lokale ønsker og prioriterin-
ger, og disse bør dermed ikke utjevnes gjennom 
utgiftsutjevningen.

Rammestyring er hovedfinansieringsmodellen 
for kommunesektoren, og kommunene skal fritt 
kunne prioritere sine ressurser innenfor gjeld-
ende lover og regler. Dette betyr også at utgifts-
utjevningen ikke bør inneholde kriterier som 
legger føringer på kommunenes prioriteringer 
eller gir insentiver til å prioritere på en bestemt 
måte. Utvalget mener derfor at utgiftsutjevningen 
og kriteriene i denne bør utformes slik at den 
fanger opp de bakenforliggende etterspørsels- og 
kostnadsforholdene i kommunen, uavhengig av 
hvordan kommunen har innrettet tjenestetilbudet.

Utformingen av utgiftsutjevningen er en avvei-
ning av flere hensyn. Hensynet til likeverdige 
tjenester tilsier en omfattende utgiftsutjevning, 
mens hensynet til et enkelt og transparent system 
trekker i retning av at utgiftsutjevningen ikke kan 
være for detaljert. Utvalget har lagt vekt på at 
utgiftsutjevningen bør være så enkel som mulig, 
samtidig som den er detaljert nok til å fange opp 
variasjonene i kommunenes utgifter.

For at utgiftsutjevningen skal være mest mulig 
treffsikker må kriteriene og vektingene av disse 
oppdateres jevnlig. Utvalget har foretatt en 
gjennomgang av alle delkostnadsnøklene i utgifts-
utjevningen, og foreslår endringer i kriterier og 
vekting i tråd med oppdaterte analyser av varia-
sjonene i kommunenes utgifter. Utvalget har også 
vurdert hvilke sektorer som bør omfattes av 
utgiftsutjevningen og om noen flere sektorer også 
bør inkluderes.

Krav til kriterier i kostnadsnøkkelen

Formålet med analysene er å finne de kriteriene 
som i best mulig grad kan forklare hvorfor 
kommunenes utgifter til en sektor varierer 
mellom kommunene. Hovedprinsippene for 
utgiftsutjevningen legger noen føringer på hvilke 
kriterier som benyttes i kostnadsnøkkelen. Prin-
sippene som legges til grunn er:
– Kommunene skal få full kompensasjon for ufri-

villige utgiftsforskjeller.
– Utgiftsutjevningen skal ikke styre kommune-

nes prioriteringer.

Når det legges til grunn at kommunene kun skal 
få kompensert for kostnader de selv ikke kan 
påvirke, stilles det noen krav til hvilke kriterier 
som kan inngå i kostnadsnøkkelen:
– Kriteriene må være objektive.
– Kriteriene må være basert på offisiell statistikk.
– Verdien på kriteriene må kunne oppdateres 

jevnlig.

At kriteriene er objektive betyr at kommunen ikke 
kan påvirke verdien på kriteriene, og på denne 
måten påvirke egne inntekter. Alternativet til å 
bruke objektive kriterier vil være å bruke kriterier 
som gir kommunene insentiver til å velge noe 
framfor noe annet. Hensynet til det lokale selv-
styret tilsier at staten ikke bør bruke inntekts-
systemet som et virkemiddel til å styre priorite-
ringene i kommunene. Det bør derfor ikke legges 
inn kriterier eller elementer i utgiftsutjevningen 
som gir insentiver til kommunene til å prioritere 
noen utgifter eller tjenester framfor andre.
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Et ikke-objektivt kriterium kan for eksempel 
være å bruke antall plasser i institusjoner som kri-
terium i stedet for antall eldre i kommunen. Ved å 
bruke antall institusjonsplasser som kriterium, vil 
kommunen få et insentiv til å øke antall plasser, og 
det vil bli en form for refusjonsordning hvor kom-
munene får tildelt midler etter aktivitet heller enn 
etter behov. Slike kriterier vil gripe inn i kommu-
nenes prioriteringer og vurderinger, ved at det 
lønner seg å bygge ut en del av tjenestetilbudet 
framfor et annet.

Siden utgiftsutjevningen er et nullsumspill vil 
en ordning med antall plasser som kriterium inne-
bære at mange institusjonsplasser og høy dek-
ningsgrad i en kommune, finansieres ved at en 
annen kommune med færre plasser og lavere dek-
ningsgrad får et trekk i sitt rammetilskudd. En slik 
ordning vil kunne gjøre det vanskelig for en kom-
mune med få plasser å bygge opp tjenestetilbudet 
sitt, da de kun etterskuddsvis vil få kompensert for 
nye plasser, mens en kommune med mange 
plasser kan ha insentiver til å holde antallet høyt.

Kommunenes verdi på det enkelte kriterium 
benyttes for å beregne rammetilskuddet til kom-
munen i de årlige statsbudsjettene. Det er derfor 
viktig at det er mulig å få oppdaterte tall på kriteri-
ene i kostnadsnøkkelen, slik at utgiftsutjevningen 
blir mest mulig oppdatert. For at kommunene 
skal kunne få innsikt i hvilke tall som legges til 
grunn for beregningene i utgiftsutjevningen bør 
også kriteriene i inntektssystemet i størst mulig 
grad være basert på offisiell statistikk.

9.3 Hvilke sektorer bør omfattes av 
utgiftsutjevningen?

Dagens utgiftsutjevning omfatter de store velferds-
tjenestene barnehage, grunnskole, pleie og 
omsorg, kommunehelsetjenesten, sosiale tjenester 
og barnevern, i tillegg til sektorene administrasjon 
og miljø og landbruk. Sektorene som omfattes av 
utgiftsutjevningen i dag utgjør om lag 81,5 pst. av 
kommunenes samlede utgifter, målt ved brutto 
driftsutgifter. Figur 9.1 viser de ulike sektorenes 
andel av samlet kostnadsnøkkel i 2022.

Administrasjon er inkludert i utgiftsutjev-
ningen begrunnet ut fra at det er faste kostnader 
knyttet til drift av en kommune, noe som kan ses 
på som kostnaden ved å være en kommune. Miljø 
og landbruk er ikke knyttet til nasjonale velferds-
tjenester, men ble inkludert i utgiftsutjevningen 
etter at øremerkede tilskudd til disse sektorene 
ble innlemmet i rammetilskuddet fra og med 1998. 
Det er ikke gjort endringer i hvilke sektorer som 

er inkludert i utgiftsutjevningen ved de siste revi-
sjonene av inntektssystemet.

Kommunale tjenester og oppgaver som finansi-
eres gjennom de frie inntektene, men som ikke 
omfattes av utgiftsutjevningen, får i praksis et stat-
lig finansieringsbidrag med et likt beløp per inn-
bygger. Noen av kommunens tjenesteområder er 
også finansiert ved brukerbetalinger og avgifter fra 
innbyggerne (selvkost). Ser vi på netto drifts-
utgifter, ekskl. avskrivninger, utgjør sektorene som 
ikke er inkludert i utgiftsutjevningen i dag om lag 
6,4 pst. av kommunenes samlede netto driftsutgif-
ter, og i gjennomsnitt utgjør driftsinntektene på 
disse funksjonene om lag 80 pst. av driftsutgiftene.

Siden ikke alle sektorer er omfattet av utgifts-
utjevningen, er utjevningen av variasjoner i utgif-
ter mindre enn om alle tjenesteområder hadde 
vært omfattet, men samtidig er det en relativt høy 
andel av kommunenes utgifter som omfattes av 
utgiftsutjevningen.

Sektorer utenfor utgiftsutjevningen

Noen kommunale tjenester som i dag ikke er 
inkludert i utgiftsutjevningen er kultursektoren, 
kommunal vei, kommunale boliger, kirke og vann, 
avløp og renovasjon. Tabell 9.1 viser kommunenes 
samlede driftsutgifter per tjenesteområde i 2019, 
utenom pensjon og premieavvik mv. I den øverste 
delen av tabellen vises sektorene som er omfattet 
av utgiftsutjevningen i 2022, mens tjenestene 
utenom utgiftsutjevningen er vist i nederste del.

Figur 9.1 Sektorenes andel av samlet 
kostnadsnøkkel i 2022.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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1 Statistisk sentralbyrå (2022). Statistikkbanken.
2 Ikke inkludert pensjon, pensjonsfond, premieavvik og amortisering av premieavvik.

Tabell 9.1 Kommunenes driftsutgifter (ekskl. avskrivninger) per tjenesteområde. Tall for 2019. Statistisk 
sentralbyrå/KOSTRA.1

Sektor/ funksjon

Brutto driftsutgifter 
ekskl. avskrivninger

Netto driftsutgifter 
ekskl. avskrivninger

Driftsinnt. 
 i pst. av 

 driftsutg.Mill. kr Andel Mill. kr Andel

Sektorer i utgiftsutjevningen 349 705 81.4 % 295 112 93.6 % 20.9 %
Administrasjon og miljø 28 518 6.6 % 25 198 8.0 % 18.9 %
Landbruk 899 0.2 % 612 0.2 % 34.3 %
Barnehage 53 531 12.5 % 47 599 15.1 % 15.2 %
Barnevern 14 361 3.3 % 12 100 3.8 % 19.2 %
Grunnskole (inkl. kulturskole og voksenopplæring) 86 405 20.1 % 74 032 23.5 % 20.6 %
Kommunehelse 20 831 4.8 % 16 114 5.1 % 26.7 %
Pleie og omsorg 127 004 29.6 % 103 478 32.8 % 24.1 %
Sosialhjelp (inkl. kvalifiseringsordningen) 18 156 4.2 % 15 979 5.1 % 15.1 %
Sektorer utenom utgiftsutjevning 79 842 18.6 % 20 159 6.4 % 80.4 %
Samferdsel 7 363 1.7 % 2 912 0.9 % 74.3 %
Kommunale veier 5 313 1.2 % 4 190 1.3 % 39.4 %
Samferdsel og transporttiltak 2 050 0.5 % -1 277 -0.4 % 164.6 %
Arbeidsrettede tiltak (ekskl. kval.ordningen) 4 882 1.1 % 4 233 1.3 % 15.1 %
Kommunale boliger 7 881 1.8 % -1 784 -0.6 % 130.3 %
Brann- og ulykkesvern 6 282 1.5 % 4 415 1.4 % 34.9 %
Allmenn kultur 7 819 1.8 % 5 818 1.8 % 30.9 %
Kultur – barn og unge 1 502 0.3 % 1 238 0.4 % 22.9 %
Idrett 4 761 1.1 % 3 331 1.1 % 38.4 %
Kommunal planlegging, byggesak mv. 4 869 1.1 % 2 253 0.7 % 60.0 %
Miljøforvaltning 2 507 0.6 % 1 749 0.6 % 40.2 %
Næringsforvaltning (ekskl. landbruk) 4 786 1.1 % -1 514 -0.5 % 135.7 %
Kirke mv. 3 759 0,9 % 3 608 1,1 % 4,8 %
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 17 814 4.1 % -6 926 -2.2 % 139.7 %
Tjenester utenfor ordinært kom. ansvar 2 096 0.5 % 871 0.3 % 62.7 %
Interkommunalt samarbeid 3 231 0.8 % -15 0.0 % 107.5 %
Fellesutgifter (ekskl. pensjon og premieavvik) 291 0.1 % -30 0.0 % 235.0 %
Sum2 429 548 100 % 315 271 100 % 32.0 %
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Brutto driftsutgifter til tjenestene som ikke
omfattes av utgiftsutjevningen var på nesten 
80 mrd. kroner i 2019, noe som tilsvarer i under-
kant av 20 pst. av de samlede driftsutgiftene. 
Mange av disse tjenestene finansieres imidlertid i 
stor grad av andre inntekter enn de frie inntek-
tene, og tjenestene utgjør derfor en langt mindre 
andel av kommunenes netto driftsutgifter.

Innspill til utvalget om tjenester som ikke inngår 
i utgiftsutjevningen

Utvalget har mottatt innspill om at enkelte tjenes-
ter bør vurderes inkludert i utgiftsutjevningen. 
By- og levekårsutvalget, Demografiutvalget og KS 
sitt storbynettverk pekte alle på at boligsosiale for-
hold var et aktuelt tjenesteområde å vurdere. By- 
og levekårsutvalget trakk fram arbeidsrettede til-
tak i kommunal regi, mens Demografiutvalget og 
Norsk kommunalteknisk forening spilte inn kom-
munal vei. I innspillsmøtene utvalget har hatt med 
kommunedirektørutvalg og fylkesstyrer har kom-
munal vei og beredskap til brann- og ulykkesvern 
blitt pekt på som tjenester utgiftsutjevningen bør 
ta høyde for.

Utvalget har sett nærmere på tjenestene som 
ikke inngår i utgiftsutjevningen i dag, og vurdert 
om det er grunnlag for å inkludere dem i utgifts-
utjevningen.

Kriterier for å vurdere hvilke tjenester som bør inngå 
i utgiftsutjevningen

Til grunn for dagens inntektssystem ligger en 
vurdering om at utgiftsutjevningen skal omfatte 
velferdstjenester kommunene enten er pålagt å 
drive, eller tjenester hvor det er knyttet sterke 
nasjonale mål til standard og omfang.

I vurderingen av hvilke tjenester som bør 
inngå i utgiftsutjevningen, har tidligere utvalg 
som har gått gjennom inntektssystemet, samt 
Kommunal- og distriktsdepartementet lagt vekt på 
at utgiftsutjevningen skal omfatte:
– velferdstjenester av nasjonal karakter
– tjenester det er knyttet sterke nasjonale førin-

ger eller mål til, f.eks. knyttet til standard og 
omfang av tjenestene

– oppgaver kommunene er pålagt å drive i lov 
eller forskrift

– tjenester av en viss størrelse (dvs. utgiftene til 
tjenestene har et visst omfang)

– tjenester der utgiftene per innbygger varierer 
mellom kommunene

– tjenester der det er mulig å finne objektive kri-
terier som fanger opp variasjoner i utgiftene

De tre første punktene er av mer prinsipiell karak-
ter – altså om det er rimelig at ufrivillige variasjo-
ner i utgiftsbehovet kompenseres gjennom inn-
tektssystemet. De tre neste punktene er av mer 
praktisk karakter: Det har liten praktisk betyd-
ning å utjevne forskjeller i utgiftene hvis de sam-
lede utgiftene er små eller hvis de ikke varierer 
mellom kommunene, og det er ikke mulig å 
utjevne forskjellene hvis det ikke finnes kriterier 
til å fange opp variasjonene.

Det finnes ingen entydig definisjon av hva som 
bør regnes som en «velferdstjeneste av nasjonal 
karakter», og staten har gitt føringer og lovkrav 
om en lang rekke små og store oppgaver. Momen-
tene i listen over kan derfor regnes som kriterier 
som tjenester kan vurderes ut fra, og ikke en liste 
med absolutte krav.

Utvalget har knyttet vurderingene av tjenester 
opp mot momentene i listen.

9.3.1 Vurdering av tjenester som bør 
omfattes av utgiftsutjevningen

Etter utvalgets vurdering bør alle tjenestene som 
inngår i utgiftsutjevningen i dag fortsatt gjøre det. 
Ut fra vurderingskriteriene er det ikke tvil om at 
de store velferdstjenestene som grunnskole, 
barnehage, pleie og omsorg, barnevern og sosiale 
tjenester fortsatt bør være en del av kostnads-
nøkkelen. Dette er større velferdstjenester som 
det er knyttet sterke nasjonale føringer til, og som 
kommunene er pålagt å drive. I tillegg er det rela-
tivt store utgifter til tjenestene, utgiftene per inn-
bygger varierer betydelig og det finnes objektive 
kriterier som forklarer variasjon i utgifter.

Landbruk og administrasjon og miljø er de sek-
torene i dagens utgiftsutjevning utvalget mener 
det har vært behov for å se nærmere på. Miljø inn-
går i dag som en del av delkostnadsnøkkelen for 
administrasjon, men det er ingen egne kriterier for 
kommunenes utgifter knyttet til miljø. Etter utval-
gets vurdering bør administrasjon, miljø og land-
bruk beholdes i utgiftsutjevningen som i dag, men 
da samlet som én delkostnadsnøkkel. Omtale av 
vurderingene som er gjort av landbruk og admi-
nistrasjon og miljø finnes i kapittel 10.

Tjenester som ikke inngår i utgiftsutjevningen i dag

Tjenestene og sektorene som ikke inngår i utgifts-
utjevningen utgjør en relativt liten del av kommune-
nes driftsutgifter (jf. tabell 9.1), og flere av dem er i 
stor grad finansiert på andre måter enn med frie 
inntekter. Det er heller ingen av dem som helt klart 
kan defineres som nasjonale velferdsoppgaver i 
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tradisjonell forstand. Det er altså ingen områder 
som peker seg ut som tjenester som åpenbart bør 
inkluderes i utgiftsutjevningen. Det er imidlertid 
noen tjenester som er mer aktuelle enn andre, og 
noen enkeltfunksjoner innenfor et tjenesteområde 
som det kan være relevant å se i sammenheng med 
sektorer som inngår i kostnadsnøkkelen.

Vann-, avløp og renovasjon (VAR) har vært 
pekt på som et område der kommunenes kost-
nader varierer betydelig, og der det ventes en 
økning framover. VAR er en tjeneste som i dag 
finansieres etter selvkostprinsippet, det vil si at 
kommunens kostnader skal dekkes av gebyrer fra 
brukerne av tjenesten. Kommunenes utgifter på 
dette området er også betydelige, med brutto 
driftsutgifter på om lag 17,8 mrd. kroner i 2019. 
Netto driftsutgifter til VAR-sektoren er imidlertid 
negative, noe som skyldes at inntektene som føres 
på disse tjenestene skal dekke både driftsutgifter 
som føres på tjenestene og renteutgifter som ikke 
føres på de samme tjenestene. Siden sektoren i 
dag finansieres gjennom selvkost vurderer ikke 
utvalget det som aktuelt å inkludere denne sekto-
ren i utgiftsutjevningen.

Kommunal vei og brann- og ulykkesvern

Kommunal vei og brann- og ulykkesvern er de to 
tjenestene som utvalget har ansett som mest aktu-
elle for utgiftsutjevningen. Det er betydelig varia-
sjon i kommunenes utgifter per innbygger til 
begge tjenester, begge tjenester er til en viss grad 
lovregulert, og det er klare forventninger til like-
verdige standarder på tjenestene over landet. 
Samtidig er det krevende å etablere valide, objek-
tive kriterier for å fange opp utgiftsvariasjon 
mellom kommuner på disse områdene, og begge 
tjenestene er relativt små sammenlignet med sek-
torene som er inkludert i utgiftsutjevningen i dag. 
Av dagens sektorer er det kun landbruksforvalt-
ning som er mindre enn disse to sektorene.

Det har flere ganger tidligere vært vurdert å 
inkludere kommunal vei i utgiftsutjevningen, og 
problemstillingen ble blant annet drøftet av 
Borgeutvalget1 og av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet i kommuneproposisjonen for 
2018.2 Både Borgeutvalget og departementet 
pekte på at det var vanskelig å etablere gode krite-
rier for å fange opp variasjonene mellom kommu-
nene, og anbefalte ikke å inkludere kommunale 
veier i utgiftsutjevningen.

Det finnes i dag ingen nasjonale standarder for 
kommunale veier, og det er til dels store varia-
sjoner i omfang og typer kommunal vei. Dette gjør 
at variasjonene i kommunenes utgifter i større 
grad kan skyldes forskjeller i valgt veistandard og 
omfang av ulike typer kommunale veier, enn for-
hold kommunene selv ikke kan påvirke. Det gjør 
også at det er vanskelig å finne objektive kriterier 
for kommunal vei, som ikke bare sier noe om 
omfanget av kommunale veier i kommunen, men 
også noe om de store variasjonene i typer kommu-
nale veier. Et kriterium knyttet til de kommunale 
veiene som finnes i dag vil kunne påvirkes av 
kommunenes egne prioriteringer, for eksempel 
gjennom omklassifisering mellom privat og kom-
munal vei og gjennom bygging og nedleggelse av 
vei. Etter utvalgets vurdering gjør den store varia-
sjonen i hva som er en kommunal vei, samt 
mangelen på nasjonale standarder, at kommunale 
veier ikke bør inkluderes i utgiftsutjevningen.

Brann- og ulykkesvern er en viktig oppgave, 
der det er klare forventninger om et likeverdig 
tjenestetilbud i hele landet. Samtidig er det ikke 
en nasjonal velferdstjeneste i tradisjonell forstand. 
Sektoren utgjør i dag en relativt liten del av kom-
munenes utgifter, med netto driftsutgifter på om 
lag 4,4 mrd. kroner i 2019 (om lag 1,4 pst. av de 
samlede utgiftene).

Hvordan kommunene organiserer tjenesten 
innenfor brann- og ulykkesvern varierer mellom 
kommunene, og det er eksempelvis mange kom-
muner som organiserer brann- og ulykkesvern i 
interkommunale samarbeid. Dette gjør det krev-
ende å anse kommunenes utgiftstall i KOSTRA 
som faktiske utgifter per kommune, og utvalget vil 
påpeke at dette gjør det krevende å analysere hva 
som forklarer utgiftsvariasjon. Utvalgets helhets-
vurdering er at også beredskap til brann- og 
ulykkesvern fortsatt bør holdes utenfor utgifts-
utjevningen.

Arbeidsrettede tiltak og bistand til bolig

Utvalget har vurdert om utgiftsbegrepet for 
sosiale tjenester bør utvides, slik at det tas hensyn 
til flere utgifter innenfor dette området enn i dag. 
Utvalget vurderer at KOSTRA-funksjonene3

arbeidsrettede tiltak i kommunal regi og bistand til 
etablering og opprettholdelse av egen bolig hører 
tematisk sammen med flere av funksjonene som 
inngår i utgiftsbegrepet for sosiale tjenester og 

1 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

2 Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018.

3 Funksjonene i KOSTRA grupperer kommunenes utgifter 
ut fra hvilke behov tjenestene skal dekke, og hvilke 
grupper tjenestene henvender seg til.
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oppfyller flere av kriteriene for å inngå i utgifts-
utjevningen. Utvalget anbefaler derfor å inkludere 
disse funksjonene i utgiftsbegrepet for sosiale 
tjenester. Se kapittel 10 for nærmere omtale av 
vurderingene som er gjort av utvidelse av utgifts-
begrepene.

9.4 Analyseopplegg og metode

For å kunne tallfeste forskjeller i utgiftsbehov 
mellom kommunene, må først de ulike ufrivillige 
kostnads- og etterspørselsforhold identifiseres, 
slik at kriterier og vektingen av disse i kost-
nadsnøkkelen kan fastsettes. Det er flere meto-
diske tilnærminger til hvordan dette bør gjøres. 
Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere valget av 
metoder i utgiftsutjevningen, herunder bruk av 
statistiske og normative metoder, og bruk av 
simultane og partielle statistiske analyser.

I dette avsnittet omtales og diskuteres ulike 
metodiske tilnærminger. Utvalgets vurdering og 
anbefaling er nærmere omtalt i avsnitt 9.4.6.

9.4.1 Normative og statistiske metoder
Metodisk kan en skille mellom to hovedtil-
nærminger for selve analysen av variasjonene i 
kommunenes utgifter: statistisk metode og nor-
mativ metode. De to hovedmodellene skiller seg 
fra hverandre i hvilket informasjonsgrunnlag som 
benyttes for å tallfeste utgiftsbehovet til den 
enkelte kommune.

I normative modeller etableres kriterier for 
utjevning basert på normer for tjenestetilbudet, 
slik som normerte dekningsgrader og en normert 
ressursinnsats, mens statistiske modeller tar 
utgangspunkt i analyser av det faktiske tjeneste-
tilbudet.

Normativ metode

I en normativ modell tar man utgangspunkt i fast-
satte normer og standarder, og beregner kostna-
den ved å tilby samme nivå på tjenestene i alle 
kommuner. Dette krever at det er fastsatt normer 
og retningslinjer for dekningsgrader, det vil si 
hvilke innbyggere som skal få hvilke tjenester, og 
en normert ressursinnsats, altså hvilken standard 
tjenesten skal ha. I tilfeller der det ikke finnes 
slike fastsatte normer og standarder i lovkrav, må 
det fastsettes normer og standarder som kun 
benyttes til analyseformål.

I tillegg til å fastsette ønsket kvalitet, standard 
og dekningsgrad, må det også fastsettes noen krav 

til tilgjengelighet for innbyggerne, dvs. hvor lang 
reiseavstand innbyggerne kan ha til ulike kommu-
nale tjenester. I en normativ modell vil kommunene 
få tildelt midler etter de samme forutsetningene om 
dekningsgrader og ressursinnsats per innbygger 
som mottar tjenester. Samtidig settes det en effekti-
vitetsnorm for kommunene, slik at en kommune 
som produserer dyrere enn det den fastlagte stan-
darden selv må bære kostnaden for dette.

Alt i alt er det få normer for det kommunale 
tjenestetilbudet, og eksisterende lover og regel-
verk er på tross av tiltagende detaljstyring på flere 
områder bare unntaksvis tilstrekkelige for å 
danne utgangspunkt for en normativ modell som 
skal styre ressurstildelingen på en sektor. Dette 
gjør det krevende å utvikle normative modeller.

I de siste årene er det innført bemannings-
normer for lærertetthet i grunnskolen, og beman-
nings- og pedagognormer i barnehagen. Disse 
normene setter noen grenser for hvor mange 
lærere, ansatte og pedagoger det skal være per 
elev/per barn, og legger dermed noen føringer på 
hvordan kommunene kan organisere tjenestetil-
budet og hvor mange ansatte kommunen må ha.

I en situasjon uten normer for tjenestetilbudet 
må metoden suppleres med ikke bindende normer 
som kun benyttes i analysearbeidet. På noen 
områder vil det være svært vanskelig og krevende 
å fastsette slike normer, for eksempel hvilke forut-
setninger som skal legges til grunn for ressurs-
tildelingen på barnevernsområdet. Disse «nor-
mene» som legges til grunn for analyseformål, og 
som blir liggende til grunn for ressurstildelingen, 
vil bli svært synlige. De kan i kommunene opp-
fattes som normer fastlagt av staten, både av kom-
munene selv og innbyggere, noe som lett vil gripe 
inn i prioriteringsdiskusjonen i kommunene. 
Normene kan virke som et insentiv for kommu-
nene til å prioritere noen sektorer høyere enn det 
behovet tilsier, noe som vil kunne gi økte kostna-
der og en mer ineffektiv drift av kommunen.

Dette bryter med et viktig mål med ramme-
finansieringen av kommunale tjenester, at det er 
de lokale prioriteringene som skal være styrende 
for ressursbruken i kommunene siden dette 
sikrer mest effektiv drift. Selv om normer er fast-
satt, kan det også være ressurskrevende og meto-
disk utfordrende å lage operasjonelle kostnads-
nøkler ut fra disse normene.

Statistisk metode

I statistiske modeller etableres kriterier for utjev-
ning basert på det faktiske tjenestetilbudet i kom-
munene. Statistiske analyser, og i de fleste tilfeller 



140 NOU 2022: 10
Kapittel 9 Inntektssystemet for kommunene

regresjonsanalyser, brukes for å avdekke syste-
matiske sammenhenger mellom faktisk ressurs-
bruk og ufrivillige etterspørsels- og kostnads-
forhold. På bakgrunn av disse empiriske sammen-
hengene etableres kriterier og vekter i kost-
nadsnøkkelen. Det er kommunenes gjennomsnitt-
lige tilpasning til eksisterende regelverk (dvs. 
hvilke forhold som forklarer den faktiske tjeneste-
ytingen) som avdekkes gjennom analysene, i ana-
lysene legges det til grunn lik kvalitet og lik effek-
tivitet mellom kommunene. En kommune som 
driver mer effektivt enn gjennomsnittskommunen 
vil beholde denne gevinsten, noe som vil kunne 
stimulere til en mer effektiv drift av kommunen.

Styrken til de statistiske metodene er derfor at 
en slipper å etablere normer på områder der slike 
normer ikke finnes, eller er vanskelige å fastsette. 
Statistiske metoder er også enklere å utføre og 
etterprøve, sammenlignet med å utvikle norma-
tive modeller.

9.4.2 Statistiske metoder – simultane og 
partielle analyser

For å finne ut hvilke faktorer som kan forklare 
hvorfor kommunenes utgifter varierer mellom 
kommunene i en statistisk modell benyttes regre-
sjonsanalyser. I disse analysene kan man enten 
analysere én og én sektor for seg, såkalte partielle 
analyser, eller analysere alle sektorer samlet ved 
hjelp av simultane analyser. I partielle analyser 
blir de enkelte sektorene behandlet og analysert 
enkeltvis og uavhengig av hverandre, mens i en 
simultan modell blir flere sektorer behandlet sam-
tidig, og det tas hensyn til sammenhenger som 
gjelder på tvers av sektorer i analysene.

Det har helt siden Rattsøutvalgets utredning 
(NOU 1996: 1) vært en diskusjon om bruken av 
partielle og simultane regresjonsanalyser for å 
utforme kostnadsnøklene i inntektssystemet. 
Borgeutvalget vurderte de to metodene i sin 
utredning, og mente begge metoder hadde både 
styrker og svakheter.4 I partielle analyser kan 
man gå mer i dybden på den enkelte sektor, og 
blant annet foreta separate analyser av kostnads- 
og etterspørselsforhold. Borgeutvalget mente at 
effekter av forhold som er felles for flere sektorer 
kunne undervurderes når hver sektor analyseres 
for seg og ikke ses i sammenheng med andre sek-
torer, og at simultane analyser var bedre til å 
avdekke dette. Dette utvalget pekte imidlertid på 
at det også var svakheter ved simultane modeller. 

Blant annet vil problemer knyttet til feilspesifise-
ring av modellen og mulige feil i datagrunnlaget 
være høyere i simultane modeller, ved at en feil på 
ett område vil kunne gi feil i resultatene på alle 
sektorer i modellen. Borgeutvalget anbefalte der-
for at det ble benyttet en kombinasjon av disse 
modellene, der den simultane modellen benyttes 
for å avdekke betydningen av kostnadsforhold 
som er felles for flere tjenester, for eksempel 
bosettingsmønster og kommunestørrelse, og at 
partielle analyser brukes på øvrige områder.

Den simultane modellen Borgeutvalget la til 
grunn for sin anbefaling var en modell utviklet av 
Statistisk sentralbyrå (SSB), den såkalte 
KOMMODE-modellen.5 I denne modellen ble 
kommunenes utgiftsbehov innenfor sektorene 
administrasjon, grunnskole, barnehager, helses-
tell, sosiale tjenester, pleie- og omsorgstjenester, 
kultur og infrastruktur estimert innenfor et simul-
tant ligningssystem, slik at alle sektorer ble analy-
sert under ett. Modellen var utformet slik at den 
tok hensyn til kommunens budsjettbetingelse, og 
den forsøkte å skille mellom variasjoner i utgifter 
som er et resultat av variasjoner i utgiftsbehov 
(kostnads- og etterspørselsforhold) og variasjoner 
som er et resultat av kommunenes egne valg.

I revisjonene av kostnadsnøkkelen i 2011 og 
2017 ble anbefalingen fra Borgeutvalget i hoved-
sak fulgt, og KOMMODE-modellen ble benyttet 
for å fastsette vektingen av sektorovergripende 
forhold som bosettingsmønsteret i kommunen 
(sone- og nabokriteriet) og effekten av kommune-
størrelse (basiskriteriet). I begge revisjonene av 
kostnadsnøkkelen har departementet pekt på at 
resultatene fra KOMMODE-modellen, det vil si 
effekten den enkelte forklaringsvariabel har på 
utgiftsvariasjonen, har variert til dels betydelig fra 
år til år i årene etter at utvalget kom med sin anbe-
faling. For å redusere disse svingningene ble det 
derfor benyttet et gjennomsnitt av effekten i 
KOMMODE-modellen og resultatene fra departe-
mentets egne analyser når det gjelder basiskrite-
riet og bosettingskriteriene i begge de siste revi-
sjonene av kostnadsnøkkelen.6

Utredninger om simultane og partielle analyse

På bakgrunn av variasjonene i de estimerte effek-
tene fra KOMMODE-modellen over tid, satte 

4 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

5 Langørgen m.fl. (2005). Sammenlikning av simultane og 
partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd. Rap-
port 2005/25. Statistisk sentralbyrå.

6 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017. og 
Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartemenet i 
2017 ut et prosjekt for å vurdere denne bereg-
ningsmetoden og KOMMODE-modellen spesielt. 
I prosjektet Evaluering av KOMMODE-modellen7

vurderte Senter for økonomisk forskning (SØF) 
bruken av denne modellen i inntektssystemet, og 
om modellen var egnet for å fange opp variasjo-
nene i kommunenes utgifter knyttet til bosettings-
mønster og kommunestørrelse. Hovedkonklusjo-
nen i rapporten var at det ikke var alvorlige svak-
heter ved KOMMODE-modellen, men at det var 
til dels stor spredning i estimatene. Forskerne 
peker på at den største svakheten som indikeres 
er at spredningen for enkelte kriterier, som basis-
kriteriet, er betydelig, og at dette kan forklare 
ustabiliteten i estimatene over tid. Resultatene 
indikerte også at estimatene for basiskriteriet var 
positivt korrelerte på tvers av sektorer, noe som 
kunne bidra til at «feil» i estimatene forsterket 
hverandre mellom sektorene.

SSB har senere avviklet KOMMODE-model-
len, og departementet satte i 2019 i gang et pro-
sjekt for å etablere en ny simultan modell som kan 
brukes i inntektssystemet. Prosjektet ble gjen-
nomført av Senter for økonomisk forskning 
(SØF), og ble presentert i Borge m.fl. (2020).8
Hovedformålet med dette prosjektet var å lage en 

ny modell for å estimere betydningen av struktu-
relle forhold i kommunene, slik som kommune-
størrelse og bosettingsmønster, på variasjonene i 
kommunenes utgifter. I prosjektet utviklet SØF en 
ny simultan modell, og sammenliknet resultatene 
fra to ulike simultane modeller (full og forenklet) 
og partielle analyser (av utgifter og enhetskostna-
der). Den fulle modellen ligger tett opp til KOM-
MODE-modellen, mens den forenklede modellen 
i større grad fokuserer på de sektorene som inn-
går i utgiftsutjevningen i dag.

Tabell 9.2 viser utviklingen i kostnadsvektene 
for basiskriteriet i perioden 2014 til 2018, for både 
full og forenklet modell. Resultatene i prosjektet 
tyder på at det er smådriftsulemper knyttet til 
kommunestørrelse (basiskriteriet) innen sekto-
rene administrasjon, grunnskole, barnehage, 
kommunehelse og pleie og omsorg.

Tabell 9.3 viser utviklingen i kostnadsvektene 
for sonekriteriet i perioden 2014 til 2018 for både 
full og forenklet modell. Sonekriteriet har stati-
stisk signifikant effekt innenfor grunnskole og 
pleie og omsorg i den fulle simultane modellen, 
mens i den forenklede modellen er kriteriet kun 
signifikant innenfor grunnskole. Effekten av kri-
teriet innenfor grunnskole er noe høyere med 
den fulle modellen, men utviklingen i vektingen 
av kriteriet er relativt lik i de to modellene over 
tid.

I rapporten fra SØF pekes det på at den for-
enklede modellen har flere fordeler. Den er 
mindre tidkrevende å estimere, og det vil være 
enklere å oppdatere og tilpasse den til framtidige 
endringer i hvilke sektorer som omfattes av 

7 Borge, L.-E. & Kråkenes, T. (2018). Evaluering av estime-
ringsopplegget i KOMMODE. SØF-rapport, 02/18. Senter 
for økonomisk forskning.

8 Borge, L.-E., Kråkenes, T., Marcinko, L. & Nyhus, O. H. 
(2020). Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer: 
Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle 
utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader. SØF-
rapport, 06/20. Senter for økonomisk forskning.

Kilde: Borge m.fl. (2020).

Tabell 9.2 Kostnadsvekter for basiskriteriet 2014–2018, full og forenklet simultan modell.

2014 2015 2016 2017 2018

Administrasjon – full modell 16,7 % 16,3 % 15,9 % 15,5 % 14,7 %
Administrasjon – forenklet modell 17,4 % 17,0 % 16,7 % 16,0 % 14,5 %
Grunnskole – full modell 3,4 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % 3,5 %
Grunnskole – forenklet modell 3,4 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % 3,0 %
Barnehage – full modell 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %
Barnehage – forenklet modell 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,5 %
Kommunehelse – full modell 9,8 % 9,3 % 8,6 % 8,4 % 7,8 %
Kommunehelse – forenklet modell 10,5 % 9,6 % 9,2 % 8,5 % 7,3 %
Pleie og omsorg – full modell 3,1 % 3,1 % 3,0 % 2,6 % 2,6 %
Pleie og omsorg – forenklet modell 3,4 % 3,4 % 3,3 % 2,7 % 2,4 %
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utgiftsutjevningen. I følge SØF må imidlertid 
dette ses opp mot at resultatene fra det to model-
lene ikke er helt sammenfallende.

SØF har i rapporten også sammenliknet resul-
tater fra de simultane modellene med partielle 
analyser av kommunenes utgifter og av enhets-
kostnadene i enkelte sektorer. Disse analysene 
viser blant annet at smådriftsulempene knyttet til 
kommunestørrelse er større i de simultane ana-
lysene enn i de partielle analysene, og at analyser 
av enhetskostnadene i noen sektorer gir større 
smådriftsulemper enn i de partielle analysene av 
utgifter. Effekten av bosettingsmønster varierer i 
mindre grad mellom simultane og partielle analy-
ser.

De ulike modellene har ulike styrker og svak-
heter. I rapporten advarer SØF mot å basere 
vektingen av kostnadsfaktorer som er felles for 

flere tjenester (slik som bosettingsmønster og 
kommunestørrelse) utelukkende på bakgrunn av 
partielle analyser, fordi man vil risikere å under-
vurdere effektene. SØF anbefaler derfor at parti-
elle analyser av kommunenes utgifter må supple-
res med simultane analyser av utgifter og/eller 
partielle analyser av enhetskostnader.

9.4.3 Simultane modeller – utvikling over tid
Det har i de senere gjennomgangene av utgifts-
utjevningen vært pekt på at estimatene fra de 
simultane analysene har variert en del over tid. 
Figur 9.2 og 9.3 viser utviklingen i henholdsvis 
basiskriteriet og sonekriteriet fra 2001 til 2018. 
For årene 2001 til 2013 er estimatene hentet fra 
KOMMODE-modellen, mens estimatene for 
årene 2014 til 2018 er hentet fra den fulle model-

Kilde: Borge m.fl. (2020).

Tabell 9.3 Kostnadsvekter for sonekriteriet 2014–2018, full og forenklet simultan modell.

2014 2015 2016 2017 2018

Grunnskole – full modell 5,5 % 6,6 % 6,3 % 6,0 % 5,3 %
Grunnskole – forenklet modell 4,1 % 5,1 % 4,7 % 4,4 % 4,0 %
Pleie og omsorg – full modell 1,9 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 1,7 %
Pleie og omsorg – forenklet modell Ikke statistisk signifikant effekt

Figur 9.2 Estimert vekting av basiskriteriet i de ulike sektorene i utgiftsutjevningen, simultan modell, 
perioden 2001–2008 og 2011-2018.
Note: Det er ikke estimert anslag for årene 2009 og 2010.
Kilde: 2001–2013: Estimater fra KOMMODE-modellen. 2014–2018: Estimater fra Borge m.fl. (2020).
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len i Borge m.fl. (2020). Figurene viser at det har 
vært litt ulik utvikling over tid innen de ulike sek-
torene. For basiskriteriet var det imidlertid en 
tendens til at estimatene økte i alle sektorer rundt 
2011–2013.

Som vist i figurene over er det en del sving-
ninger i estimatene fra en simultan modell over 
tid, og det har også vist seg at det er større sving-
ninger i estimatene fra de simultane analysene 
enn fra de partielle analysene. Borge m.fl. (2020) 
peker på at dette kan skyldes noen mulige svak-
heter ved modellen, og anbefaler i sin rapport at 
det fortsatt bør brukes en kombinasjon av meto-
der for å fastsette vektingen av sektorover-
gripende forhold som bosettingsmønster og kom-
munestørrelse.

I rapporten pekes det på at det er tvilsomt at 
en økning i betydningen av basiskriteriet skyldes 
endringer i underliggende kostnadsforhold, siden 
kommunenes oppgaver og innholdet i tjenestene 
har vært relativt stabilt de siste ti årene. En mulig 
forklaring på endringene er at hvis effekten av et 
kriterium overestimeres i en sektor, er det også 
en systematisk tendens til at effekten overvurde-
res i andre sektorer. Dette er en mulig svakhet 
ved modellen, og vil kunne gi ustabilitet i den 
samlede effekten av basiskriteriet.

9.4.4 Ressursbruk fordelt på mottakere av 
tjenesten

I dagens kostnadsnøkkel er det benyttet en kom-
binasjon av regresjonsanalyser og tall på ressurs-
innsatsen fordelt på aldersgrupper for å fastsette 
vektingen av alderskriteriene i delkostnads-
nøkkelen for pleie og omsorg.9 Ved å benytte tall 
på ressursinnsatsen får man et mer presist mål på 
hvor stor andel av utgiftene som kan knyttes til de 
ulike aldersgruppene enn man får fra regresjons-
analyser. Et problem med å benytte regresjons-
analyser for å fastsette vektingen av ulike alders-
grupper, slik som i delkostnadsnøkkelen for pleie 
og omsorg, er at de ulike aldersgruppene er sterkt 
korrelert med hverandre. Dette gjør at koeffisien-
tene som sier noe om betydningen av de ulike 
variablene blir mindre robuste, og det er vanske-
lig å skille betydningen av de ulike variablene fra 
hverandre.

En svakhet ved å benytte denne typen ressurs-
fordelinger alene er at denne typen statistikk gir 
lite opplysninger om andre forhold enn alder som 
forklarer variasjoner i kostnader ved kommunal 
tjenesteyting i kommunene. Dette er bakgrunnen 
for at det i dag er benyttet et gjennomsnitt av 
regresjonsanalyser og brukerstatistikk for å fast-

Figur 9.3 Estimert vekting av sonekriteriet i de ulike sektorene i utgiftsutjevningen, simultan modell, perioden 
2001–2008 og 2011-2018.
Note: Det er ikke estimert anslag for årene 2009 og 2010.
Kilde: 2001–2013: Estimater fra KOMMODE-modellen. 2014–2018: Estimater fra Borge m.fl. (2020).
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sette vektingen av alderskriteriene i delkostnads-
nøkkelen for pleie og omsorg.

9.4.5 Analyser av dekningsgrader og 
enhetskostnader

I tillegg til å utføre analyser av variasjoner av kom-
munenes utgifter (målt per innbygger) på de ulike 
sektorene, vil det også være relevant å se på sepa-
rate analyser av variasjoner i kommunenes dek-
ningsgrader og av variasjoner av enhetskostnader. 
Analyser av dekningsgrader, for eksempel innen-
for barnehagesektoren, vil kunne si noe om hvilke 
forhold som påvirker variasjonen i etterspørselen 
etter tjenesten. Analyser av variasjoner i kommu-
nenes enhetskostnader, for eksempel utgifter per 
elev i grunnskolen, vil kunne avdekke om det er 
forhold som gjør at enhetskostnadene er høyere i 
noen kommuner enn i andre.

Separate analyser av dekningsgrader og 
enhetskostnader er i dag benyttet som et supple-
ment til analyser av kommunenes utgifter til den 
enkelte sektor. Denne typen analyser kan benyt-
tes for å undersøke aktuelle forklaringsvariablers 
validitet, det vil si om variabelen virker på den 
måten man antar. Kriterier som sier noe om etter-
spørselen etter en tjeneste bør virke gjennom 
dekningsgradene, og dermed også gi utslag i en 
slik analyse. Andre forhold, som bosettings-
mønsteret i kommunen, antas å påvirke kommu-
nenes enhetskostnader, som for eksempel utgif-
tene per elev i grunnskolesektoren.

9.4.6 Utvalgets vurdering og anbefaling  
– analyseopplegg og metode

Analyseopplegget og analysemetodene som ligger 
til grunn for dagens kostnadsnøkkel er i stor grad 
de samme som Borgeutvalget anbefalte i sin 
utredning.10 Statistiske metoder er lagt til grunn 
for å fastsette kriterier og vektingen av disse i 
kostnadsnøkkelen, og i hovedsak er det benyttet 
regresjonsanalyser. Det er i tillegg benyttet tall på 
ressursinnsatsen på ulike aldersgrupper for å fast-
sette vektingen av alderskriteriene i delkostnads-
nøkkelen for pleie og omsorg.

Utvalget mener det fortsatt bør benyttes stati-
stiske metoder for å komme fram til kriterier og 
vektingen av disse i utgiftsutjevningen. Normative 
metoder krever at det finnes eller fastsettes noen 
normer for tjenestetilbudet, og at man på bak-
grunn av disse beregner den enkelte kommunes 

kostnader ved å ha et tjenestetilbud som oppfyller 
disse normene. I dag finnes det i svært liten grad 
så detaljerte normer for tjenestetilbudet til kom-
munene som er nødvendig for å utvikle en norma-
tiv modell. Det må derfor fastsettes slike normer 
for analyseformål hvis normative modeller skal 
benyttes i utgiftsutjevningen. Etter utvalgets 
vurdering vil dette være svært krevende, og det er 
heller ikke ønskelig. Selv om normer kun fast-
settes for analyseformål vil disse kunne bli opp-
fattet som en styrende norm, og en form for krav, 
til tjenestetilbudet i kommunene.

Inntektssystemet bør ikke gi slike signaler 
eller føringer på kommunenes tjenestetilbud, og 
det bør derfor ikke benyttes normative modeller. 
Eventuell økt bruk av normer og sterkere statlig 
styring av kommunesektoren kan isolert sett 
gjøre det enklere å bruke normative metoder 
framover, men samtidig kan også områder der det 
er fastsatte normer ivaretas i en statistisk modell. 
Utvalget vil imidlertid understreke at dette ikke er 
en ønsket utvikling, da det vil redusere det lokale 
handlingsrommet for kommunene og legge 
sterkere føringer på kommunenes prioriteringer. 
Alt i dag ser vi at den statlige styringen har blitt 
sterkere og mer detaljorientert, f.eks. ved inn-
føring av bemanningsnormer innenfor skole og 
barnehage.

Utvalget har vurdert de tilgjengelige utred-
ningene om bruk av simultane og partielle analy-
ser, og mener det er styrker og svakheter ved 
begge tilnærmingene. Partielle analyser kan 
undervurdere betydningen av forhold som er 
felles for flere sektorer, samtidig som partielle 
analyser muliggjør separate analyser av deknings-
grader og enhetskostnader. Borge m.fl. (2020) 
viser at simultane analyser er bedre egnet til å 
fange opp kostnadsforhold som har betydning på 
flere sektorer, samtidig som det er noen svakheter 
også ved denne tilnærmingen.

En simultan modell for kommunal tjeneste-
produksjon er en svært omfattende modell, noe 
som kan gjøre det vanskelig å spesifisere modellen 
og som kan gjøre modellen mer sårbar for datafeil 
eller feilspesifikasjoner. Ved endringer i hvilke sek-
torer som inngår i utgiftsutjevningen, eller andre 
endringer på en enkeltsektor, vil modellen måtte 
estimeres på nytt for alle sektorer. Dermed vil 
endringer på en sektor kunne gi endringer i krite-
rier og kriterievekter på alle andre sektorer i 
utgiftsutjevningen. Dette gjør en simultan modell 
mer komplisert enn en partiell analyse, der den 
enkelte sektor ses på hver for seg.

I de to siste helhetlige gjennomgangene av 
utgiftsutjevningen har det vært pekt på at estima-

10 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.
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tene fra de simultane analysene har variert en del 
over tid, og dette har gitt noe usikkerhet med 
hensyn til hvordan resultatene skal tolkes. Borge 
m.fl. (2020) gikk nærmere inn i denne problem-
stillingen, og pekte på noen mulige svakheter ved 
en simultan modell som kan gjøre at resultatene 
fra modellen varierer noe over tid. I rapporten 
anbefales det derfor at det fortsatt bør brukes en 
kombinasjon av metoder for å fastsette vektingen 
av sektorovergripende forhold som bosettings-
mønster og kommunestørrelse.

Utvalget mener dagens tilnærming der det bru-
kes en kombinasjon av partielle og simultane analy-
ser bør videreføres. En fordel med simultane analy-
ser er at disse er bedre egnet til å fange opp forhold 
som påvirker flere sektorer, samtidig som partielle 
analyser er godt egnet til å analysere hver enkelt 
sektor i dybden. For å fastsette betydningen av sek-
torovergripende forhold som bosettingsmønster og 
kommunestørrelse, bør resultatene fra den simul-
tane modellen benyttes, men på samme måte som i 
dag mener utvalget det bør benyttes et gjennom-
snitt av resultatene fra simultane og partielle analy-
ser. Utvalget har også vurdert om det er andre sek-
torovergripende forhold som kan påvirke kommu-
nenes utgifter på flere sektorer og der simultane 
analyser kan være bedre egnet, men finner at dette 
ikke er aktuelt for andre forhold enn bosettings-
mønster og kommunestørrelse.

Siden det er betydelige svingninger i estima-
tene fra de simultane analysene, bør det benyttes 
et gjennomsnitt over flere år fra disse analysene. 
Utvalget anbefaler at det er resultatene fra den 
fulle, simultane modellen som benyttes, når man 
har resultater fra denne tilgjengelig. Det er også 
noen fordeler med den forenklede, simultane 
modellen, og utvalget anbefaler at det framover 
gjøres en vurdering av om det er denne modellen 
som bør videreutvikles og oppdateres.

Utvalget mener det er en fordel å utnytte mest 
mulig informasjon i fastsettingen av kriteriene og 
vektingen av disse i kostnadsnøkkelen, og mener 
derfor analysene av utgifter per innbygger bør 
suppleres med andre relevante metoder. Utvalget 
anbefaler derfor at det fortsatt benyttes bruker-
statistikk for å fastsette vektingen av de ulike 
alderskriteriene i delkostnadsnøkkelen for pleie 
og omsorg, på samme måte som i dagens kost-
nadsnøkkel, for å sikre nødvendig robusthet i til-
delingen av tilskudd. En kombinasjon av bruker-
statistikk og regresjonsanalyser vil i større grad 
fange opp betydningen av alderskriteriene enn det 
metodene hver for seg vil gjøre.

I inntektssystemet fordeles i utgangspunktet 
inntektene til kommunene med et likt beløp per 

innbygger, før denne fordelingen korrigeres gjen-
nom utgiftsutjevningen. Kommuner med et bereg-
net utgiftsbehov, målt per innbygger, som er høy-
ere enn landsgjennomsnittet får et tillegg, mens 
kommuner med et lavere beregnet utgiftsbehov 
får et trekk. For å analysere hvilke faktorer som 
påvirker disse forskjellene mellom kommunene 
gjøres det derfor analyser av utgiftene målt per 
innbygger. Store forskjeller mellom kommunene, 
i for eksempel innbyggertall, gjør at det er vanske-
lig å gjøre analysene på de totale utgiftene.

I inntektssystemet er det kommunen som hel-
het som er analyseenhet, da målet med inntekts-
systemet er å fordele midler mellom kommunene. I 
mange kommuner er det imidlertid store forskjel-
ler innad i kommunen, for eksempel har de største 
kommunene enkelte områder med større levekårs-
utfordringer enn andre områder. En mulig svakhet 
med analyser på kommunen som enhet er at disse 
forholdene ikke fanges opp i tilstrekkelig grad. 
Samtidig kan det også være slik at enkelte andre 
områder i kommunen i svært liten grad har denne 
typen utfordringer, og at gjennomsnittet for kom-
munen som helhet derfor ikke skiller seg så mye 
fra andre kommuner. Som et supplement til analy-
sene av utgifter målt per innbygger bør det også 
gjøres analyser av dekningsgrader, og utgifter per 
enhet der dette er relevant.

9.5 Kapitalkostnader

De frie inntektene skal finansiere både drifts- og 
kapitalutgifter i tjenesteproduksjonen. I dag utjev-
nes ikke eventuelle variasjoner i kapitalutgifter 
gjennom utgiftsutjevningen. I praksis innebærer 
det at tilskudd til kapitalformål fordeles mellom 
kommunene gjennom innbyggertilskuddet, 
skatteinntektene (inkl. utjevning) og de regional-
politiske tilskuddene i inntektssystemet.

Borgeutvalget ble bedt om å vurdere kommu-
nenes kapitalkostnader og om kapitalkostnader bør 
omfattes av utgiftsutjevningen.11 Utvalget viste til at 
de frie inntektene også skal finansiere kapitalutgif-
ter i tilknytning til kommunal tjenesteproduksjon, 
og i prinsippet innebærer dette at også disse utgif-
tene bør omfattes av utgiftsutjevningen. Utvalget 
foreslo likevel ikke å inkludere kapitalutgifter i 
utgiftsutjevningen eller å innføre kriterier for å 
fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov 
til kapitalutgifter. Dette ble begrunnet med at 
mangelfulle data om kommunenes kapitalutgifter 

11 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.
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har gjort det vanskelig å inkludere utgiftene i 
utgiftsutjevningen, og at det derfor er vanskelig å 
identifisere hvilke faktorer som virker utgifts-
drivende på kommunenes kapitalutgifter.

Avskrivninger er et uttrykk for verdiforringel-
sen på kommunale anleggsmidler, og kan ses på 
som en indikator på kommunenes kapitalutgifter. 
Avskrivninger i KOSTRA har først og fremst som 
formål å synliggjøre kostnadene som er forbundet 
med bruk av anleggsmidler i kommunenes tjenes-
teproduksjon (kapitalslit). For å måle kapitalslitet 
er det nødvendig å gjøre antakelser om levetid og 
avskrivningsfunksjoner for ulike typer kapital. I 
KOSTRA blir det benyttet en lineær avskrivnings-
funksjon, og anskaffelseskostnaden og verd-
settingen av kapitalen er basert på den faktiske 
anskaffelseskostnaden (historisk kostnad). Den 
faktiske anskaffelseskostnaden justeres ikke for 
inflasjon.

I analysene som ligger til grunn for dagens 
delkostnadsnøkler er avskrivninger holdt utenom, 
både i avhengig variabel i analysene av de ulike 
sektorene, i beregningene av sektorenes andel av 
samlet kostnadsnøkkel og i beregningen av totalt 
utgiftsbehov for sektoren samlet. Dette er i senere 
revisjoner av inntektssystemet begrunnet med 
usikkerhet ved kvaliteten på tallene for avskriv-
ninger i KOSTRA, og forhold ved avskrivningene 
slik de rapporteres i KOSTRA.

Prosjektet «Kapitalkostnader i kommunene»

Telemarksforsking har på oppdrag fra utvalget 
vurdert om avskrivningene i KOSTRA gir et godt 
anslag på kommunenes kapitalkostnader, slik at 
disse kan benyttes i utgiftsutjevningen i inntekts-
systemet.12 Kapitalkostnader består av kompo-
nentene kapitalslit og rentekostnad. Kapitalslitet 
kommer til uttrykk gjennom avskrivningene i 
kommunenes driftsregnskap, mens rentekostna-
der kun delvis fanges opp i KOSTRA.

Telemarksforsking peker i rapporten på tre 
utfordringer med avskrivningene i KOSTRA:
1. Avskrivningene er basert på historisk anskaf-

felseskostnad, og tar dermed ikke hensyn til 
prisøkning over tid. Lineære avskrivninger 
basert på historisk kost, som i KOSTRA i dag, 
vil undervurdere kapitalkostnadene siden 
disse ikke vil ta hensyn til prisøkning over tid.

2. Avskrivningene er beregnet etter bruttometo-
den, som innebærer at investeringstilskudd, 

brukerfinansiering og andre inntekter ikke er 
trukket fra. Dette medfører isolert sett at 
avskrivningene overvurderes, men denne 
effekten er normalt mindre enn effekten av 
manglende prisjustering.

3. Hvis kapitalverdien nedskrives, for eksempel 
som følge av en skolenedleggelse, vil ikke 
dette synes i driftsregnskapet på noen annen 
måte enn at avskrivningene forsvinner.

Ifølge rapporten peker disse punktene delvis i 
ulike retninger, men i praksis vil de trekke i ret-
ning av at avskrivningene i KOSTRA klart under-
vurderer det reelle kapitalslitet. Dermed vil også 
de samlede kapitalkostnadene undervurderes i 
betydelig grad. Det tredje punktet tilsier at kapital-
kostnadene i større grad vil undervurderes for 
kommuner med store nedskrivninger, for eksem-
pel som følge av skolenedleggelser.

Telemarksforsking diskuterer i rapporten to 
ulike alternativer for å inkludere kapitalkostna-
dene i utgiftsutjevningen. Det første alternativet 
er å inkludere kapitalkostnadene både i analysene 
som ligger til grunn for kostnadsnøkkelen og i det 
beregnede utgiftsbehovet som skal omfordeles. 
Dette kan gjøres ved å inkludere avskrivninger i 
den avhengige variabelen i regresjonsanalysene 
som ligger til grunn for kostnadsnøkkelen, og 
eventuelt også et rentepåslag. På denne måten vil 
kostnadsnøkkelen ta hensyn til variasjonene i et 
kostnadsbegrep som tilsvarer summen av drifts- 
og kapitalkostnader, og beløpet som omfordeles i 
utgiftsutjevningen vil også bestå av både drifts- og 
kapitalkostnader.

Alternativt kan kapitalkostnadene kun inklu-
deres i det beregnede utgiftsbehovet, uten at 
disse inkluderes i beregningen av kostnadsnøkke-
len. En slik tilnærming legger til grunn at de 
reelle kapitalkostnadene har omtrent samme 
variasjon som driftskostnadene, og kan være et 
aktuelt alternativ hvis man er i tvil om kvaliteten 
på de tilgjengelige målene på kapitalkostnadene.

Telemarksforsking har i et annet prosjekt 
beregnet et alternativt mål på kapitalkostnadene i 
kommunene, som imøtekommer de svakhetene 
de har pekt på knyttet til avskrivningene i 
KOSTRA.13 Analyser av disse tallene viser at 
variasjonene i dette beregnede, alternative målet 
på kapitalkostnadene ligger nærmere en fordeling 
per innbygger enn en fordeling som drifts-
utgiftene. Forskerne peker på at det tidligere 

12 Thorstensen m.fl. (2021). Kapitalkostnader i kommunene. 
Egnet til å ta inn i beregningsgrunnlaget for inntekts-
systemet? TF-notat 15/2021. Telemarksforsking.

13 Håkonsen m.fl. (2017). Befolkningsendringer og kommunale 
investeringer. Kompenseres kapitalkostnader som følge av 
befolkningsendringer? TF-rapport, nr. 399. Telemarksforsking.
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argumentet med at det er usikkerhet rundt kvali-
teten på føringen av avskrivninger i KOSTRA er 
mindre relevant nå enn tidligere, men at kritikken 
mot avskrivninger som mål på kapitalkostnadene 
fortsatt er relevant. Særlig peker Telemarks-
forsking på at problemstillingen rundt nedskriv-
ninger er særlig interessant, fordi denne kan gi 
seg utslag i tydelige forskjeller i registreringen av 
kapitalkostnader i ulike kommuner.

På bakgrunn av gjennomgangen i prosjektet 
konkluderer Telemarksforsking med at de ikke vil 
foreslå noen endringer i beregningsgrunnlaget 
for utgiftsutjevningen i inntektssystemet, og at 
kapitalkostnader fortsatt bør holdes utenom. 
Avskrivningene i KOSTRA kan gi et upresist 
uttrykk for variasjonen i kapitalkostnader mellom 
kommuner, og en fordeling av ressurser til-
svarende et likt beløp per innbygger vurderes å 
være en akseptabel tilnærming.

Utvalgets vurdering og anbefaling – kapitalkostnader

De frie inntektene finansierer både drifts- og kapi-
talutgifter. Dette taler for at også kapitalutgifter 
bør omfattes av utgiftsutjevningen, slik at varia-
sjoner i kommunenes kapitalutgifter utjevnes 
mellom kommunene. Dette krever imidlertid at 
det finnes data av god kvalitet som fanger opp de 
utgiftsforskjellene man ønsker å utjevne. Avskriv-
ningene i KOSTRA er en indikator på kommune-
nes kapitalslit, men gir ikke et fullstendig bilde av 
kommunenes kapitalkostnader.

Tidligere har det vært konkludert med at 
kvaliteten på KOSTRA-tallene har vært for dårlig 
til å kunne benytte disse i utgiftsutjevningen. 
Thorstensen m.fl. (2021) peker i sin rapport på at 
kvaliteten trolig er bedre nå, men at reglene for 
hvordan avskrivningene skal føres i kommune-
regnskapene kan skape skjevheter mellom kom-
munene. Dette taler mot at avskrivninger bør 
inngå som en del av utgiftsutjevningen.

Utvalget støtter vurderingene fra Telemarks-
forsking, og anbefaler at det ikke gjøres endringer 
i beregningsgrunnlaget i utgiftsutjevningen. Kapi-
talkostnader bør fortsatt holdes utenom utgifts-
utjevningen, både i grunnlaget for analysene og i 
beregningene av det samlede utgiftsbehovet.

9.6 Datagrunnlag

Dette avsnittet omtaler ulike forhold ved data-
grunnlaget og analysene som er lagt til grunn i 
utvalgets analyser og forslag til ny kostnads-

nøkkelel for kommunene. Forhold som omtales i 
dette avsnittet er:
– en vurdering av hvilke utgiftstall fra KOSTRA 

som skal legges til grunn i utgiftsutjevningen, 
tall for kommunekassen eller for kommunen 
«som konsern»,

– avhengig variabel i analysene av den enkelte 
sektor.

– omtale av ulike aktuelle forklaringsvariabler,
– kontrollvariabler i analysene,
– ekstremverdier i analysene,
– hvilken årgang analysene og forslaget baseres 

på,
– hvordan analyseresultater blir til en delkost-

nadsnøkkel, og
– hvordan det samlede utgiftsbehovet for sekto-

ren beregnes.

9.6.1 Kommunekasse eller 
kommunekonsern

I dagens utgiftsutjevning er det benyttet utgiftstall 
for kommunekonsern, dvs. for kommunen som 
juridisk enhet, i analysene som ligger til grunn for 
de ulike delkostnadsnøklene og for å fastsette den 
enkelte sektors andel av den samlede kost-
nadsnøkkelen. I beregningen av samlet utgifts-
behov, som er grunnlaget for omfordelingen i 
utgiftsutjevningen, benyttes tall for kommune-
kassen. Det er med andre ord ulike grunnlagstall 
som benyttes i de ulike delene av utgiftsutjev-
ningen i dag.

Kommunene kan organisere sin virksomhet i 
enheter utenfor kommunekassen, slik som i 
kommunale foretak, interkommunale samarbeid 
eller interkommunale selskaper (IKS). Tall for 
kommunekassen alene vil dermed kunne gi et 
skjevt bilde av kommunens utgifter, avhengig av 
hvordan kommunen har organisert seg. For å få 
et mest mulig riktig bilde av de totale kostnadene 
til en kommune, bør derfor tall for kommune-
konsern benyttes. Disse tallene inkluderer både 
kommunekassen, men også kommunale foretak, 
interkommunale samarbeid og interkommunale 
foretak. Statistisk sentralbyrå benytter tall for 
kommunekonsern i sin hovedstatistikk for kom-
munene.

Utvalget mener dagens praksis med å bruke 
tall for kommunekonsern i analysene av kommu-
nenes utgifter, og i fastsettingen av vektingen 
mellom de ulike sektorene videreføres. De 
samme utgiftstallene bør også benyttes i bereg-
ningen av det samlede utgiftsbehovet for kommu-
nene.
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Boks 9.1 Definisjoner begrep i KOSTRA

Brutto driftsutgifter

Brutto driftsutgifter på den enkelte funksjon/
tjenesteområde viser hvor mye den enkelte 
tjenesten koster i løpet av et år. Begrepet 
omfatter de løpende utgiftene til tjenesten, inklu-
dert avskrivninger korrigert for viderefordeling 
av utgifter samt sykelønnsrefusjon og mva-
kompensasjon.

Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter viser brutto driftsutgifter 
inkludert avskrivninger etter at inntekter 
knyttet direkte til tjenesten, som for eksempel 
øremerkede tilskudd fra staten, brukerbetal-
inger og andre direkte inntekter, er trukket fra. 
Netto driftsutgifter illustrerer hvor mye som 
finansieres gjennom frie inntekter som skatte-
inntekter, rammeoverføringer fra staten mv.

Korrigerte brutto driftsutgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter viser drifts-
utgiftene til egen tjenesteproduksjon inklusive 
merverdiavgift og avskrivninger, fratrukket 
sykelønnsrefusjon og kompensasjon for mer-
verdiavgift. Korrigerte brutto driftsutgifter 
brukes i KOSTRA som grunnlag for å beregne 
produktivitetsindikatorer, det vil si mål på hva 
det koster å selv produsere en enhet av 
tjenesten.

Avskrivninger

Avskrivninger, som er et uttrykk for verdi-
forringelsen på kommunale anleggsmidler, 
føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før 
regnskapsmessig resultat fastsettes. I KOSTRA 
blir det benyttet en lineær avskrivningsfunksjon 
(dvs. kostnaden avskrives med samme årlige 
beløp, i x antall år) der verdsettingen av kapi-

talen er basert på anskaffelseskostnaden. Det 
blir ikke korrigert for at inflasjon påvirker ver-
dien av kapital som er anskaffet på forskjellige 
tidspunkt. I KOSTRA belastes avskrivninger den 
enkelte funksjonen.

Kommunekassetall

Brukes om regnskapstall der kommunale fore-
tak (KF), fylkeskommunale foretak (FKF), inter-
kommunale selskaper (IKS) og interkommunale 
samarbeid som er egne rettssubjekter, ikke inn-
går.

Konserntall

KOSTRA konsern omfatter regnskapsenhetene 
som inngår i kommunen som juridisk enhet 
(kommunen som rettssubjekt) og kommunens 
deltakerandeler i interkommunale samarbeid 
som er eget rettssubjekt og deltakerandeler i 
interkommunale selskaper. KOSTRA konsern 
omfatter ikke andre virksomheter som er eget 
rettssubjekt og hvor kommunen er eier, deltaker 
el., enn de virksomhetene som er nevnt over. 
For eksempel er aksjeselskaper hvor kommu-
nen er eier eller har en eierandel, ikke omfattet. 
SSB publiserer nå konserntall som standard i 
sine tabeller, og disse omtales som tall for 
«kommuner».

Funksjon

Funksjonene i KOSTRA grupperer kommune-
nes utgifter ut fra hvilke behov tjenestene skal 
dekke, og hvilke grupper tjenestene henvender 
seg til. Hver funksjon inneholder kommunenes 
utgifter på nært beslektede tjenester. Hvilke 
tjenester som er inkludert på den enkelte funk-
sjon er nærmere bestemt i veilederen «Regn-
skapsrapporteringen i KOSTRA».

Kilde: SSB/KOSTRA
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9.6.2 Avhengig variabel i analysene
I analysene som ligger til grunn for dagens del-
kostnadsnøkler er det benyttet brutto drifts-
utgifter som mål på kommunenes utgifter til de 
ulike sektorene. Alternative utgiftsbegrep i 
KOSTRA er å benytte netto driftsutgifter eller kor-
rigerte brutto driftsutgifter.

Borgeutvalget drøftet i sin utredning hvilket 
utgiftsbegrep som ga det beste målet på variasjo-
nene i kommunenes ordinære utgifter.14 Utvalget 
valgte å benytte brutto driftsutgifter, og pekte på 
at dersom man benytter netto driftsutgifter som 
mål på ressursinnsatsen så vil kommunenes utgif-
ter være påvirket av finansieringsmodellen, siden 
både brukerbetalinger og øremerkede tilskudd 
trekkes fra i dette utgiftsbegrepet. I departe-
mentets gjennomganger av delkostnadsnøklene i 
inntektssystemet i 2011 og i 2017 ble utvalgets 
vurderinger lagt til grunn.

I analysene av de ulike sektorene er det et mål 
å få et mest mulig helhetlig bilde av kommunenes 
utgifter, uavhengig av hvordan tjenesten er finan-
siert. Ved å bruke brutto driftsutgifter vil ikke 
utgiftene påvirkes av eventuelle inntekter fra øre-
merkede tilskudd eller brukerbetalinger. Man 
unngår også eventuelle svingninger over tid som 
følge av eventuelle tidsbegrensede øremerkede 
tilskudd, eller øremerkede tilskudd som senere 
har blitt innlemmet i rammetilskuddet.

I sum er det et sterkt samsvar mellom brutto 
og netto driftsutgifter, men det kan være forskjel-
ler mellom kommuner og mellom sektorer. Et 
forhold som kan tilsi at netto driftsutgifter bør 
vurderes i stedet for brutto driftsutgifter, er at 
det i noen tilfeller kan variere fra kommune til 
kommune om brukerbetalinger går til kommu-
nen eller direkte til (private) foretak som tilbyr 
tjenesten. Dette kan gi systematiske skjevheter 
mellom kommuner hvis man kun ser på brutto 
driftsutgifter. Dette er for eksempel tilfellet for 
fylkeskommunal kollektivtransport, der det 
varierer om billettinntektene er innom fylkes-
kommunens regnskap eller ikke. For kommu-
nene har trolig dette et mindre omfang, men det 
kan være en aktuell problemstilling innenfor sek-
torer der det er større innslag av brukerbetaling. 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter kun 
driftsutgiftene til kommunens egen tjenestepro-
duksjon, og er derfor mindre aktuelt å benytte i 
analysene i utgiftsutjevningen.

Utvalget har lagt til grunn at det i hovedsak er 
brutto driftsutgifter som benyttes som utgifts-
begrep i analysene av variasjonene i kommunenes 
utgifter. På noen sektorer kan det være aktuelt å 
også se på andre utgiftsbegrep, særlig på sektorer 
med stort innslag av egenbetalinger. På noen sek-
torer med store øremerkede tilskudd er det også 
aktuelt å kontrollere for forhold som utløser øre-
merkede tilskudd, slik som antall flyktninger som 
utløser integreringstilskudd eller antall mottakere 
i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester. Dette er omtalt under den enkelte del-
kostnadsnøkkel.

Som omtalt i avsnitt 9.5 mener utvalget at 
avskrivninger fortsatt bør holdes utenom i ana-
lysene og beregningene av utgiftsutjevningen. 
Avskrivningene trekkes derfor fra brutto drifts-
utgifter i den avhengige variabelen som benyttes i 
analysene av de ulike delkostnadsnøklene.

I brutto driftsutgifter ligger det også inne at 
kommunene har ulikt nivå på arbeidsgiver-
avgiften, jf. ordningen med differensiert arbeids-
giveravgift. Satsene for arbeidsgiveravgiften varie-
rer fra 14,1 pst. i sentrale strøk til 0 pst. i Finn-
mark, og medfører at kommuner i områder med 
lavere satser har lavere lønnskostnader enn 
øvrige kommuner, alt annet likt. Dette er en reell 
forskjell i kommunenes lønnskostnader, og det er 
ikke korrigert for denne forskjellen i den avhen-
gige variabelen i utvalgets analyser.

9.6.3 Forklaringsvariabler og kriterier 
i kostnadsnøkkelen

I dag er det i hovedsak tre typer kriterier i kost-
nadsnøkkelen for kommunene:
– alderskriterier
– strukturelle forhold ved kommunen, slik som 

kommunestørrelse og bosettingsmønster
– andre trekk ved befolkningen, sosioøkono-

miske forhold i kommunene.

Alderskriteriene utgjør i dag om lag 70 pst. av den 
samlede kostnadsnøkkelen. De største velferds-
tjenestene, som grunnskole, barnehage og pleie 
og omsorg, er i stor grad individrettede tjenester, 
og retter seg mot bestemte aldersgrupper i kom-
munen. Kriteriene for bosettingsmønster og kom-
munestørrelse utgjør en relativt liten del av den 
samlede kostnadsnøkkelen, men kriteriene er i 
stor grad omfordelende for den enkelte kom-
mune. De resterende kriteriene i dagens kost-
nadsnøkkel er kriterier som sier noe om andre 
trekk ved befolkningen enn alderssammenset-
ningen, blant annet ulike sosioøkonomiske krite-

14 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.
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rier. Videre i dette avsnittet ses det nærmere på 
bosettingskriteriene i dagens kostnadsnøkkel, og 
hvordan disse er innrettet.

Utvalget har sett på om det er andre typer varia-
bler enn de som benyttes i dagens inntektssystem 
som kan være aktuelle som nye kriterier å inklu-
dere i kostnadsnøkkelen. Utvalget har spesielt sett 
på mulige kriterier knyttet til rus og psykisk helse, 
og om folkehelseindikatorene utviklet av Folke-
helseinstituttet kan benyttes i inntektssystemet. 
Disse er nærmere omtalt til slutt i avsnittet.

Bosettingsmønster og reiseavstander

I dagens kostnadsnøkkel er det to kriterier som 
sier noe om bosettingsmønsteret i kommunen; 
sonekriteriet og nabokriteriet. Disse kriteriene 
inngår i dag i delkostnadsnøklene for grunnskole, 
pleie og omsorg og kommunehelse.

Bosettingskriteriene fanger opp at kommuner 
med et spredt bosettingsmønster har smådrifts-
ulemper som følge av bosettingsmønsteret, og 
dermed også merkostnader knyttet til kommunal 
tjenesteproduksjon. Bosettingsmønsteret har for 
eksempel betydning for skolestrukturen i kom-
munen, og om kommunen kan utnytte eventuelle 
stordriftsfordeler ved å ha større klasser. Innenfor 
helse- og omsorgssektoren gjør store reiseavstan-
der at hjemmesykepleien i kommunen har lang 
reisevei til mange pasienter, og dermed rekker 
innom færre pasienter i løpet av en dag enn i mer 
tettbygde kommuner.

Både sone- og nabokriteriet beregnes med 
utgangspunkt i inndelingen av landet i grunn-
kretser. Norge er i dag delt inn i rundt 14 000 
grunnkretser. Grunnkretsene består av geo-
grafisk sammenhengende områder, som skal 
være stabile over en rimelig tidsperiode. En sone 
er definert som et geografisk sammenhengende 
område av grunnkretser, og sonene i en kom-
mune danner geografiske enheter som tilsvarer 
en naturlig organisering av grunnskoletilbudet i 
en kommune. I hver sone skal det bo minst 2 000 
innbyggere, og hvis det er færre enn 2 000 inn-
byggere i en kommune utgjør hele kommunen en 
sone i seg selv. I hver sone er det definert et 
senter, som er den grunnkretsen i sonen med det 
høyeste innbyggertallet.

Kommunens verdi på sonekriteriet er summen 
av den enkelte innbyggers reiseavstand fra sente-
ret i egen grunnkrets til senteret i sonen. Nabo-
kriteriet beregnes som den enkelte innbyggers 
reiseavstand fra senteret i egen grunnkrets til sen-
ter i nærmeste nabogrunnkrets. Reiseavstandene 
beregnes med utgangspunkt i veinettet, og ferge-

strekninger kompenseres særskilt. For øyer uten 
fergeforbindelse eller der det ikke er tilgjengelig 
informasjon om veinettet, beregnes det en 
avstand ved hjelp av luftlinje. På samme måte som 
for fergestrekninger, beregnes det et tillegg i 
reiseavstanden ved bruk av luftlinje.

Kommunene med de høyeste verdiene på 
bosettingskriteriene er kommuner bestående av 
flere øyer uten fergeforbindelse og svært spredt-
bygde kommuner. Lurøy kommune er den kom-
munen med høyest verdi på både sone- og nabo-
kriteriet, og kommunen har en verdi på disse krite-
riene som er om lag 20 ganger høyere enn lands-
gjennomsnittet. Andre kommuner med høye 
verdier på bosettingskriteriene er Rødøy, Gulen, 
Lebesby, Engerdal og Bremanger, som alle har ver-
dier på sonekriteriet mellom 7,8 til 12 ganger lands-
gjennomsnittet. Figur 9.4 viser kommunenes verdi 
på sonekriteriet per 1.1.2020. Landsgjennomsnittlig 
verdi på kriteriet er lik 1, og jo mørkere farge jo 
høyere er kommunens verdi på kriteriet.

Det er også en klar sammenheng mellom 
kommunens sentralitetsnivå, målt ved SSBs 
sentralitetsindeks, og bosettingskriteriene i kost-
nadsnøkkelen. Figur 9.5 viser gjennomsnittlig 
verdi på sone- og nabokriteriet for kommunene 
gruppert etter sentralitetsnivå. De mest sentrale 
kommunene (sentralitetsnivå=1) har i gjennom-
snitt lavest sone- og naboindeks, mens de minst 
sentralt beliggende kommunene (sentralitets-
nivå= 6) i gjennomsnitt har høyest indeksverdi på 
bosettingskriteriene.

Data for rus og psykisk helse

Det har flere ganger tidligere vært forsøkt å finne 
gode data som kan si noe om omfanget av rus- og 
psykiske lidelser, og som også kan benyttes som 
kriterium i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. 
På oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-
departementet gjennomførte Senter for økono-
misk forsking (SØF) og SINTEF Teknologi og 
samfunn i 2017 prosjektet Rus og psykisk helse i 
inntektssystemet.15 Formålet med prosjektet var å 
vurdere ulike datakilder og etablere et datasett 
som kan brukes til å undersøke sammenhengen 
mellom rus- og psykiske lidelser og kommunenes 
utgifter til sosialhjelp og barnevern.

I prosjektet gjorde de en vurdering av ulike 
datakilder som kunne gi informasjon om fore-
komsten av rus- og psykiske lidelser i kommu-

15 Haraldsvik m.fl. (2017). Rus og psykisk helse i inntekts-
systemet for kommunene. SØF-rapport 03/17. Senter for 
økonomisk forskning.
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Figur 9.4 Kommunenes indeksverdi på sonekriteriet. Tall per 1.1.2020.
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte 2021.
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nene, og pekte på at det var mest aktuelt å gå 
videre med data fra Norsk pasientregister (NPR) 
og Databasen for kontroll og utbetaling av helse-
refusjoner (KUHR).

Utvalget har i sitt arbeid innhentet data fra både 
NPR og Kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR) for omfanget av psykiske lidelser og ruspro-
blemer i kommunene. Begge disse registrene 
registrerer diagnoser. NPR inneholder data fra spe-
sialisthelsetjenesten om alle som venter på eller har 
fått helsehjelp fra helseforetakene eller virksom-
heter som helseforetakene har inngått avtale med, 
mens KPR inneholder data fra kommunene om 
personer som har søkt, mottar eller har mottatt 
helse- og omsorgstjenester. Fra begge registrene 
har utvalget mottatt aggregerte tall for kommunen 
som helhet, på antall personer som har diagnoser 
knyttet til rus og psykisk helse.

En aktuell problemstilling knyttet til disse data-
ene er om denne typen diagnosedata bør benyttes i 
inntektssystemet. Det kan være vanskelig å 
avgrense hvilke diagnoser som skal inngå, og hvor 
grensene skal gå mot andre typer diagnoser. Krite-
riene i inntektssystemet bør også i størst mulig 
grad være basert på offentlig og lett tilgjengelig 
statistikk, som oppdateres årlig. Data om diag-
noser er individdata, og for kommuner med få inn-
byggere vil det ikke alltid være mulig å få eksakte 
tall for antall personer med ulike diagnoser.

Kriteriene i kostnadsnøkkelen bør også være 
objektive, det vil si at kommunen selv ikke kan 
påvirke verdien på kriteriet. Dataene fra både 

NPR og KPR baserer seg imidlertid ikke på inn-
rapportering fra kommunene, men er data som er 
hentet fra ulike helseregistre. Dette gjør at det er 
mindre problematisk å benytte disse dataene i inn-
tektssystemet, siden disse hentes fra etablerte 
registre og ikke innrapporteres av kommunen 
selv. Utvalget vurderer at disse kriteriene opp-
fyller kravene til objektivitet. Diagnosen settes av 
helsepersonell og kommunene har ikke mulighet 
til å påvirke antall personer med en relevant diag-
nose.

En utfordring med å bruke disse registrene for 
å fange opp forekomsten av rus og psykiske lidel-
ser kan være at mange som sliter med denne typen 
problemer ikke er i kontakt med helsetjenesten, 
og dermed ikke vil fanges opp i disse registrene. 
Selv om det er noe usikkerhet knyttet til disse 
dataene, mener utvalget at dette er indikatorer 
som kan si noe om forekomsten av problemer 
knyttet til rus og psykisk helse i kommunene, og 
utvalget har derfor valgt å teste ut disse indikato-
rene i analysene på sektorene der dette anses som 
relevant. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10.

Nærmere om folkehelseprofiler utarbeidet 
av Folkehelseinstituttet16

Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelsepro-
filer for alle kommuner, som består av en rekke 
indikatorer som sier noe om folkehelsen i kom-

Figur 9.5 Variasjon i bosettingskriteriene (Y) etter sentralitetsnivå (X).
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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16 Folkehelseinstituttet (2022). 
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munen. Utvalget har sett nærmere på om noen av 
disse indikatorene er aktuelle som kriterier i kost-
nadsnøkkelen, enten alene eller som en samlet 
helseindeks som kan si noe generelt om helse-
tilstanden i kommunene.

Folkehelseprofilene består av 34 indikatorer 
innenfor temaene befolkningssammensetning, 
oppvekst og levekår, miljø, skader og ulykker, 
helserelatert adferd og helsetilstand. Noen av 
indikatorene er om lag de samme som kriterier 
som allerede inngår i dagens kostnadsnøkkel, 
men i tillegg har folkehelseprofilene noen indika-
torer som er mer direkte mål på sykelighet og 
helsetilstand i befolkningen.

Utvalget har vurdert om det på bakgrunn av 
indikatorene i folkehelseprofilen kan lages noen 
sammensatte indekser som kan si noe om befolk-
ningens helsetilstand, og om disse kan benyttes 
for å si noe om variasjonene innenfor kommune-
nes utgifter innenfor for eksempel sektorene pleie 
og omsorg og kommunehelse. De mest aktuelle 
indikatorene er imidlertid allerede en del av kost-
nadsnøkkelen, slik som andel eldre, barn med 
enslig forsørger og antall med lav inntekt, og 
utvalget har ikke gått videre med å lage nye 
indekser. Bruk av sammensatte indekser i kost-
nadsnøkkelen vurderes å være et kompliserende 
element, som gjør det vanskelig å gjennomskue 
effekten av et kriterium. Flere av indikatorene er 
imidlertid testet ut i analysene av de ulike sekto-
rene, og dette er nærmere omtalt i kapittel 10 om 
de ulike delkostnadsnøklene.

9.6.4 Kontrollvariabler i analysene
Når utgangspunktet for analysene er kommune-
nes faktiske utgifter, vil deler av variasjonen 
mellom kommunene også skyldes forskjeller i 
kommunenes prioriteringer, økonomiske situa-
sjon og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Dette 
er forhold som det ikke skal kompenseres for 
gjennom utgiftsutjevningen, slik at man i de sta-
tistiske analysene må prøve å kontrollere for 
slike forhold.

Inntektsnivået varierer betydelig mellom kom-
munene, og vil gi forskjeller i både omfang, kvalitet 
og effektivitet i tjenestetilbudet. I utgiftsutjev-
ningen er prinsippet at det er ufrivillige kostnads-
forskjeller som skal utjevnes. Frivillige kostnadsfor-
skjeller er forskjeller som er et resultat av kommu-
nenes egne disposisjoner, og er knyttet til forskjel-
ler i standard, kvalitet og effektivitet. Å kompen-
sere for slike frivillige kostnadsforskjeller vil kunne 
svekke insentivene til kostnadseffektiv tjeneste-
yting. Innenfor et fordelingssystem vil dette bety at 

kommuner som produserer effektivt vil få redu-
serte statlige overføringer, samtidig som kommu-
ner som produserer ineffektivt vil bli kompensert 
for utgifter som skyldes ineffektiv drift.

I analysene av de ulike sektorene kontrolleres 
det derfor for inntektsnivået i kommunen, for å 
holde effektene av høyere inntektsnivå utenfor i 
fastsettingen av kriterier og vektingen av disse i 
utgiftsutjevningen. Felles for alle sektorer er at 
det kontrolleres for det generelle inntektsnivået i 
kommunen, mens på noen sektorer vil det også 
være større øremerkede tilskudd som bør hen-
syntas i analysene.

Kommuner med særlig høye inntekter, blant 
annet fra naturressursinntekter eller regionalpoli-
tiske tilskudd, vil kunne ha et dyrere, og bedre, 
tjenestetilbud enn nødvendig på grunn av at de 
har høye inntekter. Dette er forhold som ikke skal 
kompenseres gjennom utgiftsutjevningen. For å 
unngå at dette gir seg utslag i kostnadsnøklene 
har utvalget, på samme måte som i tidligere analy-
ser, kontrollert for effekten av høye inntekter ved 
å benytte frie inntekter per innbygger (inkl. eien-
domsskatt og konsesjonskraftinntekter) som 
kontrollvariabel i analysene. Ved å kontrollere for 
dette vil den rene inntektseffekten isoleres, og det 
vil gi riktigere verdi på de øvrige variablene i ana-
lysene.

På noen sektorer kan det også være andre ting 
man bør kontrollere for i analysene, for eksempel 
øremerkede tilskudd til de samme tjenestene som 
finansieres av de frie inntektene. Eksempel på 
dette er integreringstilskuddet som gis til kommu-
ner som bosetter flyktninger, og som vil være noe 
man må vurdere i analysene av sektoren for 
sosiale tjenester.

9.6.5 Ekstremverdier i analysene
Enkelte kommuner kan ha svært høye eller lave 
verdier på kriterier inkludert i analysene, eller at 
utgiftene per innbygger på en sektor skiller seg 
betydelig ut fra de øvrige kommunene. Slike 
ekstremverdier kan påvirke analyseresultatene, 
og kan gjøre at noen kommuner bør utelates fra 
analysene, slik at ikke noen få observasjoner 
påvirker resultatene uforholdsmessig mye. I ana-
lysene av variasjoner i kommunenes utgifter for å 
fastsette kriteriene i kostnadsnøkkelen er det 
imidlertid ønskelig å beholde mest mulig av varia-
sjonen mellom kommunene i analysene. I utval-
gets analyser er det foretatt en vurdering av hvilke 
kommuner som representerer ekstremverdier, og 
som dermed bør tas ut av analysegrunnlaget, for 
hver enkelt sektor. Hvilke kommuner som er ute-
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latt fra analysene som ligger til grunn for utvalgets 
forslag til de ulike delkostnadsnøklene er nær-
mere omtalt i vedlegg 2, om analyseresultatene.

9.6.6 Analysegrunnlag – årgang
I utvalgets analyser av utgiftsutjevningen og de 
ulike delkostnadsnøklene er det benyttet regn-
skapstall for 2019 fra KOSTRA. Koronapandemien 
i 2020 og 2021 har påvirket kommunene og kom-
muneøkonomien, og gjør at det er stor usikkerhet 
knyttet til om regnskapstallene for disse årene er 
et godt grunnlag for å analysere variasjonene i 
kommunenes utgifter.

En svakhet ved å ikke benytte regnskapstallene 
for 2020 er at eventuelle endringer som følge av det 
relativt store antallet kommunesammenslåinger i 
2020 ikke er inkludert i analysegrunnlaget. Samti-
dig kan det også være midlertidige kostnader knyt-
tet til det første året som ny kommune, som ikke er 
så relevant for utgiftsfordelingen de kommende 
årene. Utvalget mener usikkerheten rundt hvordan 
pandemien har påvirket utgiftstallene er en større 
ulempe enn at analysene blir utført på kommune-
strukturen før 2020. Pandemien rammet kommu-
nene, og ulike deler av landet, noe ulikt og på ulike 
tidspunkt. Dette gjør at det kan være store forskjel-
ler mellom kommuner og ulike kommunetyper i 
hvordan utgiftene ble påvirket, noe som igjen kan 
påvirke resultatene i analyser av kommunenes 
utgifter.

Utvalgets forslag til nye delkostnadsnøkkel og 
samlet kostnadsnøkkel er derfor basert på 2019-
tall. Analysene er også testet på flere årganger, for 
å undersøke stabiliteten over tid. Utvalget anbe-
faler imidlertid at dette følges opp framover, og at 
utvalgets analyser suppleres med analyser av 
nyere tall. Tallene for 2021 er trolig også sterkt 
påvirket av pandemien, men det bør undersøkes 
nærmere om disse tallene kan legges til grunn i 
utgiftsutjevningen.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel er 
basert på analyser av 2019-tall, men utvalget har 
korrigert forslagene for endringene i kommune-
struktur i 2020, slik at utvalgets forslag til kost-
nadsnøkkel er sammenliknbar med kostnads-
nøkkelen for kommunene i 2022.

9.6.7 Fra analyser til kostnadsnøkkel
Som omtalt over er målet med analysene av den 
enkelte sektoren i utgiftsutjevningen å komme 
fram til kriterier som bidrar til å forklare hvorfor 
utgiftene til sektoren, målt per innbygger, varierer 
mellom kommunene. De kriteriene som er stati-

stisk signifikante i analysene, dvs. at det med rela-
tivt stor grad av sikkerhet har betydning for varia-
sjonen i utgiftene, antas å være aktuelle kriterier i 
delkostnadsnøkkelen.

For å bestemme betydningen av kriteriet i del-
kostnadsnøkkelen, det vil si hvilken vekting krite-
riet skal få, benyttes koeffisienten fra analysen, de 
totale utgiftene på sektoren og summen av krite-
riet for alle kommunene inkludert i analysen. 
Vektingen av kriteriet bestemmes ut fra denne for-
melen:

Vekting av kriteriet = (koeffisienten fra 
analysen * sum kriterieverdi) / sum utgifter

I beregningen av kriterievekten benyttes summen 
på kriteriet og utgiftene til sektoren, for de kom-
munene som er inkludert i analysen. Eventuelle 
ekstremverdier som er ekskludert fra analysene 
holdes utenom denne beregningen.

Denne beregningen gjøres for alle kriterier 
som skal inkluderes i delkostnadsnøkkelen. Sum-
men av vektingen av de ulike kriteriene vil ikke 
nødvendigvis bli lik 1, og det må da gjøres en 
korreksjon av vektingen av kriteriene i delkost-
nadnsøkkelen. Hvis summen er mindre enn 1 er 
det en «rest-vekt» til fordeling, og denne må for-
deles på de øvrige kriteriene i delkostnads-
nøkkelen eller den legges på antall innbyggere i 
målgruppen. Hvis vektingen av kriteriene summe-
rer seg til mer enn 1 må vektingen av kriteriene 
reduseres, og i dagens delkostnadsnøkkel er 
dette løst ved at alle kriterier vektes ned propor-
sjonalt.

Samlet kostnadsnøkkel

De ulike delkostnadsnøklene vektes sammen til 
en samlet kostnadsnøkkel. Dette gjøres ved at det 
enkelte kriterium i delkostnadsnøkkelen multipli-
seres med sektorens andel av den samlede kost-
nadsnøkkelen. Noen kriterier inngår i flere del-
kostnadsnøkler, og da summeres betydningen av 
kriteriet fra de ulike delkostnadsnøklene. Meto-
den for å komme fram til en samlet kostnads-
nøkkel er illustrert i figur 9.6.

9.6.8 Beregning av samlet utgiftsbehov
Grunnlaget for omfordelingen i utgiftsutjevningen 
er samlet utgiftsbehov. Utgiftsbehovet beregnes i 
makro, og benyttes for å beregne hva en gjennom-
snittlig innbygger koster. Det er dette gjennom-
snittet per innbygger som er grunnlaget for utgifts-
utjevningen. Ved hjelp av kostnadsnøkkelen bereg-
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nes utgiftsbehovet per innbygger for den enkelte 
kommune. En kommune med et beregnet utgifts-
behov over gjennomsnittet får et tillegg i utgifts-
utjevningen mens en kommune med beregnet 
utgiftsbehov under gjennomsnittet får et trekk.

For å beregne samlet utgiftsbehov tas det 
utgangspunkt i siste tilgjengelige regnskapstall 
fra KOSTRA, og summen av netto driftsutgifter, 
fratrukket avskrivninger, for de funksjonene som 
inngår i utgiftsutjevningen. Når fordelingen av 
rammetilskuddet skal beregnes i statsbudsjettet 
høsten før budsjettåret er siste tilgjengelige regn-
skapstall fra KOSTRA fra to år før budsjettåret. 
For statsbudsjettet for 2021 ble det tatt utgangs-
punkt i KOSTRA-tallene for 2019. For å komme 
fram til et anslag på hva kommunenes utgifts-
behov vil være i budsjettåret blir dette beløpet 
framskrevet med veksten i frie inntekter fra 2019 
til 2021. I tillegg korrigeres utgiftsbehovet for 
eventuelle oppgaveendringer eller andre end-
ringer som vil påvirke kommunenes utgiftsbehov.

I statsbudsjettet for 2022 ville normalt sett 
regnskapstallene for 2020 blitt benyttet for å 
beregne utgiftsbehovet. På grunn av koronasitua-
sjonen med ekstraordinære overføringer til kom-
munesektoren og endret aktivitet mellom de ulike 
sektorene ble det derfor benyttet regnskapstall 
for 2019 i beregningen av utgiftsbehovet.17

I utvalgets beregninger av fordelingsvirk-
ninger er utgiftsbehovet fra statsbudsjettet for 
2022 lagt til grunn, korrigert for de endringene 
utvalget foreslår når det gjelder hvilke utgifter 
som skal omfattes av utgiftsutjevningen og hvilke 
sektorer disse skal tilhøre.

9.7 Kompensasjon for smådrifts-
ulemper – gradert basiskriterium

9.7.1 Dagens kompensasjon for 
smådriftsulemper – gradert 
basiskriterium

Kommunene blir i dag kompensert for smådrifts-
ulemper knyttet til kommunestørrelse gjennom 
utgiftsutjevningen og kriteriet gradert basiskrite-
rium i kostnadsnøkkelen. Gjennom modellen for 
gradert basiskriterium differensieres kompensa-
sjonen for smådriftsulemper mellom kommunene, 
ut fra i hvilken grad smådriftsulempene ses på 
som ufrivillige.

I dagens kostnadsnøkkel inngår kriteriet i 
fire delkostnadsnøkler; administrasjon og miljø, 
grunnskole, kommunehelse og pleie og omsorg. 
Innenfor administrasjon og miljø vil dette typisk 
være kostnader til tjenester alle kommuner må 
ha, slik som politiske funksjoner og sentral kom-
muneadministrasjon. Det samme gjelder også 
innenfor de tre andre sektorene, der det er noen 
kostnader alle kommuner har – uavhengig av 
innbyggertall. I den samlede kostnadsnøkkelen 

17 Prop. 1 S (2021–2022) Statsbudsjettet 2022. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Figur 9.6 Fra analyser til delkostnadsnøkler, til samlet kostnadsnøkkel.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet. Figur ved utvalget.
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har gradert basiskriterium en verdi på 1,6 pst. i 
2022. Det betyr at kriteriet omfordeler 1,6 pst. av 
det samlede utgiftsbehovet, om lag 5,1 mrd. kro-
ner. Når det gjelder smådriftsulemper knyttet til 
tjenesteytingen innad i en kommune blir dette 
kompensert gjennom bosettingskriteriene.

Fram til endringen av inntektssystemet i 2017 
hadde alle kommuner samme verdi på basiskrite-
riet (lik 1), og alle kommuner mottok det samme 
beløpet per kommune gjennom dette kriteriet 
uansett størrelse. Fra og med 2017 ble basis-
kriteriet erstattet av det graderte basiskriteriet. 
Dette innebærer at alle kommuner ikke lenger 
har samme verdi på basiskriteriet, og basiskrite-
riet utløser ikke lenger det samme beløpet for alle 
kommuner. Begrunnelsen for denne endringen 
var at smådriftsulemper i noen grad kan ses på 
som en frivillig kostnad for kommunene, og at 
kostnadsforskjeller knyttet til kommunestørrelse 
dermed ikke er en fullt ut ufrivillig kostnad som 
bør kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjev-
ningen.18

Det graderte basiskriteriet er utformet slik at 
alle kommuner har en verdi på kriteriet mellom 
0,5 og 1. Kommuner med verdien 1 får full kom-
pensasjon for smådriftsulemper på kommunenivå, 
mens de øvrige kommunene får en noe lavere 
kompensasjon. Alle kommuner er sikret mini-
mum halvparten av det beløpet full kompensasjon 
utløser, ved at ingen kommuner har en verdi 
under 0,5. Å fastsette minimumsnivået til 0,5 er et 
politisk valg, og ble fastsatt som en del av avtalen 
om nytt inntektssystem i 2016.

For å fastsette den enkelte kommunes verdi på 
det graderte basiskriteriet, benyttes strukturkrite-
riet. Strukturkriteriet er et mål på bosettings-
mønsteret i kommunen og områdene rundt, og 
sier noe om avstander og spredtbygdhet i regio-
nen. Formålet med kriteriet er å si noe om avstan-
der og bosettingsmønster, uavhengig av kom-
munestørrelse og kommunegrenser. Dette til for-
skjell fra de tradisjonelle bosettingskriteriene 

(sone- og nabokriteriet) som er avgrenset innad i 
kommunen.

Strukturkriteriet beskriver gjennomsnittlig 
reiseavstand per innbygger i en kommune for å nå 
5 000 innbyggere, uavhengig av kommunegren-
sen. Bakgrunnen for denne grensen er forskning 
som viser at det i hovedsak er kommuner med 
færre enn 5 000 innbyggere som har smådrifts-
ulemper knyttet til lavt innbyggertall. Ekspert-
utvalget for kommunereform viste blant annet til 
at administrasjonskostnadene per innbygger syn-
ker kraftig med økende kommunestørrelse opp til 
om lag 5 000 innbyggere19, mens Langørgen m.fl. 
(2005) fant at stordriftsfordeler innenfor admi-
nistrasjon, helse og grunnskole i stor grad er 
uttømt ved 5 000 innbyggere.20

Strukturkriteriet beregnes ved å ta utgangs-
punkt i grunnkretsene i hver kommune og befolk-
ningstyngdepunktet innen hver grunnkrets, på 
samme måte som i de øvrige bosettingskriteriene 
i inntektssystemet. For hver grunnkrets beregnes 
et befolkningstyngdepunkt i grunnkretsen, ut fra 
koordinatene for bebodde adresser i grunn-
kretsen. For innbyggerne i hver grunnkrets 
beregnes deretter minste reiseavstand for å nå et 
bestemt antall personer (5 000), ut fra befolk-
ningstyngdepunktet i grunnkretsen. I bereg-
ningene utnyttes også informasjon om vei- og 
rutenett, slik at det legges inn korreksjons-
faktorer (høyere verdier) hvis man for eksempel 
er avhengig av ferge for å nå det gitte antallet 
personer.

Beregningene av reiselengde er uavhengig av 
kommunegrensene. Siden strukturkriteriet 
måler reiseavstander også til personer bosatt 
utenfor kommunen, har kriteriet klare svakheter 
når det gjelder å beregne kostnadsulemper ved 
tjenesteytingen som skyldes bosettingsmønste-

18 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Figur 9.7 Stegene for å beregne kommunens indeks for gradert basiskriterium i kostnadsnøkkelen.
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19 Delrapport fra ekspertutvalg: Kriterier for god kommune-
struktur (2014). 

20 Langørgen m.fl. (2005). Sammenlikning av simultane og 
partielle analyser av kommunenes økonomisk atferd. Rap-
port 2005/25, Statistisk sentralbyrå. 
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ret innad i kommunen. Dette er imidlertid for-
hold som fanges opp av de øvrige bosettings-
kriteriene i kostnadsnøkkelen, sonekriteriet og 
nabokriteriet.

Strukturkriteriet fanger opp avstander til kom-
munene rundt, og sier noe om kommunen ligger i 
sentrale eller mindre sentrale områder. Lange 
reiseavstander på strukturkriteriet vil være en indi-
kasjon på at reiseavstander til nabokommunene 
kan være til hinder for at kommunene kan sam-
arbeide med hverandre om tjenesteproduksjon 
eller eventuelt slå seg sammen, mens det antas å 
være enklere for kommuner med korte avstander 
for å nå 5 000 innbyggere å slå seg sammen.

Kommunenes verdi på strukturkriteriet (dvs. 
reiseavstandene) gir dermed en indikasjon på i 
hvilken grad smådriftsulempene kan ses på som 
frivillige eller ufrivillige. Der avstandene er lange 
kan smådriftsulempene i større grad ses på som 
ufrivillige, mens det for kommuner med korte 
avstander kan argumenteres for at smådrifts-
ulempene i større grad er frivillige. Strukturkrite-
riet benyttes i dag for å differensiere kommune-
nes verdi på basiskriteriet i utgiftsutjevningen, 
slik at ikke alle kommuner lenger får full kompen-
sasjon for smådriftsulemper.

Med denne metoden antas det at kommuner 
med gjennomsnittlig reiselengde over et visst nivå 

har ufrivillige kostnadsulemper, og dermed skal 
ha full kompensasjon for smådriftsulemper som i 
dag. Kommuner med reiselengde under dette 
nivået får en gradvis reduksjon i basiskriteriet, 
bestemt av nivået på strukturkriteriet, men ingen 
kommuner har verdi under 0,5 på gradert basis-
kriterium. Kommuner med lange reiseavstander 
vil fortsatt få full kompensasjon, mens kommuner 
med kortere reiseavstander vil få gradvis lavere 
kompensasjon.

For å fastsette en grenseverdi på strukturkrite-
riet for når en kommune får full verdi på basis-
kriteriet (lik 1), ble den øvre grenseverdien knyttet 
opp til en gjennomsnittsverdi i datamaterialet ved 
innføringen i 2017. Grenseverdien ble satt til gjen-
nomsnittlig reiselengde for å nå 5 000 innbyggere 
for kommuner med færre enn 5 000 innbyggere. 
Dette ble begrunnet med at det først og fremst er 
kommuner med færre enn 5 000 innbyggere som 
har smådriftsulemper, og at det derfor er rimelig å 
knytte grenseverdien til gjennomsnittsverdien for 
disse kommunene. I kommuneproposisjonen for 
2020 ble det slått fast at grenseverdien skulle 
holdes uendret på 25,7 km, fram til neste revisjon 
av kostnadsnøkkelen.

Figur 9.8 viser kommunenes verdi på struktur-
kriteriet (prikker) og grenseverdien for å få full 
verdi på gradert basiskriterium (linje). Kommu-

Figur 9.8 Kommunenes verdi på strukturkriteriet, og grenseverdien for å få full verdi på gradert 
basiskriterium. Kommunene sortert etter størrelse, fra minst til størst. Tall for 2021.
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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ner som ligger over den oransje linjen vil få verdi 
lik 1 på gradert basiskriterium, altså full verdi på 
samme måte som før endringen i 2017. Kommu-
ner med verdier under den oransje linjen vil få 
verdier mellom 0,5 og 1.

Med tall for 2022 utgjør full kompensasjon for 
smådriftsulemper gjennom gradert basiskrite-
rium om lag 18,5 mill. kroner per kommune, mens 
kriteriet utløser om lag 9,2 mill. kroner for kom-
muner med verdi lik 0,5 på gradert basiskrite-
rium. Med denne modellen videreføres full kom-
pensasjon for smådriftsulemper gjennom gradert 
basiskriterium for de kommunene som har reise-
avstander over den fastsatte grensen, som tidli-
gere. For kommuner med kortere reiseavstander, 
målt ved strukturkriteriet, er det en gradvis ned-
trapping av graden av kompensasjon for små-
driftsulemper ned til verdi lik 0,5.

Kartet i figur 9.9 viser kommunenes verdi på 
strukturkriteriet i 2020. De lyseste fargene viser 
kommunene med de korteste avstandene på dette 
kriteriet, mens de tre mørkeste kategoriene viser 
kommuner med avstander over 25 km. Kommu-
ner med reiseavstander over 25,7 km på struktur-
kriteriet får verdien 1 på gradert basiskriterium, 
og dermed full kompensasjon for smådrifts-
ulemper på kommunenivå. Av kartet ser vi at det 
er kommuner i de nordligste fylkene, Trøndelag 
og Vestland som har de høyeste verdiene på 
strukturkriteriet, i tillegg til enkelte kommuner i 
Rogaland, Agder og Innlandet.

9.7.2 Utvalgets vurderinger og anbefaling
Et viktig prinsipp i utgiftsutjevningen har vært at 
kommunene skal kompenseres fullt ut for ufri-
villige kostnadsforskjeller i kommunal tjeneste-
produksjon. Kommunestørrelse er i mange til-
feller en frivillig kostnadsulempe, ved at kommu-
nene kan velge å organisere seg annerledes. Full 
kompensasjon for smådriftsulemper knyttet til å 
administrere en kommune kan dermed gå på 
bekostning av at inntektssystemet skal være nøy-
tralt med hensyn til hvordan kommunene inn-
retter seg. Dette er ikke en ny problemstilling i 
inntektssystemet, og er tidligere belyst av både 
Rattsøutvalget (NOU 1996: 1) og Borgeutvalget 
(NOU 2005: 18).

Borgeutvalget pekte blant annet på at små-
driftsulemper i noen grad kan ses på som noe den 
enkelte kommune selv kan påvirke for eksempel 
ved å slå seg sammen med andre kommuner, og 
at inntektssystemet i utgangspunktet skal være 
nøytralt i forhold til kommunestørrelse i den grad 
smådriftsulemper er «frivillige». I dag behandles 

kommunene ulikt avhengig av hvordan de søker å 
begrense smådriftsulemper i tjenesteproduk-
sjonen. Kommuner som begrenser smådrifts-
ulempene gjennom kommunesammenslutninger 
får reduserte overføringer etter en overgangs-
periode, mens interkommunalt samarbeid ikke 
påvirker overføringene fra staten.

Gjennom utgiftsutjevningen skal kommunene 
kompenseres for ufrivillige kostnadsforskjeller. 
Utvalget mener derfor at det på prinsipielt grunn-
lag er rimelig å kun kompensere for ufrivillige 
smådriftsulemper, og at det er et skille mellom 
frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i utgifts-
utjevningen. Utvalget mener imidlertid at dagens 
modell for differensiering av kompensasjonen for 
smådriftsulemper ikke er treffsikker nok, og at 
det derfor bør gjøres noen endringer i innret-
ningen av strukturkriteriet som ligger til grunn 
for modellen for gradert basiskriterium.

Dagens strukturkriterium beregner reise-
avstanden for hver enkelt innbygger for å nå 5 000 
innbyggere. Mange små og spredtbygde kommu-
ner, som ligger i spredt befolkede områder, får 
dermed en svært høy verdi på strukturkriteriet. 
Etter utvalgets vurdering er grenseverdien på 
5 000 innbyggere for høy i disse tilfellene. En liten 
kommune kunne redusert smådriftsulempene ved 
å samarbeide om tjenesteproduksjonen eller slå 
seg sammen med andre kommuner, selv om sam-
arbeidsenheten eller den nye kommunen ikke blir 
over 5 000 innbyggere. En annen svakhet ved 
dagens strukturkriterium er at for mange kommu-
ner med over 5 000 innbyggere vil kriteriet i stor 
grad kun beregne reiseavstander innad i kommu-
nen. Kriteriet sier dermed i liten grad noe om 
reiseavstander til andre kommuner i området, og 
kommunen får dermed beregnet korte reise-
avstander selv om det kan være store avstander til 
andre omkringliggende kommuner.

Som et alternativ til dagens strukturkriterium 
har utvalget også vurdert alternative innretninger 
der kriteriet beregnes som reiseavstanden til et 
høyere antall innbyggere (10 000, 15 000 og 
20 000). Utvalget finner imidlertid ikke at disse 
alternative innretningene på kriteriet løser utfor-
dringene i dagens strukturkriterium, og anbefaler 
ikke å gå videre med disse alternativene.

Håkonsen og Lunder (2016) skisserte en alter-
nativ modell, der strukturkriteriet beregnes som 
reiseavstanden til det dobbelte av innbyggertallet 
i egen kommune.21 Utvalget mener denne inn-

21 Håkonsen, L. & Lunder, T. E. (2016). Strukturkriteriet i for-
slaget til nytt inntektssystem – fungerer det etter intensjonen?
Samfunnsøkonomen, 4/2016, s. 29–40.
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Figur 9.9 Kommunenes verdi på strukturkriteriet. 1.1.2020.
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte 2021.
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retningen av kriteriet i større grad gir et riktigere 
bilde av i hvilken grad smådriftsulempene knyttet 
til kommunestørrelse kan ses på som frivillige 
enn dagens innretning på strukturkriteriet. For de 
større kommunene vil imidlertid en slik inn-
retning gjøre at de større kommunene vil få 
beregnet høye verdier på strukturkriteriet, samti-
dig som det er liten grunn til å tro at disse kom-
munene har smådriftsulemper i tjenesteproduk-
sjonen. Utvalget anbefaler derfor at det gjøres et 
skille i beregningen av strukturkriteriet, for kom-
muner med over og under 10 000 innbyggere.

Utvalget anbefaler at innretningen av struktur-
kriteriet endres etter disse prinsippene:
– Kommuner med under 10 000 innbyggere: 

Reiseavstanden for den enkelte innbygger 
beregnes til det dobbelte av innbyggertallet i 
egen kommune. For en kommune med 1 500 
innbyggere beregnes reiseavstanden for å nå 
3 000 innbyggere, mens for en kommune med 
7 000 innbyggere beregnes avstanden for å nå 
14 000 innbyggere.

– Kommuner med over 10 000 innbyggere: Kom-
munens verdi på strukturkriteriet beregnes 
som reiseavstanden for den enkelte innbygger 
for å nå 20 000 innbyggere.

Utvalget har i sitt arbeid kun hatt tilgjengelige tall 
på denne utformingen av strukturkriteriet for 
kommunene i Viken og Innlandet, og har derfor 
ikke kunnet beregne hvordan en slik endring vil 

slå ut for alle kommuner. Basert på tallene for 
Viken og Innlandet vil endringen i strukturkrite-
riet gjøre at:
– Noen av de mindre kommunene vil få lavere 

verdier på strukturkriteriet, og vil dermed også 
kunne få et lavere beløp gjennom det graderte 
basiskriteriet enn i dag. Dette er kommuner 
som ligger relativt tett på andre, mindre kom-
muner, og som dermed har mulighet til å redu-
sere smådriftsulempene gjennom samarbeid 
med andre kommuner eller eventuelt å slå seg 
sammen til en noe større enhet.

– Mellomstore kommuner vil få høyere verdier 
på strukturkriteriet, siden kriteriet vil beregne 
reiseavstander til et høyere antall innbyggere 
enn i dag. De av kommunene som ligger i et 
spredtbygd område, med store avstander for å 
nå et høyere antall innbyggere, vil dermed få et 
høyere beløp gjennom basiskriteriet enn i dag.

– For større kommuner, med over om lag 20 000 
innbyggere, vil ikke denne endringen i struk-
turkriteriet få stor betydning. Disse kommu-
nene har i liten grad smådriftsulemper, og 
basiskriteriet, målt i kroner per innbygger, 
betyr lite for disse kommunene.

Figur 9.10 viser dagens strukturkriterium og 
utvalgets forslag til alternativt strukturkriterium 
for kommuner i Innlandet og Viken med færre 
enn 10 000 innbyggere. Figuren viser at for de 
minste kommunene vil den alternative utformin-

Figur 9.10 Alternativ utforming strukturkriteriet, kommuner med under 10 000 innbyggere. Kommunene 
sortert etter kommunestørrelse.
Kilde: Beregninger utført av SSB, på oppdrag fra utvalget.

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

Gjennomsnittlig reiseavstand (meter)

Kommuner i Viken og Innlandet med under 10 000 innbyggere, sortert etter innbyggertall

Gjennomsnittlig reiseavstand
for å nå 5 000 innbyggere

Gjennomsnittlig reiseavstand 
for å nå det dobbelte antallet 
innbyggere i kommunen



NOU 2022: 10 161
Inntektssystemet for kommunene Kapittel 9

gen gi en lavere verdi på strukturkriteriet, mens 
de større kommunene får høyere verdier.

I dag er grenseverdien for å motta fullt basis-
kriterium på 25,7 km. Alle kommuner med verdi 
over denne grensen får full verdi på kriteriet og 
dermed også et fullt basiskriterium. For kommu-
ner med lavere verdier på strukturkriteriet blir 
verdien på basiskriteriet redusert, og jo lavere 
verdi på strukturkriteriet desto lavere beløp vil 
kommunen motta gjennom basiskriteriet. Grense-

verdier og modell for gradering av basiskriteriet 
må vurderes nærmere når man har tall for alle 
kommuner. Som i dagens modell må disse grense-
verdiene, og utformingen av modellen, fastsettes 
ved hjelp av skjønn. Utvalget vil peke på at grense-
verdien, på samme måte som i dag, kan knyttes 
opp til for eksempel verdien for gjennomsnitts-
kommunen, mediankommunen eller en annen 
fastsatt størrelse. 
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Kapittel 10  
Kostnadsnøkkelen

Kommunenes kostnader ved å tilby likeverdige 
tjenester til sine innbyggere varierer mellom kom-
munene. Dette skyldes både at innbyggerne etter-
spør ulike tjenester og at kommunenes enhets-
kostnader ved å tilby tjenestene varierer. Målet 
med utgiftsutjevningen er å utjevne disse forskjel-
lene, og legge til rette for at alle kommuner skal 
kunne tilby likeverdige tjenester til sine innbyg-
gere. Utvalget diskuterte prinsippene for utgifts-
utjevningen i kapittel 9, og mener at hovedprin-
sippene i utgiftsutjevningen bør videreføres. Det 
innebærer at det fortsatt skal være full utjevning 
av ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommu-
nene, for de sektorene som inngår i utgifts-
utjevningen. Utvalget foreslår også at noen flere 
utgiftsområder inkluderes i utgiftsutjevningen, 
innenfor sektoren for sosiale tjenester.

Siden det kun er de ufrivillige kostnads-
forskjellene som skal utjevnes gjennom utgifts-
utjevningen, baseres utjevningen på et beregnet 
utgiftsbehov for den enkelte kommune, og ikke 
kommunenes faktiske utgifter. Utgiftsbehovet til 
den enkelte kommune beregnes ved hjelp av kost-
nadsnøkkelen. Kostnadsnøkkelen er et sett med 
kriterier og en tilhørende vekting, som sier noe 
om hvilke faktorer som gjør at kommunenes utgif-
ter varierer. Kostnadsnøkkelen beregnes ved at 
delkostnadsnøklene for hver av sektorene som 
inngår i utgiftsutjevningen vektes sammen til en 
samlet kostnadsnøkkel.

For at omfordelingen i utgiftsutjevningen skal 
fange opp de ufrivillige kostnadsforskjellene mel-
lom kommunene på en best mulig måte må kost-
nadsnøkkelen oppdateres jevnlig. Dagens kost-
nadsnøkkel ble sist oppdatert i 2017, basert på 
analyser av kommunenes utgifter i 2014. Utvalget 
har nå gjort nye analyser av de ulike sektorene 
som inngår i utgiftsutjevningen, og kommer med 
forslag til endringer i kriterier og vekting av disse 
i de ulike delkostnadsnøklene.

I dette kapitlet gjøres det rede for utvalgets 
gjennomgang av de ulike sektorene i utgiftsutjev-
ningen, og utvalgets forslag til nye delkostnads-
nøkler. Utvalgets analyser og forslag er i hovedsak 

basert på KOSTRA-data for 2019. Analyseresul-
tatene som ligger til grunn for utvalgets forslag til 
delkostnadsnøkler er vist i vedlegg 2.

10.1 Grunnskole

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring 
og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i sam-
svar med opplæringsloven og tilhørende forskrif-
ter. Kommunene har ansvar for å oppfylle retten 
til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven, 
og er samtidig eiere av de kommunale grunn-
skolene

I dag er det kommunenes utgifter som er regn-
skapsført på seks funksjoner i KOSTRA som inn-
går i grunnskolesektoren i utgiftsutjevningen, jf. 
tabell 10.1. Totalt var kommunenes brutto drifts-
utgifter til grunnskole på disse funksjonene om 
lag 91,8 mrd. kroner i 2019. Delkostnadsnøkkelen 
for grunnskole utgjør i overkant av 25 pst. av den 
samlede kostnadsnøkkelen.

I analysene som ligger til grunn for dagens 
delkostnadsnøkkel for grunnskole er det kommu-
nenes utgifter ført på de tre KOSTRA-funksjonene 
202 Grunnskole, 222 Skolelokaler og 223 Skole-
skyss som blir brukt som avhengig variabel. De 
øvrige funksjonene i grunnskolesektoren inngår 
dermed ikke i analysene, noe som blant annet 
skyldes at disse utgjør en liten del av de totale 
grunnskoleutgiftene og at egenbetaling fra bru-
kerne dekker deler av kostnadene til kulturskoler 
og skolefritidstilbud. Selv om ikke disse funksjo-
nene er inkludert i analysene av grunnskolesekto-
ren, antas det at variasjonen i utgifter i stor grad 
samsvarer med de øvrige utgiftene til grunnskole, 
slik at også disse utgiftene inkluderes i beløpet 
som omfordeles gjennom delkostnadsnøkkelen. 
Dette er også lagt til grunn i utvalgets analyser av 
grunnskolesektoren, og det er kun de tre funk-
sjonene 202, 222 og 223 som er inkludert som 
avhengig variabel i analysene.

Utgiftene til grunnskolesektoren varierer 
betydelig mellom kommunene. I 2019 brukte 
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Boks 10.1 Begrep kostnadsnøkkel og analyser

Kostnadsnøkkel
Et sett med kriterier og en tilhørende vekting, som 
sier noe om hvilke faktorer som gjør at kommune-
nes utgifter varierer. Utgiftsbehovet til den enkelte 
kommune beregnes ved hjelp av kostnadsnøkke-
len. Kostnadsnøkkelen omfordeler andelen av 
rammetilskuddet fra kommuner som er rimeligere 
å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner 
som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Delkostnadsnøkkel
Et sett med kriterier og en tilhørende vekting, som 
sier noe om hvilke faktorer som gjør at kommune-
nes utgifter til den enkelte sektor varierer. For 
hver sektor som inngår i utgiftsutjevningen er det 
en delkostnadsnøkkel i kostnadsnøkkelen. Del-
kostnadsnøklene fastsettes på bakgrunn av analy-
ser av kriterier som forklarer utgiftsvariasjon, samt 
tall på ressursinnsats i ulike aldersgrupper. Der-
etter vektes delkostnadsnøklene sammen til en 
samlet kostnadsnøkkel på grunnlag av sektorenes 
relative størrelse.

Indeks
En variabel som lages ved å kombinere informa-
sjon fra et sett av flere indikatorer eller variabler. 
Eksempler kan være indeksverdiene som måler 
kommunenes utgiftsbehov eller opphopnings-
indeksen, som består av flere levekårsulemper 
som er multiplisert sammen.

Avhengig variabel
En variabel som forutsettes å være påvirket av en 
eller flere andre variabler. For eksempel brutto 
driftsutgifter ekskl. avskrivninger per innbygger i 
utvalgets analyser av utgiftsvariasjon mellom kom-
muner.

Uavhengig variabel
En variabel som forutsettes å påvirke en eller flere 
andre variabler. For eksempel antall barn i grunn-
skolealder, antall eldre eller antall aleneboende per 
innbygger i utvalgets analyser av utgiftsvariasjon 
mellom kommuner til ulike sektorer.

Regresjonsanalyse
Statistiske analysemetoder som beskriver sam-
menhengen mellom én eller flere uavhengige vari-

abler og en avhengig variabel. I utvalgets analyser 
benyttes OLS-regresjon, som antar lineær 
sammenheng mellom variablene.

Regresjonskoeffisient
Angir styrken og retningen på sammenhengen 
mellom avhengig variabel og uavhengig variabel i 
regresjonsanalysen. Regresjonskoeffisientene 
tolkes som utslaget på avhengig variabel av å øke 
uavhengig variabel med én skalaenhet – kontrol-
lert for eventuelt øvrige uavhengige variabler i 
regresjonsanalysen.

Statistisk signifikans
Et mål på hvor sannsynlig det er at de resultatene 
som produseres i regresjonsanalysene skyldes til-
feldigheter. Dersom resultater er statistisk signifi-
kante vurderes det som usannsynlig at resultatene 
skyldes tilfeldigheter. I analysene utvalget har 
gjennomført anses resultatene som statistisk signi-
fikante dersom p-verdien er lavere enn 0,05.

Kontrollvariabel
En variabel som inkluderes i en regresjonsanalyse 
for å utelukke at sammenhengen mellom uavhen-
gig variabel og avhengig variabel ikke skyldes ute-
latte tredje-variabler. Kontrollvariablene i utvalgets 
analyser inkluderes for å sikre at det er ufrivillige 
kostnadsforskjeller analysene fanger opp.

Deler av utgiftsvariasjonen mellom kommu-
nene kan skyldes frivillige kostnadsforskjeller 
knyttet til blant annet prioriteringer, økonomisk 
situasjon, effektivitet eller organisering av tjeneste-
produksjon. Prinsippet i utgiftsutjevningen er at 
det er ufrivillige kostnadsforskjeller som skal 
utjevnes. Eksempler på kontrollvariabler i utval-
gets analyser er nivå på frie inntekter, flyktninger 
med integreringstilskudd og vertskommune-
samarbeid.

Forklaringskraft/R2

Et mål på hvor mye av variasjonen i den avhengige 
variabelen som kan forklares av de uavhengige 
variablene i regresjonsanalysen. Hvis R2 er 0,5 for-
klarer de uavhengige variablene halvparten av 
variasjonen i avhengig variabel.

Kilde: regjeringen.no/snl.no
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kommunene i gjennomsnitt om lag 19 300 kroner 
per innbygger til grunnskole, og om lag 90 pst. av 
kommunene brukte mellom 15 000 og 25 000 
kroner per innbygger.

Utviklingstrekk i grunnskolesektoren1

I skoleåret 2020/2021 var det 635 500 elever i 
grunnskolen, og av disse gikk om lag 96 pst. i 
offentlige skoler. Det har over tid vært en tendens 
til at skolene blir færre og større, men geografiske 
forhold gjør likevel at det også finnes mange små 
skoler.

De siste årene har andelen elever med spesial-
undervisning vært stabil på om lag 8 pst., og 
andelen med spesialundervisning er høyest på de 
høyeste klassetrinnene. Det har vært en økning i 
andelen elever som får spesialundervisning i den 
ordinære klassen, og om lag 48 pst. av elevene 
med spesialundervisning får nå denne hovedsake-
lig i klassen. Over 6 pst. av elevene i grunnskolen 
har særskilt norskopplæring, men det er store 
variasjoner mellom kommunene. Blant de største 
kommunene er andelen høyest i Oslo, med om lag 
20 pst.

De senere årene har det vært flere satsinger 
for å øke lærertettheten i grunnskolen, og fra 
høsten 2018 ble det innført en norm for lærertett-
het på 1.–10. trinn. Fra og med skoleåret 2019/
2020 er normen maksimalt 15 elever per lærer i 
ordinær undervisning2 på 1.–4. trinn, og 20 elever 
på 5.–10. trinn. Siden 2015 er antall elever per 

lærer redusert fra 16,8 til 15,7, og nedgangen har 
vært størst for 1.–4. trinn. Per desember 2021 opp-
fylte 90 pst. av skolene lærernormen på 1.–4. 
trinn, om lag 96 pst. på 5.–7. trinn og 88 pst. på 8.–
10. trinn. Lærertettheten er høyest i de minste 
kommunene.

Hvilke utgifter bør inkluderes i grunnskolesektoren 
i utgiftsutjevningen?

I dag er både utgifter til voksenopplæring, kultur-
skoler og skolefritidstilbud inkludert i sektoren for 
grunnskole i utgiftsutjevningen, i tillegg til de 
direkte utgiftene til grunnskoleundervisning. 
Voksenopplæring skiller seg ut fra de øvrige tjenes-
tene som inngår ved at målgruppen for tjenesten er 
en annen enn barn i grunnskolealder. Alle voksne 
som er over opplæringspliktig alder (16 år), og som 
ikke har fullført grunnskolen, har rett til grunn-
skoleopplæring dersom de ikke har rett til videre-
gående opplæring. I skoleåret 2020–21 fikk nær-
mere 13 000 voksne grunnskoleopplæring. 98 pst. 
av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring er 
voksne med innvandrerbakgrunn.3

Utgifter som føres på funksjonen for voksen-
opplæring er blant annet grunnskoleopplæring og 
spesialundervisning for voksne, opplæring for inn-
vandrere inkludert norskopplæring for deltakere i 
introduksjonsprogrammet4, grunnskoleopplæring 

1 Utdanningsdirektoratet (2021). Utdanningsspeilet 2021. 
2 I ordinær undervisning er særskilt norskopplæring og 

spesialundervisning holdt utenom.

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.1 Kommunenes utgifter til grunnskole. KOSTRA 2019.

Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger
(mill. kr)

202 Grunnskole 65 297 
213 Voksenopplæring 4 006 
215 Skolefritidstilbud 5 020 
222 Skolelokaler 8 528 
223 Skoleskyss 1 457 
383 Kulturskoler 2 172 
Sum grunnskole 86 480 

3 Utdanningsdirektoratet (2021). Utdanningsspeilet 2021. 
4 Innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget en 

oppholdstillatelse som flyktning m.v., og som er bosatt i 
kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene, har 
rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Kommu-
nen er ansvarlig for introduksjonsprogrammet, og opplæring 
i norsk og samfunnskunnskap til denne gruppen. 
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for innvandrere 6–20 år og lokaler og skyss-
utgifter til voksenopplæring.

Voksenopplæring inngår i grunnskolesektoren 
i utgiftsutjevningen i dag, da det er lagt til grunn 
at kommunenes voksenopplæringstilbud naturlig 
kan ses i sammenheng med grunnskolesektoren i 
kommunen. Det er imidlertid ingen kriterier i 
dagens grunnskolenøkkel som fanger opp alders-
gruppen som mottar voksenopplæring. Borge-
utvalget viste i sin utredning at kommunenes 
utgifter til voksenopplæring øker med økende 
andel innvandrere som kommunene mottar inklu-
deringstilskudd for, men utvalget fant ingen sam-
menheng mellom mål på sosioøkonomiske for-
hold og utgiftene til grunnskole.5 I senere revisjo-
ner av kostnadsnøkkelen er det heller ikke funnet 
grunnlag for å ta inn kriterier som direkte fanger 
opp kommunenes utgifter til voksenopplæring.

Utgiftene til voksenopplæring utgjør en rela-
tivt liten andel av de totale utgiftene til grunn-
skolesektoren (4,6 pst. av brutto driftsutgifter), og 
det er ikke en tydelig sammenheng mellom kom-
munenes totale utgifter til grunnskole og utgif-
tene til voksenopplæring (målt i kroner per inn-
bygger). Analyser utført av utvalget viser at krite-
riene i delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester 
(jf. avsnitt 10.6) forklarer en betydelig større del 
av variasjonene i kommunenes utgifter til voksen-
opplæring enn kriteriene i grunnskolenøkkelen.

For at variasjonene i kommunenes utgifter til 
voksenopplæring skal fanges opp på en best mulig 
måte i utgiftsutjevningen, anbefaler derfor utvalget 
at voksenopplæring bør være en del av sektoren for 
sosiale tjenester, i stedet for grunnskolesektoren. 
Denne delkostnadsnøkkelen vil i større grad fange 
opp målgruppen for voksenopplæring og dermed 
også variasjonene i kommunenes utgifter.

10.1.1 Dagens delkostnadsnøkkel for 
grunnskole

Grunnskolenøkkelen, vist i tabell 10.2, består i 
dag av kriteriene antall barn i aldersgruppen 6–15 
år, innvandrere 6–15 år, bosettingskriteriene sone 
og nabo og gradert basiskriterium. Forrige hel-
hetlige revisjon av grunnskolenøkkelen var i 2017, 
og kriteriene og vektingen av disse bygger på ana-
lyser av kommunenes grunnskoleutgifter i 2014. 
Kriteriene forklarte i disse analysene om lagt 74 
pst. av variasjonen i kommunenes utgifter til 
grunnskole (målt per innbygger). Det ble ikke 
gjort større endringer i grunnskolenøkkelen i 
denne revisjonen, og kriteriene fra før 2017 ble i 
hovedsak videreført. I 2021 ble det gjort en min-
dre justering av grunnskolenøkkelen, som følge 
av innføringen av en norm for lærertetthet.

Det viktigste kriteriet for å forklare variasjo-
nene i kommunenes utgifter til grunnskole er antall 
barn i grunnskolealder, og dette kriteriet utgjør vel 
92 pst. av nøkkelen. Gradert basiskriterium fanger 
opp at det er noen smådriftsulemper knyttet til 
kommunestørrelse innenfor grunnskolesektoren, 
mens kriteriet antall innvandrere 6–15 år fanger 
opp at noen kommuner har høyere utgifter til opp-
læring av minoritetsspråklige elever.

Sonekriteriet og nabokriteriet er mål på boset-
tingsmønsteret i kommunen (jf. omtale i kap. 9.6), 
og fanger opp at det er dyrere å drive grunnskoler 
i kommuner med et spredt bosettingsmønster. 
Kommuner med et spredt bosettingsmønster må i 
større grad ha et desentralisert skoletilbud, mens 
kommuner med en mindre spredtbygd befolkning 
i større grad kan samle elevene på større skoler.

Grunnskolenøkkelen og norm for lærertetthet – 
endring i 2021

Innføringen av normen for lærertetthet fra 2018 
ble finansiert gjennom et øremerket tilskudd, som 

5 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

Tabell 10.2 Delkostnadsnøkkel for grunnskole 2022.

Kriterium Kriterievekt

Andel innbyggere 6–15 år 0,9247
Gradert basiskriterium 0,0122
Sonekriteriet 0,0177
Nabokriteriet 0,0177
Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia 0,0277
Sum 1,0000
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fra 2020 ble innlemmet i rammetilskuddet og gitt 
en særskilt fordeling. Tilskuddet med særskilt for-
deling er avviklet fra 2022, og midlene fordeles 
etter grunnskolenøkkelen i utgiftsutjevningen.

Gjennom grunnskolenøkkelen kompenseres 
kommunene for at det er dyrere å drive skoler i 
spredtbygde kommuner enn i mer sentraliserte 
kommuner. Med innføringen av lærernormen ble 
det lagt føringer på hvor store stordriftsfordeler 
det er mulig for kommunene å hente ut, ved at det 
er satt en minimumsbegrensning på hvor mange 
lærere den enkelte skole må ha i ordinær under-
visning i forhold til antall elever på hvert hoved-
trinn.

På oppdrag fra Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet gjennomførte Senter for 
økonomisk forsking et prosjekt for å undersøke 
hvordan innføringen av normen for lærertetthet 
ville påvirke betydningen av de ulike kriteriene i 
grunnskolenøkkelen.6 Analysene fra prosjektet 
viste at kriteriene for bosettingsmønster og kom-
munestørrelse vil få lavere betydning etter inn-
føringen av normen for lærertetthet. Fra og med 
2021 ble vektingen av sonekriteriet, nabokriteriet 
og gradert basiskriterium redusert i tråd med 
resultatene fra prosjektet, mens kriteriet antall 
innbyggere 6–15 år ble vektet tilsvarende 
høyere.7

10.1.2 Aktuelle problemstillinger
Det er flere forhold som kan tenkes å påvirke 
variasjonene i kommunenes utgifter til grunn-
skole. Antall barn i grunnskolealder er den klart 
viktigste faktoren, men også andre trekk ved 
elevene, befolkningssammensetningen i og struk-
turelle forhold ved kommunene kan tenkes å 
påvirke utgiftene. Betydningen av kommune-
størrelse og bosettingsmønster kan endres over 
tid, blant annet som følge av endringer i boset-
tingsmønsteret, skolestrukturen og innføringen 
av lærernormen, noe som kan tilsi endringer i 
vektingen av disse kriteriene i delkostnads-
nøkkelen.

Befolkningssammensetning og sosioøkonomiske 
forhold

Siden alle barn har rett og plikt til grunnskoleopp-
læring, er det ikke variasjoner i etterspørselen 

etter grunnskole mellom kommunene ut over 
variasjonen i antall elever. Elevsammensetningen i 
kommunen kan imidlertid påvirke kommunens 
kostnader, blant annet knyttet til behov for spesial-
undervisning, særskilt norskopplæring og mors-
målsopplæring. Det er ikke kriterier som fanger 
opp behovet for spesialundervisning i kost-
nadsnøkkelen i dag, mens det er et kriterium for 
antall innvandrere i skolealder. En aktuell pro-
blemstilling for utvalget har vært å undersøke 
nærmere om ulike forhold knyttet til sammen-
setningen av elevene i grunnskolen kan fanges 
opp på en bedre måte enn i dag.

I dag inngår alle barn i aldersgruppen 6 til 15 
år som ett kriterium i grunnskolenøkkelen, og det 
skilles ikke mellom elever på barne- og ungdoms-
trinnet. Det er imidlertid noe ulike krav til under-
visningstimer og i leseplikten for lærere m.m. på 
barne- og ungdomstrinnet, noe som kan gi for-
skjeller i utgiftene per elev på barne- og ungdoms-
trinnet. Dette kan tilsi at alderskriteriet bør 
splittes opp i en finere inndeling og skille mellom 
elever på de ulike trinnene.

Storbyproblematikk

By- og levekårsutvalget pekte i sin utredning på at 
kommunene har en nøkkelrolle i å bedre leve-
kårene i utsatte områder, og at det derfor er viktig 
at kommunene har økonomi til å motvirke og 
kompensere for levekårsutfordringer i utsatte 
områder. Samlet sett mente utvalget at det er 
grunn til å anta at skoler med betydelige leve-
kårsutfordringer ikke blir kompensert fullt ut for 
merutgiftene ved å sikre et likeverdig skoletilbud. 
Dette utvalget mente videre det kunne være 
grunn til å stille spørsmål ved om inntekts-
systemet kompenserer godt nok for utgifter som 
følger av behovet for ekstrainnsats ved disse 
skolene, og anbefalte at Inntektssystemutvalget så 
nærmere på denne problemstillingen.8

På den andre siden viser en undersøkelse av 
Brattbakk m.fl. (2016) at utgiftsutjevningen ser ut 
til å korrigere for utgiftsforskjeller mellom de 
største byene og andre kommuner som skyldes 
ulike demografiske og sosioøkonomiske forhold 
innenfor de sentrale velferdssektorene.9 Utvalget 
har sett nærmere på denne problemstillingen.

6 Haraldsvik m.fl. (2019). Delkostnadsnøkkelen for grunnskole 
og norm for lærertetthet. SØF-rapport 05/19. Senter for øko-
nomisk forskning.

7 Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021.

8 NOU 2020: 16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.
9 Brattbakk m.fl. (2016). (2016). Storbyfaktoren. Storbyenes 

særlige sosiale og økonomiske utfordringer. AFI-rapport, 
13:2016. Arbeidsforskningsinstituttet.
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10.1.3 Analyseresultater og vurderinger
Utvalget har gjennomført regresjonsanalyser av 
kommunenes utgifter til grunnskole for årene 
2017–2020. Utvalgets analyser viser at kriteriene i 
dagens grunnskolenøkkel fortsatt har høy for-
klaringskraft, og forklarer om lag 74 pst. av varia-
sjonen i kommunenes utgifter til grunnskole 
(målt per innbygger) i 2019. Dette er om lag 
samme nivå som i analysene som ligger til grunn 
for dagens delkostnadsnøkkel.

Dagens modell er også relativt stabil over tid, 
og alle kriteriene i dagens kostnadsnøkkel holder 
seg relativt stabile når modellen utvides med 
andre forklaringsvariabler. Kriteriet antall inn-
vandrere i aldersgruppen 6–15 år har som ventet 
positiv, statistisk signifikant sammenheng med 
utgiftene, og tilsier at kommuner med en høyere 
andel innvandrere i skolealder har høyere utgifter 
til grunnskole enn gjennomsnittskommunen.

Analyser der alderskriteriet er delt opp for 
hhv. barnetrinnet (6–12 år) og ungdomstrinnet 
(13–15 år) viser at begge disse kriteriene er stati-
stisk signifikante, og modellen får en noe høyere 
forklaringskraft enn en modell med innbyggere 6–
15 år. Regresjonskoeffisienten er noe høyere for 
de eldste elevene, noe som kan tyde på at utgif-
tene for elever på ungdomstrinnet er høyere enn 
for elever på barnetrinnet. Analyser av utgifter per 
elev viser samme tendens, det vil si at en høyere 
andel av elevene i de eldste aldersgruppene gir 
høyere utgifter per elev. Dette trekker i retning av 
at alderskriteriet i grunnskolenøkkelen bør deles i 
to, for elever i henholdsvis barne- og ungdoms-
trinnet.

I dagens grunnskolenøkkel inngår både sone- 
og nabokriteriet. Siden disse variablene er høyt 
korrelert med hverandre, vil det være vanskelig å 
skille disse effektene fra hverandre i en analyse 
der begge variablene er inkludert. I analysene er 
derfor disse kriteriene testet ut hver for seg. 
Begge kriteriene gir statistisk signifikante effek-
ter i analysene, men sonekriteriet er et mer stabilt 
kriterium over tid, og dette kriteriet er derfor 
benyttet i utvalgets analyser.

Antall elever med spesialundervisning antas å 
ha betydning for kommunenes utgifter til grunn-
skole, men dette er ikke et aktuelt kriterium i 
kostnadsnøkkelen siden det ikke oppfyller krav-
ene til objektivitet. Utvalget har vurdert om det er 
andre kriterier som kan fange opp et underlig-
gende behov for spesialundervisning, og det mest 
aktuelle kriteriet har vært antall barn med grunn- 
og hjelpestønad. Dette har imidlertid ikke stati-
stisk signifikant betydning for variasjonene i 

grunnskoleutgifter, og kriteriet anbefales derfor 
ikke tatt inn i grunnskolenøkkelen.

Sosioøkonomiske variabler

Utvalget har vurdert og testet flere ulike variabler 
som sier noe om sosioøkonomiske forhold i kom-
munen, i tillegg til dagens kriterium for antall inn-
vandrere 6–15 år.

Antall barn 6–15 år med foreldre som er inn-
vandrere har tidligere vært et kriterium i grunn-
skolenøkkelen. Utvalgets analyser viser imidlertid 
at det er en negativ sammenheng mellom antall 
andregenerasjons innvandrere og utgiftene til 
grunnskole, både når variabelen inkluderes som 
andel av befolkningen og som andel av barn i 
grunnskolealder. Også andre indikatorer for inn-
vandrere og andel barn med særskilt norskopplæ-
ring viser en negativ sammenheng med utgiftene 
til grunnskole. Dette er variabler som antas å gi 
økte utgifter per elev, og dermed også økte utgif-
ter til grunnskole for kommunen. En tolkning av 
disse resultatene er at andelen andregenerasjons 
innvandrere er høyere i de største kommunene, 
og disse kommunene har lavere utgifter til grunn-
skole, både målt per innbygger og per elev, enn 
øvrige kommuner.

Et annet mulig mål på sosioøkonomiske forhold 
i en kommune er antall personer med lavt utdan-
ningsnivå. Studier viser at det er en sammenheng 
mellom foreldrenes utdanningsnivå og elevenes 
skoleresultater, og det er testet om dette også har 
betydning for utgiftene. Antall personer med 
grunnskole eller videregående skole som høyeste 
fullførte utdanningsnivå har i utvalgets analyser 
positiv effekt på utgiftene, det vil si at kommuner 
med en høyere andel av innbyggerne i denne grup-
pen har høyere utgifter til grunnskole. Det er imid-
lertid noe uklart hva dette kriteriet fanger opp. Lavt 
utdanningsnivå kan være et mål på levekårs-
utfordringer i en kommune, men samtidig er dette 
et kriterium der for eksempel de største kommu-
nene, som man i utgangspunktet antar har de stør-
ste levekårsutfordringene, har lavere verdier. Krite-
riet øker imidlertid ikke den samlede forklarings-
kraften til modellen betydelig, og effekten av krite-
riet er svak.

Andre sosioøkonomiske kriterier utvalget har 
testet, men som ikke har gitt statistisk signifikante 
effekter i analysene, er blant annet indekser 
basert på kombinasjoner av sosioøkonomiske kri-
terier, innbyggere med lav inntekt, barn med ens-
lig forsørger, personer med vedvarende lavinntekt 
(både samlet og i aldersgruppen 0–17 år), antall 
uføre og antall ledige.



168 NOU 2022: 10
Kapittel 10 Inntektssystemet for kommunene

Storbyproblematikk

På bakgrunn av By- og levekårsutvalgets utredning 
og innspill fra de største byene har utvalget sett 
nærmere på disse kommunene og utgiftene til 
grunnskole. Det er særlig relevant å undersøke om 
det er en sammenheng mellom levekårsutford-
ringer og kommunenes utgifter til grunnskole.

Tabell 10.3 viser utgiftene til grunnskole for 
hele landet og for de største kommunene i 2019. 
Når vi ser på utgiftene både per innbygger og per 
elev har alle de største kommunene lavere utgifter 
enn landsgjennomsnittet. For utgifter per elev 
skiller Oslo seg ut blant de største kommunene, 
mens hvis vi ser på utgifter per innbygger er det 
Kristiansand som har de høyeste utgiftene.

Som vist over har de største kommunene 
lavere utgifter til grunnskole enn gjennomsnittet i 
2019. Kommunene har også flere elever per lærer 
enn gjennomsnittet, noe som indikerer at kommu-
nene har større klasser og dermed kan ta ut stor-
driftsfordeler. Innføringen av normen for lærer-
tetthet vil imidlertid begrense denne muligheten, 
og kan gi økte kostnader for de største kommu-
nene. Utvalgets analyser er gjennomført på tall for 
2019, det vil si før normen er fullt ut implementert, 
og den fulle effekten av normen for lærertetthet 
er derfor ikke hensyntatt i utvalgets analyser. 
Utgiftstallene for 2020 og 2021 indikerer en 
økning i utgiftene til grunnskole for de største 

kommunene, men disse tallene er trolig også 
påvirket av koronapandemien og det er vanskelig 
å skille disse effektene fra hverandre.

At de største kommunene har lavere utgifter 
til grunnskole enn gjennomsnittskommunen gir 
seg også utslag i utvalgets analyser, ved at aktu-
elle forklaringsvariabler som sier noe om leve-
kårsutfordringer kommer ut med en negativ 
sammenheng med kommunenes utgifter. I ana-
lyser i inntektssystemsammenheng ønsker man å 
fange opp variasjoner mellom kommuner, og i 
analysene ser man på kommunen samlet. Som By- 
og levekårsutvalget pekte på, er det store variasjo-
ner i områdene innad i de største kommunene. Så 
selv om kommunen i sum ikke har høyere utgifter 
enn øvrige kommuner, kan det fortsatt være store 
variasjoner innad i kommunen. Enkelte områder 
og skoler kan ha høye levekårsutfordringer og 
høye utgifter til grunnskole, mens andre områder 
har få slike utfordringer. Selv om storbyene har 
høyere utgifter enn landsgjennomsnittet i deler av 
kommunen, ser dette ut til å utjevnes av mulig-
hetene til å utnytte stordriftsfordeler og at andre 
områder i kommunen har relativt færre slike 
utfordringer enn landsgjennomsnittet.

Strukturelle forhold

Utvalgets analyser viser at det er smådrifts-
ulemper innenfor grunnskolesektoren, både 

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.3 Brutto driftsutgifter til grunnskole (ekskl. avskrivninger), kroner per innbygger og kroner per elev. 
Landet og de 5 største kommunene. KOSTRA 2019.

Brutto driftsutg., 
ekskl. avskr. 
 (kr pr innb) 

Brutto driftsutgifter 
 til grunnskole, ekskl. 

 avskrivninger per elev 
 (kr pr elev) 

Antall elever 
 per lærer, 

 gruppestørrelse 2
Landet

Landsgjennomsnitt 19 305  172 332 16,0
Median 18 523  161 601 
Standardavvik 3 986  43 678 

Store kommuner
0301 Oslo 14 111 147 380 17,5
1201 Bergen 14 162 137 274 16,9
5001 Trondheim 14 227 132 734 16,9
1103 Stavanger 15 225 134 038 17,4
1001 Kristiansand 15 933 133 814 16,6
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knyttet til bosettingsmønsteret i kommunen og 
kommunestørrelse i seg selv. I utvalgets analyser 
er både sonekriteriet og basiskriteriet statistisk 
signifikant. Det er en positiv sammenheng mellom 
et spredt bosettingsmønster og utgiftene til grunn-
skole, og små kommuner har høyere utgifter enn 
større kommuner. De samme sammenhengene 
ser vi i analyser av utgifter per elev, noe som 
bekrefter at strukturelle forhold har betydning for 
variasjonene i kommunenes enhetskostnader 
innenfor grunnskolesektoren.

Utvalgets analyser viser også at det er en 
tendens til at kommuner som har hatt nedgang i 
befolkningen over tid har høyere utgifter til grunn-
skole, selv når det er tatt hensyn til kommune-
størrelse og bosettingsmønster i kommunen. Disse 
resultatene reflekterer trolig at det er krevende for 
kommunen å redusere grunnskoleutgiftene selv 
om elevtallet går ned, siden antall klasser og lærere 
ikke nødvendigvis kan reduseres selv om elevtallet 
gradvis er synkende. Etter utvalgets vurdering er 
dette forhold som kan tilsi at kommuner med ned-
gang i innbyggertallet bør hensyntas særskilt gjen-
nom de regionalpolitiske tilskuddene i inntekts-
systemet og at det bør være en overgangsordning 
som sørger for at endringer i inntekter på grunn av 
endringer i innbyggertall fases gradvis inn.

10.1.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

Utvalgets analyser viser at dagens delkostnads-
nøkkel for grunnskole står seg godt, og denne bør i 
hovedsak videreføres. Den viktigste forklarings-
faktoren for variasjoner i kommunenes utgifter til 
grunnskole er antall barn i grunnskolealder i kom-
munen. Utvalgets analyser tyder på at det er noe 
høyere utgifter knyttet til elever på ungdomstrinnet 
enn på barnetrinnet, og utvalget anbefaler derfor at 
det gjøres et skille mellom disse aldersgruppene i 

grunnskolenøkkelen. Utvalget anbefaler derfor at 
kriteriet antall barn 6–15 år erstattes av kriteriene 
antall barn 6–12 år og antall barn 13–15 år. Vekt-
ingen av kriteriene fastsettes som andelen barn i de 
ulike aldersgruppene.

Utvalget finner at kriteriet antall innvandrere 
6–15 år fortsatt har betydning for variasjonene i 
kommunenes utgifter til grunnskole og derfor bør 
videreføres. Kommuner med en høy andel inn-
vandrere har høyere utgifter til grunnskole, både 
når man ser på utgifter per innbygger og utgiftene 
per elev i grunnskolen.

Flere av de andre aktuelle sosioøkonomiske 
variablene, slik som antall andregenerasjons inn-
vandrere, har vist seg å ha en negativ sammen-
heng med utgiftene til grunnskole, noe som er det 
motsatte av den forventede effekten. Utvalget har 
ikke funnet grunnlag for å ta inn noen nye sosio-
økonomiske kriterier i delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole.

Som omtalt i avsnitt 9.4.6 mener utvalget at 
betydningen av bosettingsmønster og kommune-
størrelse, som er sektorovergripende forhold, bør 
vektes inn i delkostnadsnøkkelen med et gjennom-
snitt av resultatene fra utvalgets partielle analyser 
og resultatene fra simultane analyser.10 For å redu-
sere betydningen av svingninger i resultatene over 
tid i den simultane modellen benyttes det et gjen-
nomsnitt av estimatene fra årene 2014–2018 fra den 
simultane modellen.

Både utvalgets egne analyser og analysene fra 
Senter for økonomisk forskning11 viser en positiv 
sammenheng mellom både basiskriteriet og sone-
kriteriet og kommunenes utgifter til grunnskole. 

10 Jf. kap. 9.4 og estimater i Borge m.fl. (2020)
11 Borge m.fl. (2020). Betydningen av kostnads- og etterspørsels-

faktorer: Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, parti-
elle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader.
SØF-rapport, 06/20. Senter for økonomisk forskning.

Tabell 10.4 Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for grunnskole.

Kriterium Vekt

Innbyggere 6–12 år  0,5719 
Innbyggere 13–15 år  0,3365 
Sonekriteriet  0,0211 
Nabokriteriet  0,0211 
Gradert basiskriterium  0,0174 
Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia  0,0320 
Sum  1,0000 
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Kriteriene anbefales vektet inn med et gjennom-
snitt av resultatene fra de ulike analysemetodene. 
På samme måte som i dagens delkostnadsnøkkel 
anbefales det at vektingen av sonekriteriet for-
deles mellom sonekriteriet og nabokriteriet, da 
disse fanger opp litt ulike forhold ved bosettings-
mønsteret i kommunene.

Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for 
grunnskole er vist i tabell 10.4. Kriteriene i del-
kostnadsnøkkelen har en forklaringskraft på om 
lag 75 pst.

Utvalgets forslag til grunnskolenøkkel er i 
hovedsak basert på analyser av kommunenes 
utgifter i 2019. Lærernormen ble innført fra høsten 
2018, og ble trappet videre opp høsten 2019. 
Utgiftstallene i 2019 inneholder derfor ikke full 
effekt av lærernormen, da denne først får full virk-
ning på utgiftene fra og med 2020. På grunn av 
usikkerheten om hvordan koronapandemien har 
påvirket kommunenes utgifter i 2020, har utvalget 
valgt å basere sitt forslag til kostnadsnøkkel på ana-
lyser av utgiftene i 2019. Framover bør det imidler-
tid gjøres en oppdatert analyse og vurdering av 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole, slik at effek-
ten av normen for lærertetthet og dermed mulig-
heter for å ta ut stordriftsfordeler, også blir hensyn-
tatt i analysene og delkostnadsnøkkelen.

10.1.5 Korreksjonsordningen for elever 
i statlige og private skoler

I utgiftsutjevningen tas det ikke hensyn til om 
noen av elevene i kommunen går i statlige eller 
private skoler, og alle barn i aldersgruppen 6–15 
år inngår som kriterium i kostnadsnøkkelen. Det 
er derfor en egen korreksjonsordning, utenfor 
utgiftsutjevningen, for å korrigere rammetilskud-
det til den enkelte kommune for utgifter den ikke 
har på grunn av at elever i kommunen ikke går i 
den kommunale grunnskolen. Denne ordningen 
kalles korreksjonsordningen.

I korreksjonsordningen får de kommunene 
som har elever i statlige og private grunnskoler et 
trekk i rammetilskuddet, som er lik en sats per 
elev (i tre ulike kategorier) ganget med antall 
elever i statlige og private skoler. Disse trekksat-
sene ligger under gjennomsnittskostnaden per 
elev på landsbasis. Dette skyldes at man antar at 
den marginale innsparingen knyttet til å ha en 
elev mindre i en kommunal grunnskole er lavere 
enn gjennomsnittskostnaden per elev.

Siden uttrekket fra kommunerammen gjøres i 
makro (trekkordningen), er korreksjonsordningen 
en ren omfordelingsordning innenfor rammetil-
skuddet. Det samlede trekket fra kommunene med 

elever i statlige og private skoler fordeles derfor til-
bake til alle kommuner etter kostnadsnøkkelen.

Utvalgets vurdering og anbefaling

Kommunen har fortsatt utgifter til skoleskyss og 
spesialundervisning til elevene som ikke går i den 
kommunale grunnskolen, og kommunen har fort-
satt ansvaret for at disse elevene har rett til grunn-
skoleopplæring. Dette innebærer at kommunen 
må være klar til å overta ansvaret hvis den private 
eller statlige skolen ikke lenger kan gi et tilbud til 
eleven. Dette tilsier at trekket fra kommunens 
rammetilskudd ikke bør være lik gjennomsnitt-
kostnaden per elev, men ligge noe under dette.

Utvalget har vurdert om det kan være andre 
måter å innrette en slik korreksjonsordning på, 
for eksempel ved å gjøre justeringer i kost-
nadsnøkkelen eller i kriteriedataene (antall barn i 
kommunen m.m.) som legges til grunn for omfor-
delingen i utgiftsutjevningen slik at rammetilskud-
det beregnes ut fra det faktiske antallet barn som 
går i kommunale skoler. Antall barn i alders-
gruppen 6–15 år inngår imidlertid også i flere 
andre kostnadsnøkler, og en slik løsning vil der-
med innebære at det opereres med to ulike krite-
rier for antall barn i grunnskolealder i kost-
nadsnøkkelen. Etter utvalgets vurdering vil en slik 
ordning bli mer komplisert enn dagens korrek-
sjonsordning, og det vil bli vanskelig å gjennom-
skue hvordan en slik omfordeling vil slå ut.

Etter utvalgets vurdering er dagens korrek-
sjonsordning en relativt enkel ordning, som sør-
ger for at rammetilskuddet til kommuner med 
mange elever i statlige og private skoler korri-
geres for dette. Utvalget har heller ikke mottatt 
innspill fra kommunene underveis i arbeidet som 
tilsier at innretningen på selve korreksjonsordnin-
gen bør endres, men flere kommuner har påpekt 
utfordringen med at det opprettes private skoler i 
tilfeller der kommunen har valgt å legge ned en 
kommunal grunnskole.

Utvalget anbefaler derfor ikke at det gjøres 
endringer i korreksjonsordningen, og at dagens 
ordning videreføres. Etter utvalgets vurdering er 
det rimelig at trekket fra den enkelte kommune er 
lavere enn gjennomsnittskostnaden per elev i 
kommunale skoler, men utvalget har ikke vurdert 
nivået på uttrekket nærmere.

10.1.6 Saker med særskilt fordeling – tilskudd 
per grunnskole

Regjeringen Støre foreslo i sin tilleggsproposisjon 
til statsbudsjettet for 2022 at det ble innført et nytt 
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tilskudd til kommunene på 500 000 kroner per 
kommunale grunnskole i kommunen. Tilskuddet 
fordeles i 2022 med særskilt fordeling innenfor 
innbyggertilskuddet til kommunene og fordeles 
basert på antall grunnskoler i kommunen i skole-
året 2021/2022. Beregninger fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet anslår at grunnskole-
tilskuddet vil utgjøre 1,25 mrd. kroner i 2022.12

Utvalgets vurdering og anbefaling

Utvalget mener at tilskudd til kommunene i hoved-
sak bør fordeles etter de ordinære kriteriene i inn-
tektssystemet, hvis det ikke er gode grunner til å 
gjøre noe annet. Dette diskuteres nærmere i 
kapittel 14.2 om saker med særskilt fordeling.

Utvalget mener dette grunnskoletilskuddet 
bryter med flere viktige prinsipp i inntekts-
systemet. Inntektssystemet skal ikke gi insentiver 
til kommunene om å innrette seg på en bestemt 
måte, og kommunene skal få midler uavhengig av 
hvordan kommunen organiserer tjenestetilbudet. Å 
fordele midler etter antall skoler i kommunen gri-
per direkte inn i kommunens vurderinger av skole-
strukturen og legger føringer på de lokale priorite-
ringene, ved at kommunen får økte midler jo flere 
skoler kommunen har. En utfordring i mange kom-
muner er at elevtallet i grunnskolen går ned, det 
blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder i kommu-
nen. Dette tilsier også at det kan være nødvendig å 
se på skolestrukturen, og hva som vil være den 
beste måten å organisere tilbudet på for å ivareta 
de lokale behovene. Det er derfor svært uheldig 
hvis det er insentiver i inntektssystemet til å velge 
en løsning som ikke er i tråd med det man lokalt 
mener er den beste organiseringen.

Utvalget mener derfor at dette grunnskoletil-
skuddet bør avvikles, og at midlene bør fordeles 
etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet.

Selv om saker gis en særskilt fordeling i inn-
tektssystemet er midlene fortsatt frie inntekter, og 
kommunene kan ha brukt dette tilskuddet til ulike 
formål. Utvalget har i sine beregninger av for-
delingsvirkningene av å avvikle dette tilskuddet 
lagt til grunn at disse midlene i stedet blir fordelt 
med et likt beløp per innbygger til alle kommuner. 
Kommuner som vil komme bedre ut av en slik for-
deling er kommuner med relativt få kommunale 
grunnskoler, sett i forhold til innbyggertallet, 
mens kommuner med få innbyggere og et relativt 
høyt antall skoler vil komme dårligere ut med en 
slik endring.

10.2 Barnehage

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har 
plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommu-
nen. Utgiftene til barnehage grupperes på tre 
funksjoner i kommuneregnskapet i KOSTRA: 201 
Barnehage, 211 Styrket tilbud til førskolebarn og 
221 Barnehagelokaler og skyss. I 2019 var kom-
munenes brutto driftsutgifter til barnehage på om 
lag 53,6 mrd. kroner og utgjorde med det om lag 
12,5 prosent av kommunenes samlede drifts-
utgifter det året.

Kommunenes utgifter til barnehage målt per 
innbygger varierer betydelig. Om lag 90 pst. av 
kommunene har utgifter til barnehage på mellom 
7 500 og 12 000 kroner per innbygger. Noen få 
kommuner bruker mer enn 15 000 kroner per inn-
bygger, dette er i hovedsak små kommuner og 
kommuner med høye inntekter.

Kommunene har også ansvar for finansieringen 
av de private barnehagene, og tilskuddet til de pri-
vate barnehagene i kommunene finansieres innen-
for de frie inntektene. Barnehagene skal behandles 
likeverdig ved tildeling av kommunale tilskudd. 
Det er også et betydelig innslag av foreldrebetaling 
i barnehage, og for de private barnehagene går for-
eldrebetalingen direkte til den private barnehagen.

12 Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 S (2021–
2022) Statsbudsjettet 2022; Kommunal- og distriktsdeparte-
mentet. (2022). Statsbudsjettet for 2022 – Det økonomiske opp-
legget for kommuner og fylkeskommuner. Rundskriv H-2/22.

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.5 Brutto driftsutgifter til barnehage i 2019, ekskl. avskrivninger. Tall fra KOSTRA.

Funksjon Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger 2019 (mill. kr)

201 Barnehage 47 197
211 Styrket tilbud til førskolebarn 4 133
221 Barnehagelokaler og skyss 2 229
Sum barnehage 53 559
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Utviklingstrekk i barnehagesektoren

Antall barn i barnehage har gått ned de siste 
årene, selv om retten til barnehageplass er utvidet 
og dekningsgraden for de yngste barna har økt. 
Nedgangen har sammenheng med synkende års-
kull. Det er imidlertid store variasjoner mellom 
kommunene, og noen kommuner har hatt en 
økning i antall barn i barnehagealder i perioden. 
Antallet barnehager har gått ned de siste årene, 
og det blir først og fremst færre av de minste 
barnehagene. Om lag halvparten av barnehage-
plassene er i kommunale barnehager.

Antall årsverk i barnehagen økte fra 2015 til 
2020, selv om antallet barn i barnehagen gikk ned. 
Det har dermed blitt færre barn per årsverk. Utvik-
lingen kan ha sammenheng med bemannings-
normen for barnehager, som ble innført fra 
1. august 2018. Bemanningsnormen stiller krav om 
at barnehagene har en bemanning som tilsvarer 
minimum én voksen per tre barn under tre år og én 
voksen per seks barn over tre år. Barnehagene 
hadde ett år på seg til å innfri kravet. Nesten alle 
barnehagene oppfylte bemanningsnormen per 
15. desember 2020. Det er også en norm for antall 
pedagoger per barn i barnehage, som innebærer at 
det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn 
under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 
barn over tre år. Over to tredjedeler av barne-
hagene oppfylte pedagognormen uten dispensasjon 
ved utgangen av 2020. Det er særlig store kommu-
ner som har hatt vanskeligheter med å oppfylle 
pedagognormen.

De nasjonale moderasjonsordningene med 
redusert foreldrebetaling for husholdninger med 
lav inntekt har blitt utvidet i perioden. Dette kan 
påvirke kommunene ulikt, siden andelen med lav 
inntekt varierer mellom kommunene. Det har 
vært en svak økning i andelen barn med spesial-
pedagogisk hjelp, og en klar økning i andelen 
barn med ekstra ressurser til styrket tilbud til før-
skolebarn.

Andelen barn som mottar kontantstøtte har 
sunket gradvis de siste årene. Det er imidlertid 
store regionale forskjeller i andelen barn med 

kontantstøtte, fra Agder, der det ble utbetalt kon-
tantstøtte for 32,2 prosent av barna i kontantstøtte-
alder i desember 2020 til Trøndelag, der 15,2 pro-
sent mottok kontantstøtte samme måned.13

10.2.1 Dagens delkostnadsnøkkel
Delkostnadsnøkkelen for barnehage ble innført i 
2011, samtidig med innlemmingen av de øre-
merkede tilskuddene til barnehager. Delkostnads-
nøkkelen bygger på analyser utført av Senter for 
økonomisk forskning (SØF) i rapporten Barne-
hager i inntektssystemet for kommunene fra 201014, 
og ble sist revidert i 2017.15

Kriteriet antall barn fanger opp at andelen 
barn i barnehagealder varierer mellom kommu-
nene, og kontantstøttekriteriet fanger opp varia-
sjoner i bruken av kontantstøtte (og dermed bruk 
av barnehage for de minste barna). Utdannings-
kriteriet skal fange opp variasjoner i etter-
spørselen etter barnehage mellom kommunene. 
Tidligere analyser har vist at det er en sammen-
heng mellom utdanningsnivået i kommunen og 
etterspørselen etter barnehage. Ved seneste 
revisjon av inntektssystemet hadde kriteriene i 
dagens delkostnadsnøkkel en forklaringskraft på 
om lag 73 pst.

10.2.2 Aktuelle problemstillinger
Utvalget har vurdert at fire problemstillinger er 
spesielt aktuelle i gjennomgangen av delkost-
nadsnøkkelen for barnehage.

Utdanningskriteriet

Helt siden barnehagenøkkelen ble innført i 2011, 
har det blitt stilt spørsmål ved om utdannings-
kriteriet er et godt kriterium for å forklare for-

13 Utdanningsdirektoratet (2022). Statistikk barnehage. 
14 Borge m.fl. (2010). Barnehager i inntektssystemet for kom-

munene. SØF-rapport 02/10. Senter for økonomisk 
forskning.

15 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Tabell 10.6 Dagens delkostnadsnøkkel for barnehage

Kriterium Vekt 2013–2016 Vekt 2017–

Innbyggere 2–5 år 0,7056 0,7816
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,1042
Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,1142
Sum 1,0000 1,0000
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skjeller i kommunenes utgifter til barnehage. Kri-
teriet har til dels blitt oppfattet som et normativt 
kriterium, og har av noen blitt oppfattet som om 
barn av foreldre uten høyere utdanning i mindre 
grad har behov for barnehage. Analyser over flere 
år tilsier imidlertid at utdanningskriteriet bidrar til 
å forklare kostnadsforskjeller mellom kommu-
nene.

Det har siden innlemmingen av de øre-
merkede tilskuddene til barnehage i 2011 vært en 
hypotese om at etterspørselskriteriene ville få 
mindre og mindre betydning, etter hvert som dek-
ningsgraden i barnehagen ble høyere. Andelen 
barn i barnehage har fortsatt å øke siden delkost-
nadsnøkkelen sist ble revidert, og nå går nesten 
alle barn i barnehage. Det kan dermed være 
grunn til å tro at etterspørselskriteriene vil få enda 
mindre betydning i oppdaterte analyser.

Smådrifts- og avstandsulemper

Kommunal- og distriktsdepartementet har tid-
ligere undersøkt om bosettingsmønster og 
kommunestørrelse påvirker enhetskostnadene 
innen barnehage. Det ble ikke funnet stabile 
effekter av bosettingsmønster og kommunestør-
relse i disse analysene, og resultatene har variert 
mellom ulike modeller. Det er derfor ikke tatt inn 
kriterier for smådrifts- og avstandsulemper i 
dagens nøkkel. Det er likevel klart at utgiftene til 
barnehage jevnt over er høyere i de mindre kom-
munene, og utvalget har vurdert denne problem-
stillingen på nytt.

Kontantstøttekriteriet

Kriteriet barn 1 år uten kontantstøtte er et aktuelt 
etterspørselskriterium, siden barn det mottas 
kontantstøtte for ikke går i barnehage. Kriteriet 
har hatt god forklaringskraft i tidligere analyser. 
Det er også fortsatt store regionale variasjoner i 
bruken av kontantstøtte, og dermed også bruken 
av barnehage for de yngste barna, noe som tilsier 
at det fortsatt er grunn til å ta med kriteriet i ana-
lysene.

En mulig innvending mot kriteriet er at det 
kan variere ganske mye fra ett år til det neste, sær-
lig for de minste kommunene. Grunnen er at 
antall innbyggere i ett enkelt alderskull kan 
svinge en del fra år til år, som følge av tilfeldige 
variasjoner, samtidig som bruken av kontantstøtte 
også kan variere. Tilfeldige variasjoner i begge 
variablene kan dermed til sammen bidra til store 
svingninger i kriteriet over tid for enkelte kommu-
ner.

I tillegg har de to variablene ulikt måletids-
punkt: I inntektssystemet for et gitt år er antall 
innbyggere i alderen 1 år basert på innbyggertall 
per 1. juli året før, mens tallene for kontantstøtte 
er basert på gjennomsnittstall for året to år før det 
aktuelle året. Det kan føre til at noen av de mindre 
kommunene kan ende opp med en negativ verdi 
på kriteriet, siden eksempelvis antall kontant-
støttemottakere i 2019 kan være høyere enn antall 
1-åringer per 1. juli 2020, og dermed gi en negativ 
indeksverdi for kommunen. Over tid vil slike 
svingninger jevne seg ut, men det kan gi en lite 
intuitiv kriterieverdi.

Spesifisering av avhengig variabel

Det store innslaget av private barnehager kan 
virke systematisk inn på analysene. Siden for-
eldrebetalingen går direkte til de private barne-
hagene, vil de ikke vises i KOSTRA-tallene. Drifts-
utgiftene som foreldrebetalingen dekker i private 
barnehager vil dermed heller ikke være med i 
brutto driftsutgifter. Dette kan isolert sett trekke 
ned driftsutgiftene i kommuner med høy andel 
private barnehager, uten at de faktiske utgiftene 
reelt sett er lavere.

Kapitaltilskuddet som kommunen gir til pri-
vate barnehager trekker i motsatt retning. Kapital-
kostnader inngår ikke i brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager så lenge vi trekker fra 
avskrivningene. Men kapitaltilskuddet som kom-
munen betaler til de private barnehagene er en 
del av kommunens driftsutgifter, og vil dermed 
trekke opp driftsutgiftene i kommuner med 
mange private barnehager.

Dessuten kan det tenkes at antallet inn-
byggere med lav inntekt i en kommune har effekt 
på kommunenes driftsutgifter, da moderasjons-
ordningen gjør at familier med lav inntekt får 
redusert foreldrebetaling. Disse eventuelle 
ekstrautgiftene kommer ikke fram dersom brutto 
driftsutgifter fratrukket avskrivninger er avhengig 
variabel, men fanges opp dersom man analyserer 
på netto driftsutgifter eller brutto driftsutgifter fra-
trukket foreldrebetaling. Samlet gjør disse for-
holdene at det bør vurderes hvilket utgiftsbegrep 
som bør brukes i analysene.

10.2.3 Analyseresultater og vurderinger
Utvalget har gjennomført regresjonsanalyser av 
kommunenes barnehageutgifter i perioden 2017-
2020. Analysene viser at kriteriene i dagens del-
kostnadsnøkkel har en forklaringskraft på i under-
kant av 70 pst., noe lavere enn i analysene som 
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ligger til grunn for dagens delkostnadsnøkkel. I 
gjennomgangen av delkostnadsnøkkelen for barne-
hage har utvalget testet flere ulike modeller, for å 
se om dagens modell fortsatt er den beste, eller 
om andre modeller er bedre eller like gode for å 
forklare kostnadsforskjeller mellom kommunene.

Forhold utvalget har vurdert som aktuelle for 
å forklare variasjon i kommunenes utgifter til 
barnehage, er antall barn i målgruppen, variasjon 
i etterspørsel etter barnehage, barn med behov 
for ekstra norskopplæring eller annen særskilt 
oppfølging, variasjon i antall med redusert 
foreldrebetaling og reiseavstand og smådrifts-
ulemper.

Antall barn i barnehagealder vil påvirke 
behovet for og utgiftene til barnehager. Selv om 
nesten alle barn nå går i barnehage, i alle fall i de 
eldre årskullene, er det fortsatt noe variasjon i 
dekningsgrader mellom kommunene. Det kan 
derfor fortsatt være relevant å undersøke om 
variasjon i etterspørselen etter barnehage 
påvirker kommunenes utgifter.

Andre forhold som kan ha betydning er varia-
sjoner i antall barn med behov for særskilt opp-
følging, eksempelvis i form av spesialpedagogisk 
hjelp eller norskopplæring. Det bør også under-
søkes om det er smådriftsulemper innen barne-
hagesektoren, for eksempel om lange reiseavstan-
der gir behov for barnehager med færre barn, noe 
som kan gi høyere enhetskostnader per barn.

Utvalget har testet en rekke modeller med 
ulike variabler for å fange opp disse forholdene. 
Flere av disse indikatorene er brukt i tidligere 
analyser, både av departementet og av andre.16

Noen forhold som er testet i analysene er:
– Indikatorer som sier noe om variasjon i antall 

barn i målgruppen (antall barn i barnehage-
alder, barn uten kontantstøtte og antall barn i 
barnehage)

– Indikatorer som sier noe om variasjonen i øvrig 
etterspørsel etter barnehage (innbyggere med 
høyere utdanning, sysselsatte, lønnsmottakere 
i heltidsstilling og barn med enslig forsørger)

– Indikatorer som fanger opp barn med behov 
for særskilt oppfølging (barn med innvandrer-
bakgrunn, barn med grunn- og hjelpestønad)

– Indikatorer som fanger opp variasjon i antall 
med redusert foreldrebetaling (personer med 
lav inntekt, vedvarende lav inntekt)

– Indikatorer som fanger opp reiseavstand og 
smådriftsulemper (sone- og nabokriteriet samt 
basiskriteriet).

Utvalget har også testet ut ulike utgiftsbegrep i 
analysene, for å undersøke om det store innslaget 
av private barnehager og egenbetaling fra foreldre 
gir skjevhet i KOSTRA-tallene. Brutto drifts-
utgifter medregnet avskrivninger og fratrukket 
foreldrebetaling, samt netto driftsutgifter, er testet 
ut i tillegg til brutto driftsutgifter fratrukket 
avskrivninger. Å endre utgiftsbegrep endrer ikke 
resultatene i særlig grad – de samme variablene 
er statistisk signifikante, effektene av dem relativt 
lik, og det er den samme modellen som blir 
vurdert som den beste til å forklare variasjoner i 
kommunenes utgifter til barnehage. Utvalget 
vurderer derfor at brutto driftsutgifter fratrukket 
avskrivninger fortsatt bør brukes som utgifts-
begrep i analysene.

Utvalget har testet aktuelle modeller for flere 
år. Kriteriene i dagens delkostnadsnøkkel er alle 
signifikante over tid. Antall barn i målgruppen er 
fortsatt det klart viktigste kriteriet for å fange opp 
variasjon i utgifter per innbygger mellom kommu-
nene.

Oppsummert virker kriteriet «antall lønnsmot-
takere i heltidsstilling» å være minst like godt 
egnet som utdannings- og kontantstøttekriteriet 
for å fange opp variasjon i etterspørsel etter barne-
hage. Kriteriet gir nå modeller med bedre for-
klaringskraft, og det er etter utvalgets vurdering 
bedre teoretisk forankret at behovet for barne-
hage har bedre sammenheng med arbeidssitua-
sjon enn utdanning.

Flere barn/ungdom med grunn- og hjelpe-
stønad gir høyere barnehageutgifter per inn-
bygger, men aldersinndelingen på kriteriet er vid, 
det mangler data for en rekke kommuner, og 
kriteriet er heller ikke stabilt statistisk signifikant 
over tid. Ellers har ingen av variablene vi har 
testet for å fange opp barn med særskilte behov 
eller foreldre med redusert betalingsevne, vist 
seg å være signifikante.

Nabokriteriet er statistisk signifikant, hvilket 
tyder på at det kan være avstandsulemper i barne-
hagesektoren. Samme effekt kan imidlertid ikke 
påvises over tid, verken i simultane analyser eller i 
utvalgets analyser av enhetskostnader. Det er der-
for ikke vurdert som aktuelt å gå videre med dette 
kriteriet. Basiskriteriet er statistisk signifikant i de 
simultane analysene, men koeffisienten er relativt 
beskjeden og kriteriet er ikke statistisk signifikant 
i de partielle analysene. Øvrige uttestede variabler 
har ikke gitt statistisk signifikans over tid.

16 Lunder m.fl. (2020). Kostnader i barnehager 2018. TF-Rap-
port nr. 543. Telemarksforsking. Borge m.fl. (2010). Barne-
hager i inntektssystemet for kommunene. SØF-rapport nr. 
02/10, Senter for økonomisk forskning.
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10.2.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

På grunnlag av nye, oppdaterte analyser og en 
helhetsvurdering av kontantstøttekriteriet og 
utdanningskriteriet, er utvalgets vurdering at den 
beste delkostnadsnøkkelen for barnehage består 
av kriteriene barn 1–5 år og lønnstakere 25–54 år i 
heltidsstilling. Den foreslåtte modellen forklarer 
om lag 67 pst. av variasjonen i kommunenes utgif-
ter til barnehage.

Utvalget vurderer at en delkostnadsnøkkel for 
barnehage også kan bestå kun av kriteriet barn 1–
5 år. Denne modellen har en noe lavere for-
klaringskraft enn den foreslåtte modellen, men 
begge disse modellene har høyere forklarings-
kraft enn dagens modell i utvalgets analyser. De to 
modellene vurderes å være faglig sterkere enn 
dagens modell.

10.3 Pleie og omsorg

Kommunene skal, etter helse- og omsorgs-
tjenesteloven, sørge for at personer som opp-
holder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester.17 Kommunens helse- og 

omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte 
helse- og omsorgstjenester som ikke hører under 
stat eller fylkeskommune. I inntektssystemet er 
helse- og omsorgstjenestene delt i to delkost-
nadsnøkler: pleie og omsorg og kommunehelse. 
Utvalget har sett på om disse to sektorene bør 
analyseres samlet, men finner at det er mest hen-
siktsmessig å videreføre dagens to delkostnads-
nøkler hver for seg. Siden innholdet i disse to sek-
torene er litt ulikt, og kommunehelse er en liten 
sektor sammenlignet med pleie og omsorg, vil 
ikke variasjonene innenfor kommunehelse fanges 
opp i like stor grad hvis disse sektorene analyse-
res samlet.

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 
omfatter utgifter ført på fem ulike funksjoner i 
KOSTRA, jf. tabell 10.8. Dette inkluderer blant 
annet utgiftene til helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende og i institusjon, utgifter til øye-
blikkelig hjelp døgntilbud og aktiviserings- og 
servicetjenester til eldre.

Kommunenes samlede brutto driftsutgifter til 
pleie og omsorg var på 127,2 mrd. kroner i 2019. I 
2022 utgjør pleie- og omsorgssektoren 35 pst. av 
den samlede kostnadsnøkkelen, og er med det 
den største enkeltsektoren i nøkkelen.

Det er stor variasjon i utgiftene til pleie- og 
omsorgstjenester mellom kommunene, målt i 
kroner per innbygger. Mediankommunen brukte 17 Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011, § 3-1.

Tabell 10.7 Forslag til ny delkostnadsnøkkel for barnehage

Kriterium Kriterievekt

Innbyggere 1–5 år 0,7991
Lønnstakere 25–54 år i heltidsstilling 0,2009
Sum 1,0000

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.8 Driftsutgifter (ekskl. avskrivninger) til pleie og omsorg 2019. Millioner kroner. KOSTRA 2019.

Funksjon
Brutto driftsutgifter

(mill. kr)
Netto driftsutgifter

(mill. kr)

234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre mv. 6 931 5 571
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 48 739 39 102
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 66 621 54 415
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 913 810
261 Institusjonslokaler 3 953 3 706
Sum 127 157 103 604



176 NOU 2022: 10
Kapittel 10 Inntektssystemet for kommunene

om lag 29 000 kroner per innbygger på pleie og 
omsorg i 2019, og 90 pst. av kommunene ligger 
mellom 18 500 og 45 300 kroner per innbygger.

Kommunene kan kreve egenbetaling fra 
brukerne av pleie- og omsorgstjenester, innenfor 
et nasjonalt regelverk. I 2019 utgjorde egenbeta-
linger om lag 7,5 mrd. kroner. Brukerbetalingen 
kan ikke overstige kommunens kostnader, og 
brukerne skal beholde tilstrekkelige inntekter til 
å dekke egne behov. Borge m.fl. (2013) viste til at 
kommunene har ulikt potensial for å kreve 
brukerbetaling fra innbyggerne, og vurderte om 
det bør tas hensyn til brukerbetalinger i analyser 
av kommunenes utgifter til pleie og omsorg. Ana-
lysene i prosjektet viste at privat inntektsnivå 
kunne bidra til høyere inntekter fra brukerbeta-
ling i hjemmetjenesten, mens det ikke var noen 
slik sammenheng innenfor institusjonstjenestene. 
I rapporten konkluderes det derfor med at analy-
sene ikke tilsier at det bør tas hensyn til bruker-
betalinger i delkostnadsnøkkelen for pleie og 
omsorg.18

Utviklingstrekk pleie- og omsorgssektoren19

Det har over tid vært en økning i helse- og 
omsorgstjenester tildelt av kommunen, og det har 
vært en tendens til at det gis mer hjemmebaserte 
helse- og omsorgstjenester. De senere årene har 

det vært en økning i andelen tjenestemottakere 
under 67 år, mens det har vært en nedgang i ande-
len mottakere over 80 år.

Andelen innbyggere i de eldste alders-
gruppene som mottar institusjons- og/eller 
hjemmetjenester er gradvis redusert de siste 
årene, noe som kan ha sammenheng med at antal-
let eldre i alle aldersgrupper øker samtidig som 
behovet for tjenester ikke øker like mye. Den 
institusjonsbaserte omsorgen synes i større grad 
å være forbeholdt personer med størst behov, 
antallet mottakere med lite eller middels bistands-
behov har gått ned. Gjennomsnittlig pleietyngde 
har økt, både for institusjonsbasert omsorg og for 
hjemmetjenester. Innenfor hjemmetjenestene 
økte gjennomsnittlig bistandsbehov per mottaker 
fra 8,7 timer per uke i 2014 til 9,7 timer per uke i 
2021.

10.3.1 Dagens delkostnadsnøkkel
Dagens delkostnadsnøkkel, vist i tabell 10.9, 
består i hovedsak av kriterier for innbyggere i 
ulike aldersgrupper og indikatorer for sosiale for-
hold og helsetilstanden i befolkningen. I tillegg er 
det kriterier for avstands- og smådriftsulemper, 
som fanger opp at små kommuner og kommuner 
med et spredt bosettingsmønster har høyere 
utgifter til pleie og omsorg enn andre kommuner.

Det er særlig eldre innbyggere som er mot-
takere av pleie- og omsorgstjenester, og kriteriene 
for antall innbyggere i ulike aldersgrupper skal 
fange opp dette. Alderskriteriene utgjør over halv-
parten av vektingen i delkostnadsnøkkelen, og det 

18 Borge mf.fl. (2013). Delkostnadsnøkkelen for pleie og 
omsorg: Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter 
og brukerbetaling. SØF-rapport 04/13. Senter for økono-
misk forskning.

19 Prop. 110 S (2021–2022) Kommuneproposisjonen 2023.

Tabell 10.9 Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2022.

Kriterium Vekt

Innbyggere 0–66 år 0,1431
Innbyggere 67–79 år 0,1101
Innbyggere 80–89 år 0,2025
Innbyggere over 90 år 0,1068
PU 16 år og over 0,1406
Ikke-gifte 67 år og over 0,1313
Dødelighet 0,1313
Sonekriteriet 0,0112
Nabokriteriet 0,0112
Gradert basiskriterium 0,0119
Sum 1,0000
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er de eldste aldersgruppene som har størst betyd-
ning. Krtieriene i delkostnadsnøkkelen forklarte 
ved seneste revisjon av inntektssystemet i 2017 
om lag 86 pst. av variasjonen i kommunenes utgif-
ter til pleie og omsorg (målt per innbygger).

10.3.2 Aktuelle problemstillinger
Dagens delkostnadsnøkkel synes etter utvalgets 
vurdering i hovedsak å være godt egnet til å fange 
opp variasjonene i utgifter mellom kommunene. 
Utvalget har oppdatert analysene som ligger til 
grunn for dagens delkostnadsnøkkel med nyere 
data, for å vurdere om det er en utvikling som til-
sier endringer i kriterier eller vektingen av disse. I 
tillegg har utvalget undersøkt noen problem-
stillinger nærmere.

Vekst i yngre brukere

Det har de senere årene vært en økning i kommu-
nenes utgifter til pleie og omsorg, og økningen 
har vært sterkest i pleie- og omsorgstjenester til 
de yngre aldersgruppene. En rapport fra KS viser 
at nesten hele veksten i utgiftene til pleie og 
omsorg de siste fem årene kom i aldersgruppen 
under 80 år.20 I rapporten pekes det på at det er 
mange forklaringer på kostnadsveksten innenfor 
pleie- og omsorgssektoren, blant annet forklarer 
samhandlingsreformen og reform om brukerstyrt 
personlig assistanse noe av veksten i kommunale 
oppgaver og utgifter.

En generelt underliggende vekst i utgiftene til 
pleie og omsorg for alle kommuner vil ikke kunne 
løses gjennom kriterier i kostnadsnøkkelen, men 
vil være et spørsmål om samlet økonomisk ramme 
for sektoren som helhet. Hvis denne veksten er 
ulik fordelt mellom kommunene vil det imidlertid 
være noe som kan fanges opp i kostnadsnøkkelen, 
og sørge for at kommuner med en høyere andel 
enn gjennomsnittet får kompensert for dette. Det 
er i dag få kriterier som sier noe om yngre 
brukere i dagens kostnadsnøkkel. Kriteriet antall 
innbyggere under 67 år fanger opp alle inn-
byggere i denne aldersgruppen, mens dødelig-
hetskriteriet vil kunne si noe generelt om helse-
tilstanden i befolkningen. Kriteriet antall personer 
med psykisk utviklingshemming omfatter alle 
aldersgrupper, men er begrenset til personer med 
en spesifikk diagnose.

Kriteriet antall personer med psykisk utviklings-
hemming

Kriteriet har vært i delkostnadsnøkkelen for pleie 
og omsorg siden det øremerkede tilskuddet til psy-
kisk utviklingshemmede ble innlemmet i ramme-
tilskuddet i 1998. Kriteriet ble da gitt en vekt som 
tilsvarte størrelsen på det øremerkede tilskuddet 
og tilskuddets andel av de samlede utgiftene til 
pleie og omsorg. Analyser i årene etter innlem-
mingen har imidlertid vist at denne vektingen av 
kriteriet er betydelig høyere enn det analysene av 
faktiske utgifter skulle tilsi. I dagens delkostnads-
nøkkel har kriteriet en vekting på om lag 14 pst.

I høringsnotatet om nytt inntektssystem 
(2015) foreslo Kommunal- og moderniserings-
departementet å gi kriteriet en vekting basert på 
resultatene fra en simultan modell (KOMMODE-
modellen).21 Gjennom Stortingets behandling av 
nytt inntektssystem fra 201722 ble det imidlertid 
vedtatt at det skulle foretas en ytterligere utred-
ning av verdien på kriteriet antall personer med 
psykisk utviklingshemming i delkostnadsnøkke-
len, og at vektingen av kriteriet skulle videreføres 
uendret i påvente av denne utredningen.

Agenda Kaupang og Oslo Economics gjennom-
førte i 2016/2017 et prosjekt for å gi en nærmere 
vurdering av hva som var riktig vekting av kriteriet, 
også sett i sammenheng med de øvrige finansier-
ingsordningene til tjenester til personer med psy-
kisk utviklingshemming.23 Forskerne konklude-
rer i sin rapport med at dagens vekting av kriteriet 
er for høy, og at dette gjør at øvrige kriterier i kost-
nadsnøkkelen dermed er vektet for lavt. I prosjek-
tet ble det også vurdert om det kan finnes andre 
variabler enn dagens kriterium som kan gi en 
bedre fordeling mellom kommunene, men det ble 
ikke funnet noen gode alternativer som egnet seg 
som kriterium i inntektssystemet.

Tabell 10.10 viser estimerte kriterievekter for 
kriteriet i ulike analyser siden Borgeutvalgets 
utredning i 2005. Den estimerte kriterieverdien 
har variert noe i de ulike analysene, men alle ana-
lysene tilsier en lavere vekting enn dagens 
kriterieverdi. Vektingen av kriteriet har vært på 
om lag 14 pst. siden 2011. I 2011 ga kriteriet et til-
skudd på om lag 545 000 kroner per person i ord-
ningen (740 000 2022-kroner) i utgiftsutjevningen, 

20 Andrews m.fl. (2021). Årsaker til kostnadsvekst i kommu-
nale pleie- og omsorgstjenester. NF rapport nr: 10/2021. 
Nordlandsforskning.

21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). 
Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

22 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.
23 Agenda Kaupang (2017). Psykisk utviklingshemmede i inn-

tektssystemet. Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Agenda Kaupang 
og Oslo Economics.
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mens det tilsvarende beløpet for 2022 var i under-
kant av 786 000 kroner.

Kommunene rapporterer hvert år inn antall 
personer med psykisk utviklingshemming i kom-
munen. Kriteriene for at en person kan telles med 
i denne innrapporteringen er at det foreligger en 
diagnose om psykisk utviklingshemming og at 
personen har vedtak om tjenester fra kommu-
nen.24 Rapporteringen skiller ikke mellom perso-
ner med høyt og lavt tjenestebehov, slik at kom-
munen mottar samme beløp gjennom inntekts-
systemet uavhengig av hvilke tjenester og hvor 
mange timer med tjenester personen mottar fra 
kommunen.

I 2021 omfattet kriteriet antall personer med 
psykisk utviklingshemming om lag 20 000 personer. 
Om lag 4 500 av disse er også omfattet av topp-
finansieringsordningen for ressurskrevende tje-
nester. I det øremerkede tilskuddet for ressurs-
krevende tjenester får kommunene dekket 80 pst. 
av utgiftene per mottaker, utover innslagspunktet i 
ordningen. Beløpet personer omfattet av kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming 
utløser i inntektssystemet trekkes fra i bereg-
ningen av det øremerkede tilskuddet. Vektingen 
av kriteriet i inntektssystemet får dermed direkte 
konsekvenser for det øremerkede tilskuddet. Hvis 
kriteriet får en lavere vekting, og dermed gir et 
lavere tilskudd i inntektssystemet, vil kommunen 
få økt tilskudd gjennom toppfinansieringsord-
ningen for personer som er inkludert i begge ord-

ninger. Toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester er nærmere omtalt i kapittel 
14.3.

Helsetilstand i befolkningen

I dag er det to kriterier som sier noe om helse-
tilstanden i befolkningen og behovet for omsorgs-
tjenester utover alderskriterier. Dette er krite-
riene dødelighet og antall ikke-gifte over 67 år.

Det kan være mange ulike forhold som påvir-
ker innbyggernes behov for helse- og omsorgs-
tjenester, særlig når det gjelder de yngre alders-
gruppene. Deler av variasjonen i behov vil trolig 
skyldes mer tilfeldige forhold, slik som tjenester 
til trafikkskadde eller personer med ulike alvor-
lige diagnoser. Utvalget har sett på om det finnes 
andre alternative kriterier som kan fange opp sær-
lig behovet i aldersgruppen under 67 år bedre, 
slik som for eksempel folkehelseindikatorene 
utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI), informa-
sjon om personer med psykiske lidelser fra Kom-
munalt pasient- og brukerregister (KPR) og 
Norsk Pasientregister (NPR) eller andre sosio-
økonomiske forhold.

10.3.3 Analyseresultater og vurderinger
Oppdaterte analyser viser at dagens delkost-
nadsnøkkel i all hovedsak fungerer godt og har 
høy forklaringskraft. Dagens kriterier forklarer 
om lag 84 pst. av variasjonene i kommunenes 
utgifter til pleie og omsorg, og dette er om lag på 
samme nivå som i analysene som ligger til grunn 
for dagens kostnadsnøkkel.

24 Helsedirektoratet (2022). Registrering av tal på personer 
med psykisk utviklingshemming i kommunane. Rundskriv IS-
3/2022.

1 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.
2 Prop. 124 S (2009–2010) Kommuneproposisjonen 2011.
3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2015). Høring – Forslag til nytt inntektssystem for kommunene.
4 Agenda Kaupang (2017). Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet. Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i delkostnads-

nøkkelen for pleie og omsorg.
5 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Tabell 10.10 Estimerte kriterieverdier kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming i perioden 
2005–2017

Borge- 
utvalget1

Simultan 
 modell 

 (KOMMODE), 
 snitt 2011–20132

Høringsnotat nytt 
inntektssystem 
(2015), departe-

mentets analyser3

Agenda 
Kaupang 

(2017), data 
2010–20154

Dagens 
delkostnads-

nøkkel for pleie 
og omsorg5

Anslag vekting til kriteriet 
antall personer med psykisk 
utviklingshemming,  
16 år og over 10,91 pst. 9,7 pst. Om lag 4 pst. 3,5 til 5,9 pst. 14,06 pst.
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Alderskriterier

Utvalgets analyser viser at antall innbyggere i 
aldersgruppene 67–79 år, 80–89 år og over 90 år 
alle har positiv og statistisk signifikant betydning 
for variasjonene i kommunenes utgifter til pleie og 
omsorg.

I dagens delkostnadsnøkkel er vektingen av 
de ulike alderskriteriene fastsatt som et gjennom-
snitt av effektene fra egne regresjonsanalyser og 
en beregning av ressursfordelingen på tjeneste-
mottakere i de ulike aldersgruppene fra IPLOS.25

Hvordan vektingen av alderskriteriene best mulig 
kan fastsettes i delkostnadsnøkkelen, ble blant 
annet diskutert i Borge m.fl. (2013).26 I denne rap-
porten ble det konkludert med at det er vanskelig 
å oppnå presis vekting av alderskriteriene basert 
på regresjonsanalyser alene, blant annet på grunn 
av at det er høy korrelasjon mellom de ulike 
aldersgruppene (67–79 år, 80–89 år og 90 år og 
over). Det vil derfor gi en mer presis vekting av de 
ulike aldersgruppene å også benytte informasjon 
fra KOSTRA og Kommunalt pasient- og bruker-
register (KPR) om ressursfordelingen fordelt på 
ulike aldersgrupper.

Utvalget mener det er en fordel å utnytte infor-
masjonen fra de ulike metodiske tilnærmingene. 
En fordel med regresjonsanalysene er at disse 
også tar hensyn til andre forhold som påvirker 
kommunenes utgifter, slik som inntektsnivået i 

kommunen, bosettingsmønster og kommune-
størrelse, mens en fordel med å benytte ressurs-
fordelingen fordelt på aldersgruppene er at denne 
gir en mer presis og stabil oversikt over res-
sursbruken til de ulike aldersgruppene. Utvalget 
har derfor på samme måte som i dagens delkost-
nadsnøkkel valgt å benytte et gjennomsnitt av 
resultatene fra regresjonsanalyser og ressurs-
fordelingen fra KPR.

Tabell 10.11 viser ressursfordelingen innen 
pleie- og omsorgssektoren på de ulike alders-
gruppene. Ressursfordelingen er beregnet ved å 
fordele ressursbruken på henholdsvis hjemme-
tjenester og institusjonstjenester, hentet fra 
KOSTRA27, på de ulike aldersgruppene. For 
hjemmetjenester benyttes tall på antall mottakere 
av tjenester i hjemmet og praktisk bistand, og en 
oversikt over gjennomsnittlig antall timer per 
bruker i de ulike aldersgruppene. For institusjons-
tjenester benyttes antall personer med opphold i 
institusjon, både på kort- og langtidsopphold. I tal-
lene på brutto driftsutgifter til de ulike tjenestene 
ligger også utgifter til personer som omfattes av 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester inne. Disse er trukket fra for ikke å 
påvirke vektingen av alderskriteriene under 67 år.

Kolonne 1 og 2 i tabellen viser hvor stor andel 
av utgiftene til hhv. hjemmetjenester og institu-
sjonstjenester som kan tilskrives de ulike alders-
gruppene. Ressursfordelingen på henholdsvis 
hjemmetjenester og institusjonstjenester er vektet 
sammen ut fra hvor stor andel av de samlede utgif-
tene til pleie og omsorg de to tjenesteområdene 

25 IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som 
har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra 
sin kommune. Fra og med 2018 inngår IPLOS-opplys-
ningene i Kommunalt pasient- og brukerregister.

26 Borge m.fl. (2013). Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg: 
Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og 
brukerbetaling. SØF-rapport 04/13. Senter for økonomisk 
forskning.

27 I beregningene er det lagt til grunn at utgiftene ført på 
funksjon 253 og 261 er utgifter til institusjonstjenester, 
mens utgifter på funksjon 234 og 254 er utgifter til hjemme-
tjenester. 

Kilde: SSB/KOSTRA og Helsedirektoratet/KPR.

Tabell 10.11 Ressursfordeling aldersgrupper. Tall for 2019. SSB/Kommunalt pasient- og brukerregister.

Aldersgruppe
Andel av utgiftene 

 til hjemmetjenester
Andel av utgiftene 

 til institusjonstjenester

Andel av ressursene til pleie og omsorg 
 (ekskl. tilskudd til mottakere av 

ressurskrevende tjenester)
kol. 1 kol. 2 kol. 3

0–49 år 27,7 % 2,7 % 26,3 %
50–66 år 13,1 % 2,1 % 14,4 %
67–79 år 7,2 % 9,0 % 17,5 %
80–89 år 6,5 % 16,0 % 24,5 %
90 år og over 3,8 % 12,0 % 17,2 %
Sum 58,3 % 41,7 % 100,0 %
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utgjør. Kolonne 3 viser den beregnede ressurs-
fordeling som benyttes videre i fastsettingen av 
vektingen av alderskriteriene i forslaget til ny del-
kostnadsnøkkel. Sammenliknet med ressursfor-
delingen som ligger til grunn for dagens nøkkel, 
har det vært en liten nedgang i ressursbruken til 
aldersgruppen over 90 år, mens det har vært en 
økning for aldersgruppene 67–79 og 80–89 år.

Uvalget har også sett nærmere på ulike inn-
delinger av alderskriteriene, det vil si om alders-
gruppene bør deles inn på en annen måte enn i 
dagens delkostnadsnøkkel. Det har blant annet 
vært vist til at det kan være stor forskjell på en 
80-åring og en 89-åring når det gjelder helsetil-
stand og bistandsbehov, og at aldersgruppen 80–
89 år derfor kunne vært delt i to. Samtidig kan 
det være vanskelig å fange opp slike forskjeller i 
analyser på kommunenivå, siden det er mange 
ulike forhold som spiller inn og påvirker den 
enkelte kommunes samlede utgifter til pleie og 
omsorg. De ulike alderskriteriene er også høyt 
korrelert, noe som gjør at resultatene fra regre-
sjonsanalysene kan bli upresise og vanskelige å 
tolke. Det å inkludere flere alderskategorier vil 
også kunne påvirke resultatene for de andre 
alderskriteriene. Utvalgets analyser gir ingen 
tydelige resultater som tilsier en finere inndeling 
av alderskriteriene, og det anbefales derfor ikke 
at det gjøres endringer i alderskriteriene i del-
kostnadsnøkkelen.

Bosettingsmønster og kommunestørrelse

I utvalgets analyser er det en statistisk signifikant 
sammenheng mellom basiskriteriet og utgiftene 
til pleie og omsorg, og betydningen er relativt sta-
bil i ulike modeller og over tid. Bosettingskrite-
riene har ikke statistisk signifikant betydning i 
utvalgets analyser, verken sonekriteriet eller 
nabokriteriet. Dette er også i tråd med analysene 
som ligger til grunn for dagens delkostnads-
nøkkel. I de simultane analysene, omtalt i kap. 9.4, 
finner Borge m.fl. (2020) statistisk signifikant 
betydning av både basiskriteriet og sonekriteriet i 
den fulle modellen, mens det kun er basiskriteriet 
som er signifikant i den forenklede modellen.

Antall psykisk utviklingshemmede

Regresjonsanalysene gjennomført av utvalget til-
sier at kriteriet antall psykisk utviklingshemmede 
bør vektes inn i delkostnadsnøkkelen med en vekt 
på i underkant av 5 pst. Dette er betydelig lavere 
enn vektingen i dagens delkostnadsnøkkel på 
14 pst., men er i tråd med tidligere analyser fra 

Agenda Kaupang28 og Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets analyser i høringsnotatet om 
nytt inntektssystem fra 2015.29

Den lavere vektingen av kriteriet antall psy-
kisk utviklingshemmede må ses i sammenheng 
med at vektingen i dagens delkostnadsnøkkel i 
hovedsak er basert på tilskuddets størrelse ved 
innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til 
psykisk utviklingshemmede i 1998. En rekke tidli-
gere analyser har vist at dagens vekting av krite-
riet er for høy. Dette medfører at andre kriterier 
blir vektet for lavt, og at en for stor andel av omfor-
delingen i delkostnadsnøkkelen skjer på grunnlag 
av dette kriteriet. Dette gjør at kommuner med en 
høy verdi på kriteriet får tilført et langt høyere 
beløp gjennom denne delkostnadsnøkkelen enn 
analysene tilsier at de burde fått, mens andre 
kommuner vil få tilført et lavere beløp.

Reduksjonen i betydningen av dette kriteriet 
henger trolig sammen med hvordan dette krite-
riet i sin tid ble utformet, og at dagens utforming 
av toppfinansieringsordningen for ressurskrev-
ende tjenester fanger opp psykisk utviklings-
hemmede med høyt bistandsbehov. Kriteriet 
inkluderer i dag personer med svært ulike 
bistandsbehov, alt fra personer med et veldig lavt 
behov for kommunale tjenester og personer med 
et svært omfattende bistandsbehov. Personene 
med et høyt bistandsbehov vil også kunne omfat-
tes av toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester, og i 2021 var om lag 56 pst. av 
personene som omfattes av toppfinansierings-
ordningen for ressurskrevende tjenester også 
registrert med en PU-diagnose. Personene med 
det tyngste pleiebehovet vil dermed fremdeles 
fanges opp av denne ordningen, selv om vekten av 
kriteriet i inntektssystemet reduseres.

Sosioøkonomiske kriterier og helsetilstand 
i befolkningen

I de oppdaterte analysene er det også en statistisk 
signifikant sammenheng mellom kriteriene døde-
lighet og ikke-gifte over 67 år og kommunenes 
utgifter til pleie og omsorg.

Kriteriet ikke-gifte over 67 år er ment å fange 
opp at eldre personer som bor alene har et høyere 
behov for pleie- og omsorgstjenester enn personer 
som bor sammen med noen. Utvalget finner at 

28 Agenda Kaupang (2017). Psykisk utviklingshemmede i inn-
tektssystemet. Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Agenda Kaupang 
og Oslo Economics.

29 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015). 
Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene.
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kriteriet aleneboende over 67 år også gir statistisk 
signifikante, positive utslag på kommunenes utgif-
ter til pleie og omsorg, og vurderer at dette krite-
riet bør erstatte dagens kriterium for ikke-gifte. 
Antall aleneboende over 67 år er høyt korrelert 
med antall ikke-gifte over 67 år (om lag 96 pst.). 
Det er dermed grunn til å tro at aleneboende over 
67 år fanger opp mye av det samme som ikke-gifte 
over 67 år, og at det er et mer direkte mål på det 
man ønsker å fange opp med kriteriet.

Utvalget har sett nærmere på variablene som 
inngår i folkehelseindikatorene utviklet av Folke-
helseinstituttet (FHI), og om ulike indekser for 
levekår og folkehelse har betydning for variasjonen 
i kommunenes utgifter til pleie og omsorg. De aktu-
elle variablene gir ikke statistisk signifikante resul-
tater i analysene, og bidrar heller ikke til å øke den 
samlede forklaringskraften til modellen. Utvalget 
har også undersøkt om ulike diagnosedata fra 
Norsk og/eller Kommunalt pasientregister er aktu-
elle kriterier for å si noe om utgiftene til pleie og 
omsorg. For de fleste variablene fra disse regis-
trene er det imidlertid en negativ sammenheng 
mellom variablene og utgiftene til pleie og omsorg.

10.3.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for 
pleie og omsorg er vist i tabell 10.12, og forslaget 
bygger på analysene og vurderingene omtalt over.

I utvalgets forslag er alderskriteriene inn-
byggere 67–79 år, 80–89 år og 90 år og over vektet 
inn som et gjennomsnitt av resultatene fra res-

sursfordelingen i tabell 10.13 og utvalgets egne, 
partielle regresjonsanalyser. I dagens delkost-
nadsnøkkel er den resterende vektingen, dvs. 
gjenstående vekting når alle de øvrige kriteriene 
er vektet inn i kostnadsnøkkelen, lagt på kriteriet 
innbyggere 0–66 år. I utvalgets forslag er denne 
restvekten fordelt på alle alderskriteriene ut fra 
antall personer i aldersgruppen.

Kriteriene dødelighet, aleneboende over 67 år 
og antall personer med psykisk utviklings-
hemming er alle vektet inn basert på resultatene i 
utvalgets partielle regresjonsanalyser.

For kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming innebærer dette en betydelig 
reduksjon av vektingen sammenliknet med 
dagens delkostnadsnøkkel. Dagens vekting av 
kriteriet er ikke basert på analyser av variasjonene 
i kommunenes kostnader, og ulike analyser over 
lengre tid har vist at kriteriet trolig er vektet for 
høyt i dag. Etter utvalgets vurdering bør krite-
riene i kostnadsnøkkelen i størst mulig grad 
bestemmes ut fra faglige analyser. Dermed bør 
også vektingen av dette kriteriet fastsettes på 
grunnlag av resultatene i de statistiske analysene, 
hvor det også hensyntas at utgiftene til de mest 
ressurskrevende i denne gruppen dekkes gjen-
nom toppfinansieringsordningen.

Reduksjonen i vektingen av kriteriet antall per-
soner med psykisk utviklingshemming må også 
ses i sammenheng med selve toppfinansierings-
ordningen for ressurskrevende tjenester, siden 
beløpet dette kriteriet gir i inntektssystemet 
kommer til fratrekk i beregningen av kommunens 
tilskudd gjennom toppfinansieringsordningen. 

Tabell 10.12 Utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg.

Kriterium Vekt

Innbyggere 0–66 år 0,2356
Innbyggere 67–79 år 0,1292
Innbyggere 80–89 år 0,2064
Innbyggere over 90 år 0,1018
Gradert basiskriterium 0,0107
Sonekriteriet 0,0116
Nabokriteriet 0,0116
Antall personer med psykisk utviklingshemming 0,0494
Dødelighet 0,1292
Aleneboende over 67 år 0,1145
Sum 1,0000
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Dette er nærmere omtalt i avsnitt 10.3.6 under, 
mens forholdet mellom toppfinansierings-
ordningen og inntektssystemet er nærmere 
omtalt i kapittel 14.3.

Vektingen av gradert basiskriterium og sone- 
og nabokriteriet er fastsatt basert på resultatene 
fra den simultane modellen, jf. kap. 9.4, og utval-
gets egne partielle regresjonsanalyser. Utvalget 
mener den fulle, simultane modellen bør legges til 
grunn for å fastsette vektingen av både sone- og 
basiskriteriet i delkostnadsnøkkelen. På samme 
måte som i dag fastsettes vektingen av basiskrite-
riet som gjennomsnittet av resultatet fra de parti-
elle analysene og resultatene fra den simultane 
modellen. Sonekriteriet er vektet inn med resulta-
tene fra den simultane modellen, og utvalget 
mener at vektingen av dette kriteriet, på samme 
måte som i dag, bør fordeles på de to ulike boset-
tingskriteriene sonekriteriet og nabokriteriet. 
Disse to målene på bosettingsmønsteret i kommu-
nen fanger opp litt ulike egenskaper ved boset-
tingsmønsteret, og begge kriteriene bør derfor 
fortsatt være en del av kostnadsnøkkelen. Krite-
riene i den foreslåtte delkostnadsnøkkelen for 
pleie og omsorg har en forklaringskraft på om lag 
84 pst.

10.3.5 Nærmere om reduksjonen i kriteriet 
antall personer med psykisk 
utviklingshemming

Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for 
pleie og omsorg gjør at vektingen av kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming 
reduseres fra om lag 14 pst. i dagens delkost-
nadsnøkkel, til en verdi på 4,94 pst. med utvalgets 
forslag. Denne endringen gir isolert sett store for-
delingsvirkninger for enkeltkommuner.

For kommuner som har relativt mange perso-
ner med psykisk utviklingshemming, og dermed 
en indeks på kriteriet som er betydelig høyere 
enn gjennomsnittet, har dette kriteriet stor betyd-
ning for beløpet kommunen mottar gjennom 
utgiftsutjevningen, og endringen vil dermed slå 
svært negativt ut. Fordelingsvirkningene av end-
ringen skyldes to ulike forhold: den isolerte effek-
ten av at vektingen av kriteriet reduseres, samt 
den effekten av at beløpet som tidligere ble fordelt 
gjennom dette kriteriet nå fordeles etter alders-
kriteriene i kostnadsnøkkelen, med relativt stor 
vekt på antall innbyggere under 67 år.

Kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming er det enkeltkriteriet som gir 
det klart høyeste beløpet per person i dagens 
kostnadsnøkkel. I 2022 gir kriteriet om lag 

786 000 kroner per person med psykisk 
utviklingshemming. Med utvalgets forslag redu-
seres dette med om lag 500 000 kroner per person 
i kriteriet, til om lag 290 000 kroner per person.

Endringen i vektingen av kriteriet antall perso-
ner med psykisk utviklingshemming må ses i 
sammenheng med toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende tjenester. Personer som er 
omfattet av kriteriet i inntektssystemet og som har 
et høyt bistandsbehov, er også omfattet av topp-
finansieringsordningen. I 2021 var det 4 521 mot-
takere i toppfinansieringsordningen som også var 
telt med som psykisk utviklingshemmet i inn-
tektssystemet. For disse mottakerne vil reduk-
sjonen i det beløpet som utløses av kriteriet i inn-
tektssystemet motsvares av en tilsvarende økning 
i tilskuddet i toppfinansieringsordningen. Med 
dagens innretning av toppfinansieringsordningen 
vil dette isolert sett øke det øremerkede tilskud-
det med om lag 2,3 mrd. kroner.

Tabell 10.13 viser de ti kommunene som får 
størst reduksjon som følge av utvalgets forslag til 
ny delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg, målt i 
kroner per innbygger. Alle de ti kommunene har 
en indeks på kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming som er mer enn det dobbelte 
av landsgjennomsnittet, og kommunene med den 
største reduksjonen har en indeks som er mer 
enn 3,5 ganger høyere enn landsgjennomsnittet. 
Kolonne 3 viser kommunenes indeks på utvalgets 
forslag til ny delkostnadsnøkkel. Alle de ti kom-
munene anslås å ha et høyere beregnet utgifts-
behov enn landsgjennomsnittet også med utval-
gets forslag til delkostnadsnøkkel, alle ligger på 
mellom 133 og 186 pst. av landsgjennomsnittet.

Kolonne 4 i tabellen viser den samlede for-
delingsvirkningen av utvalgets forslag til delkost-
nadsnøkkel for pleie og omsorg, mens kolonne 5 
viser den isolerte effekten av reduksjonen i krite-
riet personer med psykisk utviklingshemming. Vi 
ser at for disse ti kommunene er det i stor grad 
endringen i dette kriteriet som gjør at fordelings-
virkningene av denne delkostnadsnøkkelen blir så 
høye. Kolonne 6 viser et anslag på økningen i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester, gitt utvalgets forslag til ny delkost-
nadsnøkkel og dagens innretning på toppfinan-
sieringsordningen.

Kommuner som har relativt få personer med 
psykisk utviklingshemming kommer bedre ut av 
utvalgets forslag, dette er både små, mellomstore 
og store kommuner.

Tabell 10.14 viser isolerte fordelingsvirk-
ninger av delkostnadsnøkkelen for pleie og 
omsorg (kol. 2), den isolerte effekten av reduk-
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Tabell 10.13 Fordelingsvirkninger delkostnadsnøkkel pleie og omsorg, med og uten nedvekting av kriteriet antall 
personer med psykisk utviklingshemming. De 10 kommunene med størst reduksjon, tall i kroner per innbygger.

Kommune
Innb. i alt 
 1.7.2021

Indeks 
 kriteriet 

 personer 
 med psykisk 

 utviklings-
hemming

Indeks 
 forslag til ny 
delkostnads-

nøkkel for 
pleie og 
 omsorg

Fordelings-
virkning utvalgets 

 forslag til ny 
delkostnads-

nøkkel for pleie 
 og omsorg

Isolert effekt 
av reduksjon 

kriteriet antall 
personer 

 med psyk. 
utv.-heming

Anslag på økt 
 tilskudd i topp-

finansierings-
ordningen for 

ressurskrevende 
 tjenester

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6
5429 Kvænangen 1 169 3.94 1.77  -5 841  -5 198  1 024 
5046 Høylandet 1 205 3.82 1.56  -5 435  -4 989  512 
4217 Åmli 1 820 3.87 1.48  -5 016  -5 070  1 536 
5042 Lierne 1 327 3.47 1.72  -4 982  -4 369  1 024 
5424 Lyngen 2 755 3.15 1.59  -4 513  -3 799  5 633 
5411 Kvæfjord 2 811 2.79 1.33  -3 752  -3 173  1 024 
4646 Fjaler 2 845 3.14 1.40  -3 722  -3 786  3 073 
5044 Namsskogan 832 2.60 1.86  -3 682  -2 842  – 
1875 Hamarøy 2 722 2.59 1.55  -3 443  -2 811  3 585 
1839 Beiarn 996 2.18 1.72  -3 345  -2 088  512 

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 10.14 Fordelingsvirkninger delkostnadsnøkkel pleie og omsorg, med og uten nedvekting av kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming. Kommunene gruppert etter kommunestørrelse. Tall i kroner 
per innbygger, gjennomsnitt for kommunegruppen.

Kommunegruppe
Antall 

 kommuner

Fordelings-
virkning 

 utvalgets forslag 
til ny delkostnads-

nøkkel for pleie 
 og omsorg

Isolert effekt 
 av reduksjon 

kriteriet antall 
personer 

 med psyk. 
 utv.-heming

Anslag på økt 
 tilskudd i topp-

finansierings-
ordningen for 

ressurskrevende 
tjenester

Fordelingsvirkning 
delkostnadsnøkkel 

 for pleie og omsorg, 
 ekskl. endring i 

 kriteriet personer med 
psyk. utv. hemming

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5
Under 2 000 innb. 61  -1 450  -977  536  -474 
2 000–3 200 innb. 58  -1 102  -809  640  -294 
3 200–5 000 innb. 35  -773  -577  604  -196 
5 000–10 000 innb. 70  -643  -535  530  -108 
10 000–15 000 innb. 34  -311  -294  517  -17 
15 000–20 000 innb. 16  6  -33  400  39 
20 000–30 000 innb. 27  -127  -115  459  -11 
30 000–50 000 innb. 16  -9  -33  435  24 
50 000–100 000 innb. 12  231  198  359  33 
Over 100 000 innb. 7  439  360  364  79 
De 20 kommunene med 
høyest inntekter 20211 20  -366  -6  572  -359 
Sum 356 0  0  429  0 
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sjonen i kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming (kol. 3), et anslag på end-
ringen i toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester (kol. 4) og fordelingsvirk-
ninger av delkostnadsnøkkelen for pleie og 
omsorg uten endringen i kriteriet antall personer 
med psykisk utviklingshemming (kol. 5). Kommu-
nene er gruppert etter kommunestørrelse.

Samlet sett er det de aller minste kommunene 
som får størst nedgang med utvalgets forslag til 
delkostnadsnøkkel til pleie og omsorg, mens 
gruppen med de største kommunene kommer 
best ut. En stor del av fordelingsvirkningen kan 
forklares med virkningen av kriteriet antall perso-
ner med psykisk utviklingshemming, jf. kolonne 2 
og vi ser at anslaget på økningen i tilskuddet i 
toppfinansieringsordningen er størst for kom-
munegruppene med størst reduksjon knyttet til 
dette kriteriet. Den siste kolonnen viser et anslag 
på fordelingsvirkningene hvis vektingen av dette 
kriteriet holdes uendret fra i dag, og vi ser at dette 
vil redusere fordelingsvirkningene av forslaget 
betydelig. De minste kommunene vil, som 
gruppe, fortsatt få reduserte inntekter med denne 
kostnadsnøkkelen, mens kommunene med over 
om lag 10 000 innbyggere, som gruppe, vil 
komme bedre ut enn med dagens delkost-
nadsnøkkel.

Tabellene ovenfor synliggjør hvor stor betyd-
ning en korrekt vekting av kriteriet har. Kriteriet 

antall personer med psykisk utviklingshemming 
bør derfor vektes ned i delkostnadsnøkkelen for 
pleie og omsorg, slik at kriteriet blir i tråd med 
kommunenes gjennomsnittlige kostnader. Det er 
hensyntatt i analysene at utgiftene til de mest 
ressurskrevende i denne gruppen dekkes gjen-
nom toppfinansieringsordningen. Nedvektingen 
innebærer en stor endring i delkostnadsnøkkelen, 
og en slik endring har vært vurdert og diskutert 
over lengre tid. Utvalget viser i tabell 10.15 
utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for pleie og 
omsorg, hvis vektingen av dette kriteriet beholdes 
uendret fra i dag. Den økte vektingen av kriteriet 
antall psykisk utviklingshemmede innebærer at 
vektingen av alderskriteriene reduseres sammen-
liknet med utvalgets forslag, og reduksjonen er 
størst for kriteriet antall innbyggere under 67 år.

10.4 Kommunehelse

Utgiftene til kommunehelse grupperes på tre 
funksjoner i kommuneregnskapene: 232 Fore-
bygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 
Annet forebyggende helsearbeid og 241 Diag-
nose, behandling, habilitering og rehabilitering. I 
2019 var kommunenes brutto driftsutgifter til 
kommunehelse på om lag 20,9 mrd. kroner, og 
utgjorde med det i underkant av 5 pst. av kommu-
nenes samlede driftsutgifter dette året.

Tabell 10.15 Delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg, med og uten reduksjon i kriteriet antall personer med 
psykisk utviklingshemming.

Kriterium

Utvalgets forslag til 
 delkostnadsnøkkel 

pleie og omsorg

Delkostnadsnøkkel pleie og omsorg, 
med dagens vekt av kriteriet antall 

psykisk utviklingshemmede

Innbyggere 0–66 år 0,2356 0,1585
Innbyggere 67–79 år 0,1292 0,1191
Innbyggere 80–89 år 0,2064 0,2033
Innbyggere over 90 år 0,1018 0,1011
Gradert basiskriterium 0,0107 0,0107
Sonekriteriet 0,0116 0,0116
Nabokriteriet 0,0116 0,0116
Antall personer med psykisk utviklingshemming 0,0494 0,1405
Dødelighet 0,1292 0,1292
Aleneboende over 67 år 0,1145 0,1145
Sum 1,0000 1,0000
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Det er betydelig variasjon i kommunenes 
utgifter til kommunehelsetjenesten, målt i kroner 
per innbygger. I 2019 brukte om lag 90 pst. av 
kommunene mellom 3 000 og 9 000 kroner per 
innbygger på kommunehelse, og gjennomsnitts-
kommunen brukte om lag 5 900 kroner per inn-
bygger. Noen få kommuner brukte over 
10 000 kroner per innbygger, og dette var i hoved-
sak små kommuner med høye inntekter.

Utviklingstrekk i sektoren

Både utgifter, årsverk og aktivitet i kommune-
helsetjenesten har økt i senere år. Det var flere 
årsverk til lege-, fysioterapeut, helse- og skole-
helsetjeneste, ergoterapeut- og jordmor i 2019 enn 
i 2015, samt flere fastlegeavtaler, pasienter på fast-
legelister og konsultasjoner hos fastlegen. Dette 
gjenspeiles i utgiftene til kommunehelsetjenesten, 
som har økt både totalt og som andel av samlede 
netto driftsutgifter i perioden.

Utgiftene til allmennlegetjenesten utgjør en 
betydelig andel av kommunenes utgifter til kom-
munehelsetjenesten. Regjeringen Solberg lan-
serte i 2020 en handlingsplan for å styrke allmenn-

legetjenesten fram mot 2024 og utover.30 Planen 
innebærer at økte bevilgninger skal gå til blant 
annet endret og styrket basisfinansiering, hvilket 
betyr at fastleger som ufrivillig har listelengde på 
under 500 pasienter vil ha krav på et tidsbegrenset 
grunntilskudd. Basistilskuddet vil ha høyere sats 
for fastleger med lister på under 1 000 pasienter. 
Endringene i allmennlegetjenesten slår ikke ut i 
utvalgets analyser, som er gjort på 2019-tall, men 
kan påvirke framtidige utgifter til kommunehelse-
tjenesten.

10.4.1 Dagens delkostnadsnøkkel
Kommunehelsenøkkelen består i dag av seks kri-
terier, jf. tabell 10.17: antall innbyggere 0–22 år, 
antall innbyggere 23–66 år, antall innbyggere 67 
år og over, sonekriteriet, nabokriteriet og gradert 
basiskriterium. I seneste revisjon av inntekts-
systemet hadde kriteriene i analysene som ligger 
til grunn for dagens delkostnadsnøkkel en forkla-
ringskraft på om lag 68 pst.

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.16 Brutto driftsutgifter til kommunehelse i 2019, ekskl. avskrivninger. Tall fra KOSTRA.

Funksjon
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger 2019 

(mill. kr)

232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste 4 641
233 Annet forebyggende helsearbeid 1 872
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering 14 339
Sum kommunehelse 20 853

30 Helse- og omsorgsdepartementet. (2020). Handlingsplan 
for allmennlegetjenesten.

Tabell 10.17 Dagens delkostnadsnøkkel for kommunehelse

Kriterium Kriterievekt

Innbyggere 0–22 år 0,2888
Innbyggere 23–66 år 0,3090
Innbyggere 67 år og over 0,2987
Sonekriteriet 0,0291
Nabokriteriet 0,0291
Gradert basiskriterium 0,0453
Sum 1,0000
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Alderskriterier utgjør samlet i underkant av 
90 pst. av delkostnadsnøkkelen. De tre alders-
kriteriene fanger opp variasjonen i etterspørsel 
etter helsetjenester, mens de øvrige tre kriteriene 
fanger opp at det er strukturelle forskjeller i kom-
munene som påvirker kostnadene.

Den høye vektingen av alderskriteriene gjen-
speiler at en stor del av utgiftene til disse tjenestene 
avhenger av innbyggertallet i kommunene, for 
eksempel kommunens tilskudd til fastlegeordnin-
gen. Alderskriteriene skiller ut innbyggere under 
23 år, og over 67 år, som egne grupper. Innbyggere 
under 23 år er knyttet til kommunens ansvar for hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten, som i hovedsak 
retter seg mot barn og ungdom. Kriteriet er vektet 
inn i kostnadsnøkkelen ut fra hvor stor andel utgif-
tene til helsestasjons- og skolehelsetjeneste utgjør 
av de totale utgiftene til kommunehelsetjenesten.

Innbyggere 67 år og over ble inkludert i del-
kostnadsnøkkelen for å fange opp at eldre inn-
byggere i større grad benytter seg av helse-
tjenestene enn de yngre aldersgruppene, og at 
kommuner med en høy andel innbyggere over 67 
år har høyere utgifter til kommunehelsetjenesten. 
Vektingen av kriteriet er fastsatt ut fra kriteriets 
effekt i analysene.

Siden kommunehelsetjenesten også retter seg 
mot alle aldersgrupper, ikke bare de yngste og de 
eldste, inngår også aldersgruppen 23–66 år i del-
kostnadsnøkkelen. Vektingen av kriteriet reflekte-
rer restvekten, dvs. den resterende vekten etter at 
alle øvrige kriterier er vektet inn i delkostnads-
nøkkelen.

De resterende tre kriteriene fanger opp varia-
sjon i enhetskostnader, det vil si hvor mye det 
koster å produsere tjenestene. Sone- og nabo-
kriteriet og gradert basiskriterium fanger opp 
eventuelle ulemper i tjenesteproduksjonen knyttet 
til reiseavstand eller kommunestørrelse. Vekt-
ingen av kriteriene er fastsatt som et gjennomsnitt 
mellom departementets egne analyser og resulta-
tene fra de simultane analysene i KOMMODE-
modellen, jf. omtale i kap. 9.4. Til sammen utgjør 
kriteriene for smådriftsulemper og bosettings-
mønster rundt 10 pst. av delkostnadsnøkkelen.

10.4.2 Aktuelle problemstillinger
Utvalget har spesielt sett nærmere på tre pro-
blemstillinger i oppdateringen av analysene.

Etterspørselsfaktorer

Kommunehelsetjenesten er en sammensatt sek-
tor, uten en klart definert brukergruppe som mot-

taker av tjenestene. I dagens delkostnadsnøkkel 
er det kun alderskriterier som fanger opp etter-
spørselen etter helsetjenester, og ingen variabler 
om sier noe om variasjoner i innbyggernes etter-
spørsel etter helsetjenester fra kommunen utover 
alder. Utvalget har derfor vurdert om det er andre 
kriterier, som helse- eller levekårskriterier eller 
andre sosioøkonomiske forhold, som kan si noe 
om variasjoner i etterspørsel og dermed også 
kommunenes utgifter. Utvalget har også vurdert 
om en annen oppdeling av alderskriteriene er mer 
hensiktsmessig.

Strukturelle forhold – kommunestørrelse og reise-
avstander

I dagens nøkkel er det kriterier for å fange opp 
kostnadsulemper knyttet til smådrift og spredt 
bosettingsmønster innen kommunehelsetjenesten. 
Eksempler på smådriftsulemper kan være knyttet 
til finansieringen av fastlegeordningen, og økte 
kostnader for å rekruttere og beholde fastleger. 
Dette vil kunne fanges opp av basiskriteriet og 
bosettingskriteriene i kostnadsnøkkelen, hvis det 
er et trekk som går igjen hos de minste/mest 
spredtbygde kommunene.

10.4.3 Analyseresultater og vurderinger
Utvalget har gjennomført regresjonsanalyser av 
kommunenes utgifter til kommunehelse for perio-
den 2017–2020. Kriteriene i dagens delkost-
nadsnøkkel hadde en forklaringskraft på 65 pst., 
om lag det samme som i analysene som ligger til 
grunn for dagens nøkkel. I tillegg til oppdaterte 
analyser av kriteriene som ligger til grunn for 
dagens delkostnadsnøkkel, har utvalget undersøkt 
en rekke ulike forklaringsvariabler i analysene. 
Variablene som er testet måler på ulikt vis alders-
sammensetning, kommunestørrelse og avstands- 
og smådriftsulemper, helsetilstand, levekårskrite-
rier og sosioøkonomiske forhold. Under framgår 
noen av forholdene som er testet ut i analysene:
– ulike aldersinndelinger (innbyggere 0–22 år, 

23–66 år, over 67 år, 67–79 år, 80–89 år og over 
90 år)

– ulike mål på helsetilstand (personer med diag-
noser knyttet til rus eller psykiske lidelser, 
dødelighet, psykisk utviklingshemmede, per-
soner med grunn- og hjelpestønad)

– indikatorer som fanger opp levekårsulemper 
(arbeidsledige, aleneboende, lavinntekt, uføre, 
ulike opphopningsindekser)

– ulike sosioøkonomiske forhold (personer med 
høy utdanning, innvandrere, flyktninger)
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– reiseavstand og smådriftsulemper (sone- og 
nabokriteriet, basiskriteriet og kommunens 
areal

Analyseresultater

Resultatene fra utvalgets analyser viser at nabo-
kriteriet, og ikke sonekriteriet som inngår i 
dagens nøkkel, er statistisk signifikant, og har en 
positiv sammenheng med kommunenes utgifter. 
Dette gjelder over tid, og tyder på at det fortsatt er 
avstandsulemper i sektoren, men at disse fanges 
bedre opp ved nabokriteriet. Basiskriteriet er ikke 
statistisk signifikant i utvalgets partielle analyser, 
men det er, og har tidligere vært, påvist små-
driftsulemper i tjenesten. Simultane analyser viser 
også statistisk signifikante smådriftsulemper.

Analysene viser at det ikke er en statistisk signi-
fikant sammenheng mellom den eldste alders-
gruppen, innbyggere over 90 år, og utgiftene til 
kommunehelse. Sammenhengen er imidlertid fort-
satt robust for aldersgruppen 67–89 år. At det ikke 
kan påvises en sammenheng for den eldste alders-
gruppen, kan skyldes at disse innbyggerne i større 
grad får institusjonsbaserte tjenester enn kom-
munehelsetjenester. Det kan også være vanskelig å 
skille effektene fra de ulike aldersgruppene fra 
hverandre i en regresjonsanalyse, siden de ulike 
alderskriteriene er relativt høyt korrelert.

Analysene viser videre at det er svært små for-
skjeller i modellene ved testing av helse-, leve-
kårs- eller sosioøkonomiske variabler, og krite-
riene er ikke statistisk signifikante.

10.4.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

På bakgrunn av analysene ser ikke utvalget noe 
behov for å gjøre større endringer i delkost-

nadsnøkkelen for kommunehelse, og dagens del-
kostnadsnøkkel foreslås i hovedsak videreført. 
Utvalget foreslår å bruke nabokriteriet i stedet for 
sonekriteriet i analysegrunnlaget, men vurderer 
at det fortsatt er riktig å fordele vektingen av dette 
kriteriet på de to bosettingskriteriene. Utvalget 
anbefaler at dagens kriterium innbyggere over 67 
år erstattes av kriteriet innbyggere 67–89 år. I for-
slaget til ny delkostnadsnøkkel er innbyggere 0–
22 år vektet ned, mens innbyggere 67–89 år er 
vektet opp sammen med gradert basiskriterium. 
Gradert basiskriterium vektes opp som følge av at 
kriteriet har fått økt vekt i de simultane analysene. 
For de øvrige kriteriene er vektingen relativt 
stabil. Kriteriene i delkostnadsnøkkelen har en 
forklaringskraft på om lag 65 pst.

Styrking av skole- og helsestasjonstjenesten  
– vurdering

De senere årene har det vært en styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkl. jord-
mortjenesten, innenfor de frie inntektene. Siden 
2014 har midler til styrking av helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten vært fordelt med en særskilt 
fordeling i inntektssystemet (tabell c i Grønt 
hefte), og i 2022 utgjør denne om lag 952 mill. 
kroner. Midlene fordeles etter antall innbyggere i 
alderen 0–19 år og med et minstenivå på 100 000 
kroner per kommune.

Utgiftene føres imidlertid på de samme funk-
sjonene som inngår i kommunehelsetjenesten, og 
bør dermed ikke fordeles etter andre kriterier enn 
de øvrige midlene til kommunehelsetjenesten. 
Utvalget mener derfor at midlene til helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten bør fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse-
tjenesten, og ikke etter en særskilt fordeling.

Tabell 10.18 Forslag til delkostnadsnøkkel for kommunehelse

Kriterium Kriterievekt

Innbyggere 0–22 år 0,2305
Innbyggere 23–67 år 0,3034
Innbyggere 67–89 år 0,3696
Gradert basiskriterium 0,0571
Sonekriteriet 0,0196
Nabokriteriet 0,0196
Sum 1,0000
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10.5 Barnevern

Barnevernet skal gi nødvendig hjelp, omsorg og 
vern til barn og unge som lever under forhold 
som kan skade helsen og utviklingen deres. 
Ansvaret for barnevernet er delt mellom staten og 
kommunene. Den kommunale barneverns-
tjenesten har ansvar for oppfølging av barn og 
familier, mens det statlige barnevernet skal yte 
bistand til kommuner dersom det er behov for å 
plassere barn utenfor hjemmet, og har ansvar for 
etablering og drift av barnevernsinstitusjoner.

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste 
som utfører det daglige arbeidet etter barneverns-
loven. Barnevernstjenesten gir i hovedsak hjelpe-
tiltak til barn og familier som ønsker det, men kan 
også fremme saker om pålagte hjelpetiltak og 
andre tvangstiltak. Det er fylkesnemndene for 
barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om 
tvang etter barnevernsloven. Den kommunale 
barnevernstjenesten har ansvar for:
– forebyggende arbeid
– utrede saker og gjennomføre undersøkelser
– hjelpetiltak i hjemmet
– plassering av barn utenfor hjemmet (både fri-

villige tiltak og tvangstiltak vedtatt av fylkes-
nemnda)

– oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet
– godkjenning av fosterhjem

Kommunenes brutto driftsutgifter til barnevern 
var på om lag 14,4 mrd. kroner i 2019, jf. tabell 
10.19, og utgjorde med det om lag 3 prosent av 
kommunenes samlede driftsutgifter det året. Det 
kommunale barnevernet finansieres i hovedsak 
med frie inntekter (skatt og rammetilskudd), men 
det er også noen øremerkede tilskudd som gjelder 
det kommunale barnevernet. I tillegg fikk kommu-
nene i 2019 refusjoner fra staten for utgifter til 
fosterhjem. Kommunen betalte utgifter opp til en 
fastsatt sats, og det fosterhjemmet kostet utover 
denne satsen kunne de søke om refusjon for.

Utgiftene til barnevern varierer mye mellom 
kommunene. De fleste kommunene har brutto 
driftsutgifter på mellom 1 500 og 4 500 kroner per 
innbygger, men noen få kommuner skiller seg ut 
med svært høye utgifter. I gjennomsnitt bruker 
kommunene i underkant av 3 000 kroner per inn-
bygger til barnevern, mens variasjonen i brutto 
driftsutgifter går fra 441 kroner per innbygger til 
19 821 kroner per innbygger i 2019.

Omtrent halvparten av kommunene har inn-
gått interkommunale samarbeid om barne-
vernstjenester. I første halvår 2020 var det 248 
barnevernstjenester i Norge, og 59 av disse var 
organisert som interkommunale samarbeid. Dette 
inkluderer bydelene i Trondheim og Oslo.

Det har vært en relativt sterk vekst i antall 
årsverk i barnevernstjenesten de siste årene, samti-
dig som antallet meldinger, undersøkelser og tiltak 
har vært relativt stabile. Det er likevel mange små 
barnevernstjenester. Første halvår 2020 var det 48 
barnevernstjenester med færre enn fem ansatte.

I løpet av 2019 var det 54 600 barn og unge 
som mottak tiltak fra barneverntjenesten. Dette 
tilsvarer 4 prosent av befolkningen i alderen 0–22 
år. Unge voksne med barnevernserfaring har rett 
til ettervern. Fra 2021 er ettervern utvidet til å 
omfatte unge fram til de fyller 25 år, noe som er en 
utvidelse på to år.

Barnevernsreformen/oppvekstreformen

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kom-
munene på barnevernsområdet, og styrke kom-
munenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i 
hele oppvekstsektoren. Reformen trådte i kraft i 
2022, og innebærer blant annet at kommunene får 
økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet, og 
kommunenes egenandeler til statlige barneverns-
tiltak vil øke. Dette skal gi kommunene bedre 
muligheter og sterkere insentiver til å prioritere 
forebyggende tilbud til barn og familier. Kommu-
nene har fått fullt økonomisk ansvar for ordinære 

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.19 Kommunenes brutto og netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til barnevern 2019 (i 1000 kr).

KOSTRA-funksjon
Brutto driftsutgifter 

ekskl. avskrivninger
Netto driftsutgifter 

ekskl. avskrivninger

244 Barneverntjeneste 5 020 327 3 880 003
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 1 566 818 1 471 868
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 7 795 719 6 762 682
Sum 14 382 864 12 114 553
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fosterhjem. Tidligere har kommunene kunnet 
søke om å få refusjon for utgifter til fosterhjem 
over en fastsatt sats. Kommunene har blitt kom-
pensert for det økte finansieringsansvaret gjen-
nom en økning i rammetilskuddet.

Analysene bak delkostnadsnøklene gjøres på 
regnskapstall som ligger et par år tilbake i tid, og 
det er krevende å anslå hvordan barneverns-
reformen vil påvirke kommunenes utgifter i tiden 
framover. Reformen innebærer at kommunene 
ikke lenger vil få refusjon for utgifter som allerede 
skal ligge inne i kommunens brutto driftsutgifter. 
Det betyr at så lenge en bruker brutto drifts-
utgifter som avhengig variabel, vil ikke utgifts-
grunnlaget som brukes i regresjonsanalysene 
påvirkes. Et av formålene med reformen er at 
kommunene skal jobbe mer forebyggende, og det 
er vanskelig å anslå hvordan dette vil påvirke 
kommunenes utgifter både innenfor barnevernet 
og andre kommunale tjenesteområder.

10.5.1 Dagens delkostnadsnøkkel
Dagens delkostnadsnøkkel for barnevern vises i 
tabell 10.20, og består av kriteriene barn 0–15 år 
med enslig forsørger, personer med lav inntekt og 
innbyggere 0–22 år. Kriteriene i dagens nøkkel er 
valgt ut fra statistiske analyser som viser en statis-
tisk signifikant sammenheng mellom antall barn 
med enslig forsørger og antall personer med lav 
inntekt og kommunenes utgifter til barnevern. 
Bak disse kriteriene ligger en antakelse om at 
variasjonen i antall barn og familier som trenger 
hjelp fra barnevernet påvirker utgiftene til barne-
vern. Kjennetegn ved barn og familier som får 
hjelp fra barnevernet kan derfor være faktorer 
som påvirker variasjonen i utgiftene til barnevern 
mellom kommuner. Her ser vi at en større andel 
av barn som får hjelp fra barnevernet bor med 
bare en av foreldrene, og at familier som får hjelp 
fra barnevernet har lavere husholdningsinntekt 
enn gjennomsnittet.

I dagens delkostnadsnøkkel er den resterende 
vektingen, dvs. gjenstående vekting når alle de 

øvrige kriteriene er vektet inn i kostnadsnøkke-
len, lagt på kriteriet innbyggere 0–22 år. Barne-
vernsloven omfatter tiltak for barn og unge til og 
med 22 år, og barn og unge i denne alders-
gruppen er derfor den potensielle målgruppen for 
barnevernet.31 Dagens delkostnadsnøkkel bygger 
på regresjonsanalyser med svak forklaringskraft 
(8 pst.), dvs. at kriteriene i nøkkelen kun forklarer 
en liten del av variasjonen i utgiftene til barne-
vern.

10.5.2 Aktuelle problemstillinger
Dagens delkostnadsnøkkel for barnevern har 
svært lav forklaringskraft, og det er derfor ønske-
lig å finne kriterier som er bedre egnet til å fange 
opp variasjonen mellom kommunene.

Hva kan tenkes å påvirke kommunenes utgifter 
til barnevern? En hypotese er at det er en sammen-
heng mellom sosiale forhold og kommunenes 
utgifter til barnevern. Flere studier har vist at barn 
som får hjelp fra barnevernet skiller seg systema-
tisk fra befolkningen ellers.32 Barn og familier som 
mottar hjelp fra barnevernet kjennetegnes blant 
annet ved:
– en større andel bor med bare én av foreldrene 

(som oftest mor), eller utenfor sin biologiske 
familie.

– foreldre som er i kontakt med barnevernet har et 
lavere utdanningsnivå enn befolkningen ellers

– en høy andel av foreldrene mottar en form for 
offentlig stønad, og har en svakere tilknytning 
til arbeidslivet.

31 Sammenvekting av kostnadsnøkkel er nærmere forklart i 
kapittel 9.6.8.

32 Fauske m.fl. (2017). Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse 
problemer og usikre virkninger. Fontene forskning 2/2017. 
Fauske m.fl. (2009). Det nye barnevernet: Et forsknings- og 
utviklingsprosjekt i barnevernet. NF-rapport nr. 8/2009. 
Nordlandsforskning. 
Christiansen m.fl. (2015). Forskningskunnskap om barne-
vernets hjelpetiltak. Uni Research Helse. Regionalt kunn-
skapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Tabell 10.20 Dagens delkostnadsnøkkel for barnevern

Kriterium Vekt

Barn 0–15 år med enslig forsørger 0,4122
Personer med lav inntekt 0,2577
Innbyggere 0–22 år 0,3301
Sum 1,0000
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– lavere husholdningsinntekt enn gjennom-
snittet.

– en lavere andel som bor i bolig som de eier selv.
– andelen barn som mottar barnevernstiltak er 

høyere blant barn med innvandrerbakgrunn 
enn blant øvrige barn.33

Gjennom regresjonsanalyser kan det undersøkes 
om dette er faktorer som har sammenheng med 
utgiftsnivået til barnevern.

Siden begynnelsen av 2000-tallet er det disku-
tert hvordan man kan fange opp forekomsten av 
rus- og psykiske lidelser i kommunene. Bakgrun-
nen er blant annet et ønske om å undersøke om 
forekomsten av rus- og psykiske lidelser påvirker 
kommunenes utgifter til f.eks. barnevern. Tid-
ligere vurderinger har vist at det ikke finnes data 
av god nok kvalitet til å fange opp omfanget av 
rus- og psykiske lidelser i kommunene. I rappor-
ten Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kom-
munene (2017) har Senter for økonomisk forsking 
(SØF) i samarbeid med Sintef, gått gjennom 
mulige datakilder, og anbefalt at data fra Norsk 
pasientregister (NPR) kan være aktuelle å bruke i 
delkostnadsnøkkelen for barnevern.34

Geografi og reiseavstander er andre faktorer 
som kan tenkes å påvirke utgiftsnivået. Lange 
reiseavstander for å følge opp barn og familier 
som mottar hjelp kan muligens gi økte kostnader. 
Tidligere analyser har imidlertid ikke gitt grunn-
lag for å inkludere kriterier for f.eks. smådrifts-
ulemper og reiseavstander i kostnadsnøkkelen. 
Det er en tendens til at kommunene med særlig 
høye utgifter per innbygger, har relativt få inn-
byggere. Men de kommunene som skiller seg ut 
med særlig lave utgifter, er også blant de minste 
kommunene. Det kan likevel være grunn til å se 
nærmere på betydningen av kommunestørrelse 
og reiseavstand.

Interkommunale samarbeid og spesifisering av 
avhengig variabel

Omtrent halvparten av kommunene har inngått 
interkommunale samarbeid om barnevernstje-
nester. Utvalget har diskutert om interkommunale 
samarbeid kan skape problemer med sammenlikn-
barheten mellom kommuner hvis utgiftene ikke 

fordeles korrekt mellom de samarbeidende kom-
munene i KOSTRA.

Vertskommunen i et interkommunalt sam-
arbeid skal i utgangspunktet føre utgiftene på en 
egen funksjon i KOSTRA: 290 Interkommunale 
samarbeid, for en samlet føring av alle utgifter og 
inntekter knyttet til samarbeidet. Finansierings-
bidrag fra samarbeidskommuner inntektsføres som 
refusjon på funksjonen, mens utgifter tilsvarende 
finansieringsbidraget fra vertskommunen fordeles 
fra funksjon 290 til korrekt funksjon, i dette tilfellet 
en funksjon knyttet til barnevern. Dette innebærer 
at det for vertskommunen kun skal være eget finan-
sieringsbidrag som er ført på barnevernsfunksjo-
nen(e), og ikke samlede utgifter for samarbeidet. 
Hvis dette ikke gjøres riktig, er det en fare for at 
vertskommunenes utgifter blåses opp.

Det er noen indikasjoner på at dette kan være 
tilfelle. Vi ser blant annet at flere vertskommuner 
ikke har regnskapsført noen utgifter på funksjon 
290 Interkommunale samarbeid. Dette kan være 
en indikasjon på feilføring. I tillegg ser vi at der-
som vi inkluderer en variabel i analysene som sier 
noe om den enkelte kommune er vertskommune 
eller ikke, så ser vi en statistisk signifikant 
sammenheng mellom om kommunen er verts-
kommune og økte utgifter til barnevern. Dette 
kan muligens skyldes at vertskommunene dekker 
en større andel av kostnadene i et samarbeid, og 
at dette gir slike utslag i analysene. Sammen-
hengen kan imidlertid ikke påvises når en analy-
serer på netto driftsutgifter i stedet for brutto 
driftsutgifter, noe som tyder på at vertskommu-
nene har høyere utgifter av andre årsaker.

Utvalget har derfor vurdert ulike måter å 
fange opp eller korrigere for eventuelle feil-
føringer i utgiftstallene. Et alternativ er å bruke 
netto driftsutgifter som analysegrunnlag i stedet 
for brutto driftsutgifter. I netto driftsutgifter er alle 
direkte inntekter knyttet til tjenestene, slik som 
øremerkede tilskudd og refusjoner, trukket fra 
brutto driftsutgifter. Et annet alternativ er å bruke 
vertskommune som en kontrollvariabel i analy-
sene, for å korrigere for noe av virkningen dette 
har på kommunenes utgifter til barnevern.

Utvalget har vurdert at det er ønskelig å bruke 
brutto driftsutgifter som analysegrunnlag, fordi 
det er dette utgiftsgrunnlaget som best gir 
uttrykk for variasjoner i kostnader mellom kom-
munene, jf. kap. 9.6.3. Utvalget har derfor vurdert 
at å bruke vertskommune som en kontrollvariabel 
i analysene er en metode som vil kunne korrigere 
for noe av effekten eventuelle feilføringer i utgifts-
grunnlaget har på analysene, og dette er gjort i 
utvalgets analyser.

33 Dyrhaug, T. (2020). Færre fekk tiltak frå barnevernet. 
Barnevernsstatistikk, SSB.

34 Haraldsvik m.fl. (2017). Rus og psykisk helse i inntekts-
systemet for kommunene. SØF-rapport nr. 03/17. Senter for 
økonomisk forskning.
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10.5.3 Analyseresultater og vurderinger
Det er gjennomført regresjonsanalyser for årene 
2017–2020, hvor det er testet ut en rekke variabler 
hvor det kan tenkes at det er en sammenheng 
med kommunenes utgifter til barnevern. Kommu-
ner som skiller seg særlig mye ut (såkalte ute-
liggere) er tatt ut av flere av analysene, siden de 
kan ha stor innvirkning på analyseresultatene.

Følgende type indikatorer er testet ut i regre-
sjonsanalysene:
– indikatorer som sier noe om familiestatus 

(andel barn med enslig forsørger)
– indikatorer som sier noe om utdanningsnivå 

(andel personer med kun grunnskole og perso-
ner med ingen eller uoppgitt utdanning)

– indikatorer som sier noe om tilknytning til 
arbeidslivet og mottakere av økonomiske stø-
nader (andel uføre, andel mottakere av arbeids-
avklaringspenger, andel arbeidsledige)

– indikatorer som sier noe om inntektsnivå 
(andel personer med lavinntekt, andel barn i 
husholdninger med lavinntekt, andel barn i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt).

– indikatorer som sier noe om innvandrer-
bakgrunn (andel flyktninger uten integrerings-
tilskudd, andel innvandrere 0–22 år fra alle land 
og innvandrere 0–22 år fra land utenom 
Norden)

– indikatorer som sier noe om forekomsten av 
rus- og psykiske lidelser (diagnosedata fra 
Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- 
og brukerregister)

– indikatorer som sier noe om kommune-
størrelse (basiskriteriet) og bosettingsmønster 
(sone- og nabokriteriet).

– indikatorer som sier noe om opphopning av 
levekårsutfordringer (opphopningsindeksen).

– andre sosiale indikatorer som antall personer 
som bor trangt, familier med mange barn 
(andel familier med flere enn 4 barn)

– indikator for den potensielle aldersgruppen 
(andel innbyggere 0–22 år35).

En oppdatering av dagens delkostnadsnøkkel, 
bestående av andel personer med lav inntekt og 
andel barn med enslig forsørger, ville gitt en 
modell med svært lav forklaringskraft, på rundt 5 
prosent. I denne modellen er både kriteriene for 
lavinntekt og barn med enslig forsørger statistisk 
signifikante. Kriteriet andel innbyggere 0–22 år, 

som er et kriterium i dagens nøkkel, har en nega-
tiv og signifikant samvariasjon med utgiftene til 
barnevern.

Andre kriterier er så testet i analysene 
sammen med kriteriene i dagens delkostnads-
nøkkel, men også i ulike kombinasjoner av krite-
rier. Her er det funnet statistisk signifikante sam-
menhenger mellom flere kriterier og kommune-
nes utgifter til barnevern. Utvalget har valgt å gå 
videre med nærmere analyse av kriterier hvor det 
er statistisk signifikante sammenhenger mellom 
kommunenes utgifter til barnevern og kriteriene 
over flere år, og hvor kriteriet bidrar til å øke den 
samlede forklaringskraften til analysemodellen.36

Kriteriene utvalget har sett nærmere på er:
– andel personer med lav inntekt
– andel barn 0–15 år med enslig forsørger
– andel personer med psykiske lidelser (fra 

Norsk pasientregister)
– andel personer over 16 år med lav utdanning 

(personer med kun grunnskole og ingen/
uoppgitt utdanning)

– vertskommune (variabelen er spesifisert som 
en dummyvariabel, hvor vertskommuner har 
verdien 1 og øvrige kommuner verdien 0)

En analysemodell (modell 1) bestående av krite-
riene andel personer med lavinntekt, personer 
med psykiske lidelser, personer med lav utdan-
ning, samt kontrollvariablene vertskommune og 
frie inntekter per innbygger er den modellen som 
samlet gir den beste forklaringskraften, med 
14,12 pst. Kriteriene synes hver for seg å være 
valide kriterier for å forklare hvorfor kommune-
nes utgifter til barnevern varierer og fanger opp 
kjennetegn som er overrepresentert hos barn og 
familier som får hjelp fra barnevernet. I regre-
sjonsanalysene kan det påvises en statistisk signi-
fikant sammenheng mellom hvert av kriteriene og 
kommunenes utgifter til barnevern. Forklarings-
kraften er en del bedre enn det som ligger til 
grunn for dagens delkostnadsnøkkel, men model-
len forklarer fremdeles en liten andel av varia-
sjonen i kommunenes utgifter.

Når resultatene fra regresjonsanalysen vektes 
sammen til en delkostnadsnøkkel blir det igjen en 
restvekt på i overkant av 6 prosent, dvs. at vektene 
til kriteriene i modellen ikke summerer seg helt til 
1. Restvekten har i dagens delkostnadsnøkkel blitt 
lagt på innbyggerkriteriet 0–22 år, fordi barne-
vernloven omfatter tiltak for barn og unge til og 

35 For de årgangene det er gjennomført analyser, 2017–2020, 
omfattet barnevernstjenester potensielt barn og unge opp 
til og med 22 år. 

36 Vi har her tatt med kriterier hvor det er stabile signifikante 
sammenhenger over flere år mellom det enkelte kriterium 
og kommunes utgifter til barnevern. 
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med 22 år, og utvalget vurderer at det er det beste 
alternativet å legge den resterende vektingen på 
et innbyggerkriterium eller en målgruppe for tje-
nestene. Barnevernloven omfatter fra og med 
2022 tiltak for barn og unge opp til og med 24 år, 
og det vil derfor være naturlig å legge restvekten 
på denne aldersgruppen. Kriteriene i denne 
modellen gir en delkostnadsnøkkel som i all 
hovedsak består av levekårskriterier.

En modell 2 bestående av kriteriene andel per-
soner med lavinntekt, barn med enslig forsørger og 
personer med psykiske lidelser, samt kontroll-
variablene vertskommune og frie inntekter per inn-
bygger, gir også en bedre forklaringskraft enn 
dagens nøkkel, med om lag 10,5 pst. Kriteriene per-
soner med lav inntekt og personer med psykiske 
lidelser er begge statistisk signifikante i analysene. 
Kriteriet barn med enslig forsørger er noe ustabilt 
og er statistisk signifikant avhengig av hvilke andre 
kriterier som er inkludert i analysene. Dette er en 
modell som inkluderer et nytt kriterium som fanger 
opp omfanget av rus- og psykiske lidelser i kommu-
nene. På samme måte som for modell 1 er kriteri-
ene i modell 2 kriterier som hver for seg i utgangs-
punktet synes å være valide for å forklare hvorfor 
kommunenes utgifter til barnevern varierer, og 
fanger opp kjennetegn som er overrepresentert 
hos barn og familier som får hjelp fra barnevernet. 
Ved sammenvekting av modell 2 til en delkost-
nadsnøkkel blir det igjen en restvekt på om lag 
25 pst., som på samme måte som i modell 1 kan 
legges på kriteriet andel innbyggere 0–24 år.

10.5.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

Utvalgets analyser har gitt resultater som bedrer 
forklaringskraften til analysemodellen noe, men 
fremdeles er forklaringskraften lav. De aktuelle 
analysemodellene forklarer kun 10–14 pst. av varia-
sjonene i utgiftene til barnevern. En mulig grunn til 
den svake forklaringskraften kan være at variasjo-
nene i utgiftene til barnevern er sammensatte, og at 

det derfor er vanskelig å fange opp enkelte forkla-
ringsfaktorer i analyser på kommunenivå. I en liten 
kommune kan tilflytting av én barnerik familie med 
stort bistandsbehov være nok til at kommunens 
utgifter per innbygger går fra landsgjennomsnittet 
til høyest i landet. Selv om det er en klar sammen-
heng mellom sosiale forhold og behovet for barne-
vernstiltak på individnivå, er det tross alt de fær-
reste barna som trenger omfattende og kostbar 
bistand fra barnevernet. Dette kan gjøre det krev-
ende å finne en analysemodell med høy forklarings-
kraft for barnevernsnøkkelen.

Når delkostnadsnøkkelen er basert på analy-
ser med såpass lav forklaringskraft, har utvalget 
vært usikre på hvilken modell som skal anbefales. 
En delkostnadsnøkkel basert på modell 1 vil føre 
til store fordelingsvirkninger mellom kommuner. 
Modell 2 gir en fordeling mer i tråd med dagens 
fordeling, noe som blant annet har sammenheng 
med at kriteriet innbyggere 0–24 år får større 
vekt. Utvalget ønsker derfor å vise begge de to 
alternative analysemodeller.

Alternativ 1 består av kriteriene lavinntekt, 
psykiske lidelser (fra NPR) og lav utdanning og 
vises i tabell 10.21. Denne modellen vil innebære 
størst omfordelingseffekter i forhold til dagens 
modell, ved å ta ut et kriterium (barn med enslig 
forsørger), innføre to nye kriterier (psykiske lidel-
ser og lav utdanning), samtidig som en sammen-
vekting av kriteriene til en kostnadsnøkkel viser at 
det vil bli lagt mindre «restvekt» på innbygger-
kriteriet innbyggere 0–24 (tidligere 0–22 år).37

Usikkerheten ved analysegrunnlaget og at det 
nå gjennomføres en barnevernsreform som gir 
kommunene større ansvar, kan tale for å foreslå 
mindre omfattende endringer i delkostnadsnøkke-
len. Alternativ 2, jf. tabell 10.22, er i noe større 
grad basert på dagens kostnadsnøkkel. En sam-
menvekting av kriteriene i en kostnadsnøkkel 

37 Unge voksne med barnevernserfaring har rett til ettervern. 
Fra 2021 er ettervern utvidet til å omfatte unge fram til de 
fyller 25 år, noe som er en utvidelse på to år.

Tabell 10.21 Forslag til delkostnadsnøkkel for barnevern, alternativ 1

Kriterium Vekt

Personer med lav inntekt 0,2424
Pasienter med psykiske lidelser (NPR) 0,3559
Personer med lav utdanning 0,3409
Innbyggere 0–24 år 0,0608
Sum 1,0000
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viser at det er en restvekt på rundt 25 pst. til for-
deling, som kan legges på et innbyggerkriterium 
som er innbyggere 0–24 år. I beregningene av for-
delingsvirkninger av ny samlet kostnadsnøkkel, 
som vises i vedlegg 1 er det alternativ 2 som er 
lagt inn i beregningene.

Det er også usikkerhet knyttet til hvordan 
barnevernsreformen vil påvirke utgiftsforskjel-
lene mellom kommunene framover. Utvalget vil 
derfor anbefale at delkostnadsnøkkelen for barne-
vern analyseres på nytt når barnevernsreformen 
har blitt implementert, og virkningene av refor-
men har kommet inn i datagrunnlaget.

10.6 Sosiale tjenester

Kommunene har et bredt ansvar innenfor sosiale 
tjenester, og er ansvarlige for å yte sosiale tjenes-
ter til de som oppholder seg i kommunen.38 Lov-
pålagte tjenester omfatter opplysning, råd og vei-
ledning, stønad til livsopphold, individuell opp-
følging og arbeidstrening og midlertidig bostøtte.

I utgiftsutjevningen i dag er det en delkost-
nadsnøkkel for sosialhjelp, som omfatter fire funk-
sjoner i KOSTRA: 242 Råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med 
rusproblemer, 276 Kvalifiseringsordningen og 281 
Ytelse til livsopphold. I 2019 var kommunenes 
brutto driftsutgifter til disse områdene om lag 
18,2 mrd. kroner.

Hvilke utgifter bør inngå i sektoren for sosiale tjenester?

Utvalget har vurdert hvilke tjenester som bør 
inngå i sektoren for sosiale tjenester i utgiftsutjev-
ningen, og om sektoren bør utvides i forhold til i 
dag. Utvalget har i møter med kommunene, og fra 
andre utredninger, fått innspill om at det i dag er 

noen sentrale KOSTRA-funksjoner knyttet til kom-
munenes sosiale arbeid som ikke er inkludert i 
utgiftsutjevningen, og at det derfor burde vurde-
res å utvide grunnlaget for sosiale tjenester. Det 
er særlig pekt på funksjonene for arbeidsrettede 
tiltak i kommunal regi og utgifter til kommunale 
boliger som aktuelle. Flere har blant annet pekt på 
at tilgangen til en god og egnet bolig er en grunn-
leggende del av sosialarbeidet i kommunen.

Utvalget har vurdert fem KOSTRA-funksjo-
ner som det kan være aktuelt å utvide utgifts-
begrepet for sosiale tjenester med funksjonene: 
213 Voksenopplæring, 265 Kommunale dispo-
nerte boliger, 273 Arbeidsrettede tiltak i kommu-
nal regi, 275 Introduksjonsordningen og 283 
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen 
bolig m.v. Om de ulike funksjonene er aktuelle 
for å inkluderes i utgiftsbegrepet avhenger både 
av om tjenesteområdene hører sammen tema-
tisk, og om det er naturlig å se dem i sammen-
heng. Et annet spørsmål er om disse tjenestene 
bør være en del av utgiftsutjevningen i det hele 
tatt, eller om det er rimelig at de ikke er inklu-
dert. Utvalget har sett nærmere på disse spørs-
målene og gjennomført regresjonsanalyser av 
ulike utgiftsbegrep, for å undersøke om det 
finnes aktuelle kriterier, både i og utenfor dagens 
delkostnadsnøkkel, for å forklare variasjon i 
utgifter per innbygger til disse tjenestene.

Voksenopplæring er allerede inkludert i 
utgiftsutjevningen, som del av grunnskolesekto-
ren, mens de øvrige nevnte funksjonene ikke er 
inkludert i utgiftustjevningen i inntektssystemet i 
dag. I avsnitt 10.1 vurderer utvalget funksjonen 
for voksenopplæring, og anbefaler at denne flyttes 
til sektoren for sosiale tjenester.

Innenfor kommunale boliger er det to funksjo-
ner som er vurdert som aktuelle, funksjon 265 
Kommunale disponerte boliger og 283 Bistand til 
etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v. 
Utgiftene til funksjon 265 ser imidlertid i liten 
grad ut til å belaste de frie inntektene, og i 2019 

38 Sosialtjenesteloven (2010). Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen

Tabell 10.22 Forslag til delkostnadsnøkkel for barnevern, alternativ 2

Kriterium Vekt

Personer med lav inntekt 0,2582
Barn 0–15 år med enslig forsørger 0,1574
Pasienter med psykiske lidelser (NPR) 0,3307
Innbyggere 0–24 år 0,2537
Sum 1,0000
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var driftsinntektene på denne funksjonen høyere 
enn driftsutgiftene (netto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger var på om lag -2,2 mrd. kroner). I 
utgiftsutjevningen er det netto driftsutgifter som 
legges til grunn for beregningen av utgiftsbehovet 
og for å fastsette sektorenes andel av samlet 
kostnadsnøkkel. Dette tilsier at et område med 
negative netto driftsutgifter ikke er egnet som en 
del av utgiftsutjevningen.

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprett-
holdelse av egen bolig, vurderes derimot som mer 
aktuell å inkludere i utgiftsutjevningen. Denne 
funksjonen omfatter blant annet utgifter til bolig-
formidling og bostøtteordninger og behandling av 
søknader om kommunal bolig, og netto drifts-
utgifter på funksjonen var på om lag 0,9 mrd. kro-
ner i 2019.

Når det gjelder funksjonene som er rettet mot 
arbeidsrettede tiltak, er det funksjon 273 Arbeids-
rettede tiltak i kommunal regi (eksempelvis orga-
nisering av sysselsettingstiltak for arbeidsledige 
og for yrkes- og utviklingshemmede) og funksjon 
275 Introduksjonsordningen (inntekter og utgifter 
som er knyttet til introduksjonsloven, inkludert 
kommunenes utgifter til organisering, tilrette-
legging, utbetaling og oppfølging av introduk-
sjonsordningen) som ikke er inkludert i utgifts-
utjevningen i dag.

På integreringsområdet er det et relativt stort 
innslag av øremerkede tilskudd. De to største til-
skuddene er integreringstilskuddet (7,5 mrd. kro-
ner i 2020) og tilskudd til opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap for voksne innvandrere (1,2 mrd. 
kroner i 2020), og disse tilskuddene skal samlet 
finansiere introduksjonsprogrammet. Integrerings-
tilskuddet skal dekke kommunenes utgifter på 
flere ulike sektorer, og tilskuddet føres ikke som 
inntekt på de samme funksjonene som utgiftene er 
belastet (som i andre øremerkede tilskudd) i 
KOSTRA. Dette kan gjøre at netto driftsutgifter på 
funksjonen for introduksjonsordningen ikke fanger 
opp det øremerkede tilskuddet, noe som igjen gjør 
at disse utgiftene blir finansiert dobbelt opp hvis 
introduksjonsordningen inkluderes i utgiftsutjev-
ningen. Utvalget vurderer derfor at introduksjons-
ordningen fortsatt bør holdes utenfor utgifts-
utjevningen.

Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi omfatter 
sysselsettingstiltak, og kan ses i sammenheng 
med kvalifiseringsordningen, som er del av 
utgiftsbegrepet for sosiale tjenester i dag. Kvalifi-
seringsordningen er et tilbud om oppfølging og 
arbeidstrening for personer som trenger ekstra 
oppfølging for å komme i jobb. Etter utvalgets 
vurdering er det naturlig å se disse tjenestene i 

sammenheng, og dette taler for å inkludere funk-
sjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi i 
utgiftsutjevningen.

Utvalgets vurdering er at funksjonene for 
voksenopplæring, arbeidsrettede tiltak i kommu-
nal regi og bistand til etablering og opprett-
holdelse av egen bolig bør inkluderes i utgifts-
begrepet for sosiale tjenester. Tjenesteområdene 
hører tematisk sammen med de øvrige funk-
sjonene i sektoren, og for mange kommuner er de 
en viktig del av sosialarbeidet.

Utgiftene til sosiale tjenester med et utvidet utgifts-
begrep

Tabell 10.23 viser kommunenes utgifter til sosiale 
tjenester med et utvidet utgiftsbegrep. Samlede 
brutto driftsutgifter vil øke med lag 7 mrd. kroner, 
fra 18,2 mrd. til 25,3 mrd. kroner sammenliknet 
med dagens utgiftsbegrep, når vi ser på tall for 
2019.

Det er betydelig variasjon i kommunenes utgif-
ter per innbygger til sosiale tjenester. I gjennom-
snitt er kommunenes utgifter til sosiale tjenester 
om lag 4 000 kroner per innbygger, og de fleste 
kommunene bruker mellom 1 500 og 7 500 kro-
ner per innbygger. Noen få kommuner bruker 
over 8 000 kroner per innbygger. Dette gjelder 
små kommuner med et høyt inntektsnivå.

Utviklingstrekk i sektoren for sosiale tjenester

Siden 2015 har utgiftene til sosialhjelp økt, i takt 
med at antall årsverk i sosialtjenesten har gått 
opp. Det var i 2019 flere sosialhjelpsmottakere 
enn i 2015, også langtidsmottakere, men noe 
færre i gruppen blant yngre voksne (18–24 år). 
Den samme trenden gjelder for utgifter til kvalifi-
seringsprogrammet og mottakere av kvalifise-
ringsstønad. Antall brukere av krisesentre og 
saker med økonomisk rådgivning til personer 
som ikke mottar økonomisk sosialhjelp har også 
økt.39

Løyland m.fl. (2012) har vist at mottakere av 
sosiale tjenester har noen kjennetegn som kan 
fanges opp gjennom ulike levekårsindikatorer.40

Det kan tenkes at økningen i omfanget av 
sektoren for sosiale tjenester kan gjenspeiles i en 
økning i slike indikatorer. Antallet flyktninger, 

39 Statistisk sentralbyrå – Statistikkbanken. Økonomisk 
sosialhjelp.

40 Løyland m.fl. (2012). Hopning av levekårsulemper i stor-
byene. TF-rapport nr. 297. Telemarksforsking.
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uføretrygdede og antallet personer med lav inn-
tekt økte mellom 2015 og 2019.41

10.6.1 Dagens delkostnadsnøkkel
Delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester består i 
dag av ulike levekårs- eller sosioøkonomiske kri-
terier: antall uføre 18–49 år, antall flyktninger uten 
integreringstilskudd, antall aleneboende 30–66 år, 
antall innbyggere 16–66 år og opphopnings-
indeksen,42 jf. tabell 10.24. Kriteriene i delkost-
nadsnøkkelen hadde en forklaringskraft på om lag 
39 pst. i forrige revisjon av inntektssystemet.

Antall aleneboende 30–66 år er det viktigste 
kriteriet for å forklare variasjon i kommunenes 
utgifter til sosialhjelp, og utgjør rundt 34 pst. av 

delkostnadsnøkkelen. Kriteriet fanger opp at en 
betydelig andel av sosialhjelpsmottakere er alene-
boende, og ved å avgrense aldersgruppen blir 
studenter og alderspensjonister holdt utenom.

Antall uføre 18–49 år, antall flyktninger uten 
integreringstilskudd og opphopningsindeksen er 
levekårskriterier, og skal fange opp grupper som 
oftere mottar sosialhjelp. Til sammen utgjør krite-
riene i overkant av 40 pst. av nøkkelen.

Den resterende vektingen, på 24 pst., er lagt 
på antall innbyggere 16–66 år. Kriteriet er inklu-
dert for å fange opp at det først og fremst er den 
voksne befolkningen som er målgruppen for 
tjenestene som omfattes av sosialhjelpsnøkke-
len.

Kriteriene og vektingen av disse i dagens 
sosialhjelpsnøkkel har vært uendret siden den 
siste helhetlige revisjonen av inntektssystemet i 
2017, som var basert på analyser av kommunenes 
utgifter til sosialhjelp i 2014.

41 Statistikkbanken – Statistisk sentralbyrå. Levekår.
42 Opphopningsindeksen består av kriteriene antall skilte og 

separerte, personer med lav inntekt og antall arbeids-
ledige.

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.23 Brutto driftsutgifter til sosiale tjenester i 2019, eksklusive avskrivninger (kommunekonsern)  
– nytt utgiftsbegrep. Tall fra KOSTRA.

Funksjon
Brutto driftsutgifter, ekskl. 

 avskrivninger 2019 (mill. kr)

213 Voksenopplæring 4 004
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 6 693
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 934
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 1 222
276 Kvalifiseringsordningen 1 442
281 Ytelse til livsopphold 7 159
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v. 1 894
Sum sosiale tjenester 25 290

Tabell 10.24 Dagens delkostnadsnøkkel for sosiale tjenester

Kriterium Kriterievekt

Uføre 18–49 år 0,1126
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,1459
Opphopningsindeks 0,1658
Aleneboende 30–66 år 0,3371
Innbyggere 16–66 år 0,2386
Sum 1,0000
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I forrige revisjon av sosialhjelpsnøkkelen ble 
det gjort én endring i kriteriene, og vektingen 
mellom kriteriene ble endret. Kriteriet alene-
boende 30–66 år ble tatt inn i delkostnads-
nøkkelen, og urbanitetskriteriet ble tatt ut. Urba-
nitetskriteriet var definert som antall innbyggere i 
kommunen opphøyd i 1,2, og dette kriteriet var 
tidligere inkludert i kostnadsnøkkelen fordi man 
mente at det fanger opp forhold rundt rus og psy-
kiatri som det var vanskelig å fange opp gjennom 
andre kriterier.

10.6.2 Aktuelle problemstillinger
Ved siden av utvidelsen av utgiftsbegrepet har 
utvalget sett nærmere på noen aktuelle problem-
stillinger knyttet til delkostnadsnøkkelen for 
sosiale tjenester.

Opphopning av levekårsulemper og storby-
problematikk

I de senere gjennomgangene av sosialhjelps-
nøkkelen har den mest sentrale problemstillingen 
vært knyttet til storbyer, og eventuelle opp-
hopninger av sosiale problemer og levekårs-
utfordringer. Det har vært litt ulike kriterier inne i 
delkostnadsnøkkelen for å fange opp dette – både 
urbanitetskriteriet, opphopningsindeksen og 
antall aleneboende. Utvalget har testet ut flere 
variabler for å fange opp denne problemstillingen.

Rus og psykiatri

En annen problemstilling, som henger sammen 
med opphopningen av levekårsutfordringer og 
storbyproblematikken, har vært om man kan 
finne gode data for å si noe om forekomsten av 
rus og psykiatri. Dette er forhold som antas å ha 
en sammenheng med utgiftene til sosiale tjenes-
ter. Etter forrige revisjon av inntektssystemet i 
2017 gjennomførte Senter for økonomisk 
forskning (SØF) et prosjekt på oppdrag for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for 
å etablere et datasett med variabler for rus og psy-
kisk helse.43 I dette prosjektet ble det blant annet 
etablert et datasett basert på data fra Norsk 
Pasientregister (NPR). Disse dataene viser antall 
pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, 
som har fått diagnoser knyttet til rus og psykisk 
helse. Utvalget har fulgt opp dette i sine analyser.

10.6.3 Analyseresultater og vurderinger
I regresjonsanalysene utvalget har gjennomført 
har kriteriene i dagens delkostnadsnøkkel en for-
klaringskraft på om lag 32 pst. med dagens utgifts-
begrep. Dette er noe lavere enn i analysene som 
ble gjennomført i seneste revisjon av inntektssys-
temet. Dersom det utvidede utgiftsbegrepet som 
ble omtalt i avsnitt 10.6 benyttes er forklarings-
kraften til dagens nøkkel på 42 pst., noe høyere 
enn tidligere. Det er flere forhold som kan tenkes 
å forklare variasjoner i utgifter til sosiale tjenester 
mellom kommunene, målt i kroner per innbygger. 
Eksisterende forskning viser at bruken av sosial-
hjelp er særlig høy i visse grupper, og gjerne hen-
ger sammen med levekårsindikatorer som fattig-
dom, arbeidsledighet, lav utdanning og skils-
misser.44 Utvalget har derfor sett nærmere på en 
rekke levekårsindikatorer, sosioøkonomiske fak-
torer og indikatorer for helsetilstand i gjennom-
gangen av analysene av utgifter til sosiale tjenes-
ter, blant annet:
– indikatorer som fanger opp sosioøkonomiske 

forhold eller levekår: arbeidsledige, alene-
boende, lavinntekt, uføre, skilte/separerte og 
ulike opphopningsindekser, personer med høy 
utdanning, innvandrere og flyktninger

– ulike mål på helsetilstand (personer med diag-
noser knyttet til rus eller psykiske lidelser, per-
soner med grunn-/hjelpestønad og dødelig-
het)

Flere av kriteriene i dagens delkostnadsnøkkel 
viser seg å være statistisk signifikante over tid. 
Kommuner med flere aleneboende, flere flykt-
ninger og høyere opphopningsindeks har i gjen-
nomsnitt høyere utgifter per innbygger til sosiale 
tjenester. Uførekriteriet er imidlertid ikke stati-
stisk signifikant over tid.

Det er en statistisk signifikant sammenheng 
mellom pasienter med diagnoser knyttet til rus 
eller psykisk helse i spesialisthelsetjenesten 
(NPR) og kommunenes utgifter til sosiale tjenes-
ter. Et kriterium som tar direkte høyde for rus og 
psykisk helse er etter utvalgets vurdering mer 
relevant enn uførekriteriet, som i sin tid nettopp 
ble tatt inn i delkostnadsnøkkelen for å fange opp 
forhold knyttet til rus og psykisk helse. Det er 
derfor aktuelt å erstatte uførekriteriet med et kri-
terium for data for rus/psykiatri.

43 Haraldsvik m.fl. (2017). Rus og psykisk helse i inntekts-
systemet for kommunene. SØF-rapport 03/17. Senter for 
økonomisk forskning.

44 Iversen m.fl. (2020). Ressursbruk i levekårsutsatte byområ-
der. SØF-rapport 04/20. Senter for økonomisk forskning.; 
Løyland m.fl. (2012). Hopning av levekårsulemper i stor-
byene. TF-rapport nr. 297. Telemarksforsking.



NOU 2022: 10 197
Inntektssystemet for kommunene Kapittel 10

Kriteriet antall skilte/separerte 16–59 år, per-
soner med lav inntekt og antall arbeidsledige 16–
59 år inngår i opphopningsindeksen, som er et kri-
terium i dagens delkostnadsnøkkel. Analysene 
viser at det kun er kriteriene personer med lav 
inntekt og antall arbeidsledige som har betydning 
for variasjonene i kommunenes utgifter til sosiale 
tjenester. Utvalget vurderer derfor at opphop-
ningsindeksen bør justeres, og videre kun bestå 
av lavinntekt og arbeidsledige.

De øvrige testede variablene gir ikke større 
utslag i analysene.

10.6.4 Utvalgets forslag til ny 
delkostnadsnøkkel

Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for 
sosiale tjenester innebærer noen endringer og 
justeringer i kriterier og vektingen av disse, jf. 
tabell 10.25. Det foreslås å ta ut kriteriet antall 
uføre og endre opphopningsindeksen, ved å fjerne 
kriteriet antall skilte/separerte. Samtidig foreslår 
utvalget å inkludere antall pasienter med diagno-
ser knyttet til rus og psykiske lidelser fra Norsk 
pasientregister (NPR), og kriteriet får en kriterie-
vekt på 0,28 pst. Flyktninger uten integreringstil-
skudd vektes opp sammenliknet med i dagens del-
kostnadsnøkkel, mens de øvrige kriteriene vektes 
ned. Kriteriene i den foreslåtte delkostnads-
nøkkelen for sosiale tjenester har en forklarings-
kraft på om lag 42 pst.

10.7 Administrasjon, miljø og landbruk

Det er i dag én delkostnadsnøkkel for administra-
sjon og miljø og én delkostnadsnøkkel for land-
bruk. I dette avsnittet omtales begge disse del-
kostnadsnøklene.

Det har vært en egen administrasjonsnøkkel i 
inntektssystemet siden 1997, men det har variert 

noe over tid om det har vært egne nøkler for hen-
holdsvis administrasjon og landbruk og miljø, 
eller om disse oppgavene har vært samlet i én 
nøkkel med et eget kriterium for landbruks-
forvaltning. Bakgrunnen for at landbruk og miljø 
ble tatt med som egne oppgaver innenfor kost-
nadsnøkkelen for administrasjon, er innlemmin-
gen av tilskudd til den kommunale landbruksfor-
valtningen og tilskudd til kommunale miljøvern-
ledere i 1997. Kommunens arbeid med miljøopp-
gaver er sektorovergripende og ikke ført på en 
egen funksjon i KOSTRA, mens kommunal land-
bruksforvaltning er skilt ut som en egen funksjon 
i KOSTRA.

Administrasjon og miljø

Dagens delkostnadsnøkkel for administrasjon og 
miljø omfatter utgifter til kommunenes admi-
nistrasjon, politisk styring og kontroll, samt ulike 
fellesutgifter som ikke er fordelt på de øvrige tje-
nestene. Dette er tjenester alle kommuner må ha 
for å kunne styre og drifte kommunen, og har 
vært sett på som kostnaden ved å være en kom-
mune. Det er ikke egne funksjoner knyttet til 
kommunenes utgifter til miljø i utgiftsutjevningen 
i dag.

Administrasjonen er avgrenset til kommune-
nes sentraladministrasjon, og omfatter ikke admi-
nistrative ledere på tjenestesteder. Tabell 10.26 
viser kommunenes utgifter til administrasjon i 
2019, på de funksjonene som er inkludert i utgifts-
utjevningen og delkostnadsnøkkelen for admi-
nistrasjon.

I 2019 var kommunenes utgifter til administra-
sjon om lag 28,5 mrd. kroner, eller om lag 
9 300 kroner per innbygger. Utgiftene målt i kro-
ner per innbygger varierer imidlertid betydelig 
mellom kommunene, fra om lag 2 800 til 
43 800 kroner per innbygger. 90 pst. av kommu-
nene har utgifter på mellom 4 400 til 16 500 kro-

Tabell 10.25 Forslag til delkostnadsnøkkel for sosiale tjenester

Kriterium Kriterievekt

Aleneboende 30–66 år 0,3084
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,2080
Pasienter med psykiske lidelser (NPR) 0,2843
Opphopningsindeks 0,0584
Innbyggere 16–66 år 0,1409
Sum 1,0000
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ner per innbygger, og små kommuner har 
gjennomgående høyere utgifter til administrasjon 
enn større kommuner.

Figur 10.1 viser sammenhengen mellom inn-
byggertall i kommunen og kommunens utgifter 
til administrasjon (per innbygger). Figuren viser 

at de minste kommunene har høyest utgifter, og 
utgiftene avtar med økende innbyggertall. Fra 
om lag 15–20 000 innbyggere flater kurven ut, 
og det er små forskjeller i utgifter til admini-
strasjon per innbygger for de større kommu-
nene.

Kilde: Regnskapstall fra SSB KOSTRA

Tabell 10.26 Brutto driftsutgifter, ekskl. avskrivninger, til administrasjon. KOSTRA 2019, tall i mill. kroner.

Funksjon Brutto driftsutgifter, ekskl. avskrivninger (mill. kr.)

100 Politisk styring  2 431 678 
110 Kontroll og revisjon  645 813 
120 Administrasjon  21 131 261 
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen  1 676 208 
130 Administrasjonslokaler  1 830 056 
180 Diverse fellesutgifter 803 378
Sum administrasjon 28 518 394

Figur 10.1 Samvariasjon mellom kommunestørrelse og brutto driftsutgifter til administrasjon, målt i kroner 
per innbygger. Tall for 2020. (Log 6 tilsvarer et innbyggertall på om lag 400, log 8 om lag 3 000, log 10 om lag 
22 000 og log 12 om lag 162 000 innbyggere).
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Landbruk

Kommunenes utgifter til landbruksforvaltning er 
i dag en egen sektor i utgiftsutjevningen i inn-
tektssystemet, med en egen delkostnadsnøkkel. 
Delkostnadsnøkkelen for landbruk utgjør om lag 
0,2 pst. av samlet kostnadsnøkkel i 2022. Før 
2017 var landbruk en del av delkostnadsnøkke-
len for administrasjon, landbruk og miljø. Egne 
kriterier for landbruk i kostnadsnøkkelen ble 
innført i 2004, etter at det tidligere innlemmede 
øremerkede tilskuddet til den kommunale land-
bruksforvaltningen (349 mill. i 1996-kroner) ble 
lagt inn etter ordinære kriterier i inntekts-
systemet i 2002, men uten at kostnadsnøkkelen 
ble endret.

Kommunene er nærmeste forvaltningsorgan 
for landbruks- og matsektoren, og i de fleste kom-
muner utføres disse oppgavene av et kommunalt 
eller interkommunalt landbrukskontor. Kommu-
nenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er 
blant annet saksbehandling, kontroll og veiled-
ning etter landbruksrelaterte lover (jordlov, kon-
sesjonslov, skogbrukslov m.m.), forvaltning og 
kontroll av de økonomiske virkemidlene i land-
bruket og arbeid knyttet til landbruk og jordvern i 
saker etter plan- og bygningsloven.

Kommunenes utgifter til disse oppgavene føres 
på en egen funksjon i KOSTRA, funksjon 329 Land-
bruksforvaltning og landbruksbasert nærings-
utvikling. Totalt utgjorde brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger på denne funksjonen 901 mill. kroner 
i 2019.

Landbruksforvaltning utgjør en relativt liten 
del av kommunenes samlede utgifter, men kan 
utgjøre en større andel av utgiftene for enkelt-
kommuner. Brutto driftsutgifter til landbruksfor-
valtning utgjorde eksempelvis over 2 pst. av sam-
lede brutto driftsutgifter for ni kommuner i 2019. I 
gjennomsnitt brukte kommunene om lag 525 kro-
ner per innbygger til landbruksforvaltning, og de 
fleste kommunene brukte mellom 0 og 1 250 kro-
ner per innbygger. Det er imidlertid store variasjo-
ner mellom kommunene, og noen kommuner 
brukte over 2 000 kroner per innbygger i 2019. 19 
kommuner brukte ikke penger på landbruks-

forvaltning i 2019, og er ikke med i analysene 
utvalget har utført.

10.7.1 Dagens delkostnadsnøkkel – 
administrasjon og miljø, og landbruk

Administrasjon og miljø

Dagens delkostnadsnøkkel for administrasjon og 
miljø består av kriteriene antall innbyggere i alt 
og gradert basiskriterium, jf. tabell 10.27. Antall 
innbyggere i alt utgjør 92,35 pst. av delkostnads-
nøkkelen, så hoveddelen av fordelingen til admi-
nistrasjon og miljø er med et likt beløp per inn-
bygger. I tillegg inngår gradert basiskriterium 
med 7,65 pst., og dette fanger opp at det er 
smådriftsulemper innenfor kommunal adminis-
trasjon. Ved seneste revisjon av inntektssystemet 
i 2017 hadde kriteriene i delkostnadsnøkkelen en 
forklaringskraft på om lag 88 pst.

Landbruk

Landbruksnøkkelen består i dag av ett kriterium: 
landbrukskriteriet. Dette kriteriet består igjen av 
tre delkriterier: antall jordbruksbedrifter i kom-
munen, antall landbrukseiendommer i kommu-
nen og kommunens areal, jf. tabell 10.28.

Kriteriet antall jordbruksbedrifter skal fange 
opp at jordbruksbedrifter i drift genererer forvalt-
ningsarbeid gjennom brukernes behov for veiled-
ning og oppfølging. Antall landbrukseiendommer 
skal fange opp at den kommunale landbruksfor-
valtningen også har arbeid relatert til landbruks-
eiendommer som ikke er i drift, både i forbindelse 
med lovsaker og samarbeidstiltak. Kriteriet areal 
skal fange opp kommunenes utgifter knyttet til 
skogbruk og utmark. De ulike delkriteriene er 
vektet sammen ut fra hvor stor del av variasjonen 
de forklarer i analysene. Det har ikke skjedd 
endringer i delkriteriene eller vektingen av dem 
siden den siste helhetlige revisjonen av inntekts-
systemet i 2017. Kriteriene forklarte ved seneste 
revisjon av inntektssystemet om lag 54 pst. av 
variasjonen i kommunenes utgifter til landbruk 
(målt per innbygger).

Tabell 10.27 Dagens delkostnadsnøkkel for administrasjon og miljø. 2022.

Kriterium Kriterievekt

Antall innbyggere i alt 0,9235
Gradert basiskriterium 0,0765
Sum 1,0000
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10.7.2 Analyseresultater og vurderinger
Utvalget har analysert kommunenes utgifter til 
administrasjon og landbruk hver for seg, og resul-
tatene fra disse analysene er omtalt under.

Administrasjon

Det er i dag ikke mulig å skille ut utgiftene knyttet 
til kommunenes miljøoppgaver i KOSTRA, og det 
antas at utgiftene på dette området i stor grad inn-
går i den generelle administrasjonen eller er en 
inkludert del av arbeidet på flere sektorer. Funk-
sjonene som inngår i denne delkostnadsnøkkelen 
handler i hovedsak om administrasjon, og utvalget 
omtaler derfor denne delkostnadsnøkkelen som 
administrasjon.

I utvalgets oppdaterte analyser av kommune-
nes administrasjonsutgifter har kriteriene i 
dagens delkostnadsnøkkel en forklaringskraft på 
86 pst., om lag det samme som ved seneste revi-
sjon av inntektssystemet. De oppdaterte analy-
sene viser at kommunestørrelse, målt ved basis-
kriteriet, fortsatt har betydning for variasjonene i 
kommunenes utgifter til administrasjon. Utval-
get har også sett på om andre variabler som sier 
noe om strukturelle forhold i kommunen kan ha 
betydning for kommunenes utgifter til admi-
nistrasjon, slik som befolkningsvekst, kommu-
nens areal, bosettingsmønster og ulik alders-
sammensetning. De ulike indikatorene samvarie-
rer imidlertid i stor grad, og henger både 
sammen med kommunestørrelse og kommu-
nens inntektsnivå.

Basiskriteriet vurderes som det beste krite-
riet for å fange opp betydningen av strukturelle 
forhold. Dette er også i tråd med resultatene fra 
den simultane modellen45, som finner stabile 

effekter av basiskriteriet over tid. På samme 
måte som for de øvrige delkostnadsnøklene der 
basiskriteriet inngår anbefales det at basiskrite-
riet vektes inn som gjennomsnittet mellom utval-
gets egne analyser og resultatene fra den simul-
tane modellen.

Landbruk

Landbrukskriteriet har i utvalgets oppdaterte ana-
lyser en forklaringskraft på 53 pst., om lag det 
samme som i analysene som ligger til grunn for 
dagens delkostnadsnøkkel for landbruk. De tre 
variablene i dagens landbrukskriterium har også i 
utvalgets oppdaterte analyser betydning for kom-
munenes utgifter i forventet retning, men antall 
landbrukseiendommer er ikke statistisk signifi-
kant for 2019. Variabelen er imidlertid statistisk 
signifikant for 2017 og 2018, og dersom vi eksklu-
derer kommunene med høyest utgifter per inn-
bygger fra analysene. Utvalget vurderer at land-
brukskriteriet bør bestå av de samme del-
kriteriene som før, men vektingen endres noe 
grunnet analyseresultatene. Det gis i forslaget til 
ny vekting økt vekt til kriteriene antall jordbruks-
bedrifter og kommunens areal, mens landbruks-
eiendommer vektes ned fra 0,28 til 0,11. Utvalgets 
forslag til sammensetning av landbrukskriteriet er 
vist i tabell 10.29.

10.7.3 Utvalgets forslag – delkostnadsnøkkel 
for administrasjon

Utvalget foreslår at dagens to delkostnadsnøkler 
for administrasjon og miljø, og landbruk, slås 
sammen til en felles delkostnadsnøkkel for admi-
nistrasjon. Kommunens utgifter til miljø og land-
bruksforvaltning, slik disse inngår i utgiftsutjev-
ningen, kan ses som en del av kommunens admi-
nistrasjon. Landbruk er i dag en svært liten del-
kostnadsnøkkel, med en vekting på om lag 0,2 pst. 
av samlet kostnadsnøkkel, og kostnadsnøkkelen 
har ikke egne kriterier for miljøoppgaver.

45 Borge m.fl. (2020). Betydningen av kostnads- og etterspørsels-
faktorer: Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, parti-
elle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader.
SØF-rapport, 06/20. Senter for økonomisk forskning.

Tabell 10.28 Kriteriene i dagens landbrukskriterium (2022)

Kriterium Kriterievekt

Jordbruksbedrifter i kommunen 0,6790
Landbrukseiendommer i kommunen 0,2760
Kommunens areal 0,0450
Sum 1,0000
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Utvalget anbefaler videre at landbrukskriteriet 
justeres i tråd med analysene som omtalt over.

Landbrukskriteriet kan fortsatt baseres på 
analyser av kommunenes utgifter til landbruk på 
funksjon 329 i KOSTRA, men sektoren kan inklu-
deres i delkostnadsnøkkelen for administrasjon. 
Landbrukskriteriet vektes inn i delkostnads-
nøkkelen for administrasjon som landbruks-
utgiftenes andel av de totale administrasjons-
utgiftene.

Utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for 
administrasjon er vist i tabell 10.30.

10.8 Samlet kostnadsnøkkel

10.8.1 Sektorenes vekt i samlet 
kostnadsnøkkel

De ulike delkostnadsnøklene vektes sammen til 
en samlet kostnadsnøkkel ut fra den enkelte sek-
torens størrelse, målt ved netto driftsutgifter, fra-
trukket avskrivninger, fra KOSTRA. Den enkelte 
sektor (delkostnadsnøkkel) sin andel av totalen 
bestemmes av sektorens andel av de totale utgif-
tene til sektorene som inngår i utgiftsutjev-
ningen.

Utvalget har tatt utgangspunkt i sektorenes 
andel av totalen slik disse er fastsatt i kost-
nadsnøkkelen i 2022, jf. statsbudsjettet for 2022 
(Grønt hefte 2022). Andelene er deretter korri-
gert for de endringene utvalget foreslår på hvilke 

sektorer som skal inngå i utgiftsutjevningen, og 
hvilke funksjoner som skal inngå i hvilken sek-
tor.

Midlene til helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste, som i dag gis med en særskilt fordeling, 
er korrigert ut i beregningen av sektorenes stør-
relse i statsbudsjettet og Grønt hefte 2022 siden 
disse utgiftene mest sannsynlig også ligger inne i 
tallene for netto driftsutgifter som benyttes i 
beregningene. Utvalget anbefaler at disse midlene 
ikke lenger skal fordeles særskilt, og denne 
korreksjonen er derfor tatt bort i utvalgets for-
slag. Midlene som i 2022 er lagt inn med særskilt 
fordeling per grunnskole i kommunene ligger 
ikke inne i netto driftsutgifter på noen av 
sektorene i dag, og det er derfor ikke korrigert 
for dette i beregningene av sektorenes størrelse.

Tabell 10.31 viser hvor stor andel de ulike del-
kostnadsnøklene utgjør av den samlede kost-
nadsnøkkelen i utvalgets forslag til ny kost-
nadsnøkkel. Tabellen gir også en oversikt over 
hvilke KOSTRA-funksjoner som er inkludert i de 
ulike sektorene i utvalgets forslag til utgiftsutjev-
ning.

10.8.2 Forslag til samlet kostnadsnøkkel for 
kommunene

Kriteriene i de ulike delkostnadsnøklene vektes 
sammen til en samlet kostnadsnøkkel. Kriteriets 
vekt i den enkelte delkostnadsnøkkelen multipli-

Tabell 10.29 Utvalgets forslag til landbrukskriterium.

Kriterium Kriterievekt

Jordbruksbedrifter i kommunen 0,7836
Landbrukseiendommer i kommunen 0,1099
Kommunens areal 0,1065
Sum 1,0000

Tabell 10.30 Utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel for administrasjon.

Kriterium Kriterievekt

Antall innbyggere i alt 0,8973
Gradert basiskriterium 0,0776
Landbrukskriteriet 0,0251
Sum 1,0000
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seres med sektorens andel av den samlede kost-
nadsnøkkelen, og for kriterier som inngår i flere 
delkostnadsnøkler summeres vektingen fra de 
ulike sektorene. Tabell 10.32 viser dagens kost-
nadsnøkkel (2022) og utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel. I utvalgets forslag er alternativ 
2 for delkostnadsnøkkelen for barnevern lagt til 
grunn.

Med utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel 
får alderskriteriene større betydning enn i dag, 
vektingen av disse kriteriene øker fra om lag 
70,6 pst. til 72,5 pst. Det er kriteriene for antall 
barn under 6 år, og aldersgruppene mellom 23 og 
90 år som får økt vekt.

Kriteriene for bosettingsmønster og kommu-
nestørrelse får en høyere vekting med utvalgets 
forslag. Gradert basiskriterium øker med 
0,17 prosentpoeng, mens kriteriene sone og nabo 
begge øker med 0,4 prosentpoeng. Økningen i 
gradert basiskriterium tilsvarer en økning i belø-

pet per kommune på om lag 2 mill. kroner, sam-
menlignet med beløpet som utløses av dagens 
kostnadsnøkkel (2022-tall).

Kriteriet antall psykisk utviklingshemmede 16 
år og over er det enkeltkriteriet med størst reduk-
sjon i vektingen med utvalgets forslag. Endringen 
innebærer at kriteriet utløser om lag 0,5 mill. kro-
ner mindre per person i kriteriet med utvalgets 
forslag enn i dagens kostnadsnøkkel. Denne end-
ringen må også ses i sammenheng med toppfinan-
sieringsordningen for ressurskrevende tjenester, 
dette er nærmere omtalt i avsnitt 10.3.6 over.

Kriterier som foreslås tatt ut av kostnads-
nøkkelen er dagens opphopningsindeks (som 
erstattes av en alternativ indeks), ikke-gifte 67 år 
og over, uføre, barn uten kontantstøtte og inn-
byggere med høyere utdanning. Nye kriterier 
som tas inn er lønnstakere i heltidsstilling, alene-
boende over 67 år og antall pasienter med diag-
noser knyttet til rus og psykisk helse.

Kilde: Kostnadsnøkkelen for 2022, fra Grønt hefte 2022. Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2021–2022). Korrigert for 
endringer som følge av utvalgets forslag.

Tabell 10.31 Delkostnadsnøklenes andel av samlet kostnadsnøkkel.

Delkostnadsnøkkel KOSTRA-funksjon Sektorandel

Barnehage F201, F211, F221 15,66 %
Grunnskole F202, F215, F222, F223, F383 24,44 %
Pleie og omsorg F234, F253, F254, F256, F261 34,63 %
Sosiale tjenester F213, F242, F243, F273, F276, F281, F283 6,83 %
Barnevern F244, F251, F252 4,48 %
Kommunehelse F232, F233, F241 5,77 %
Administrasjon (inkl. landbruk) F100, F110, F120, F121, F130, F180,F329 8,19 %
Sum 100,00 %
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1 I utvalgets forslag er dagens modell for gradert basiskriterium lagt til grunn. Se kap. 9.7 for utvalgets vurdering og anbefaling 
om å endre utformingen av dette kriteriet.

2 Vektingen av de ulike kriteriene innad i landbrukskriteriet endres med utvalgets forslag.

Tabell 10.32 Dagens kostnadsnøkkel og utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel.

Kriterium
Vekt i dagens 

kostnadsnøkkel
Vekt i utvalgets forslag 
 til ny kostnadsnøkkel

Andel innbyggere 0–1 år 0,0057
Andel innbyggere 2–5 år 0,1355
Andel innbyggere 0 år 0,0027
Andel innbyggere 1–5 år 0,1397
Andel innbyggere 6–15 år 0,2632
Andel innbyggere 6–12 år 0,1618
Andel innbyggere 13–15 år 0,0915
Andel innbyggere 16–22år 0,0236 0,0235
Andel innbyggere 23–66 år 0,1051 0,1235
Andel innbyggere 67–79 år 0,0570 0,0691
Andel innbyggere 80–89 år 0,0775 0,0791
Andel innbyggere 90 år og over 0,0389 0,0359
Gradert basiskriterium1 0,0159 0,0176
Sonekriteriet 0,0100 0,0103
Nabokriteriet 0,0100 0,0103
Landbrukskriteriet2 0,0021 0,0021
Innvandrere 6–15 år, ekskl Skandinavia 0,0070 0,0078
Antall personer med psykisk utviklingshemming 16 år og over 0,0491 0,0171
Ikke-gifte 67 år og over 0,0459
Dødelighet 0,0459 0,0447
Uføre 18–49 år 0,0063
Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0082 0,0142
Opphopningsindeks – dagens (skilte/separerte*ledige*lavinntekt) 0,0093
Opphopningsindeks – ny (ledige*lavinntekt) 0,0040
Aleneboende 30–66 år 0,0189 0,0211
Barn 0–15 år med enslig forsørger 0,0186 0,0071
Lavinntektskriteriet 0,0117 0,0116
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0165
Innbyggere med høyere utdanning 0,0181
Lønnstakere i heltidsstilling 0,0315
Aleneboende over 67 år 0,0396
Antall pasienter rus og psykisk helse (NPR) 0,0342
Sum 1,0000 1,0000
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Kapittel 11  
Regionalpolitiske tilskudd

11.1 Innledning

I fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn 
til strukturelle forskjeller i kommunenes kostna-
der gjennom utgiftsutjevningen, mens forskjeller i 
skatteinntektene delvis utjevnes gjennom inntekts-
utjevningen. I tillegg til disse utjevningsmeka-
nismene er det i dag flere tilskudd innenfor 
rammetilskuddet som er begrunnet ut fra dis-
trikts- og regionalpolitiske målsetninger, såkalte 
regionalpolitiske tilskudd.

Hensikten med slike regionalpolitiske tilskudd 
er å bruke inntektssystemet som et virkemiddel 
for å nå mål om blant annet å opprettholde boset-
tingsmønsteret, bevare levedyktige lokalsamfunn 
og bidra til næringsutvikling og en god samfunns-
messig utvikling i distriktene. Den omfattende 
omfordelingen gjennom utgifts- og inntektsutjev-
ningen i inntektssystemet er også svært viktige 
distriktspolitiske virkemidler, ved at både sentrale 
og mindre sentrale kommuner settes i stand til å 
kunne tilby likeverdige tjenester til sine inn-
byggere.

I tillegg til tilskudd som er begrunnet ut fra 
distriktspolitiske hensyn, er det i dag også sær-
skilte tilskudd til de største kommunene, kommu-
ner med særlig høy befolkningsvekst og et til-
skudd til kommuner som slår seg sammen og blir 
et sterkere tyngdepunkt i sin region.

I dag mottar flertallet av kommunene ett eller 
flere regionalpolitiske tilskudd. Utvalget er i sitt 
mandat bedt om å vurdere behovet for andre til-
skudd i tillegg til innbyggertilskuddet i inntekts-
systemet, og hvilke samfunnsutfordringer slike til-
skudd skal svare på. Dette kapitlet redegjør for 
dagens regionalpolitiske tilskudd, utvalgets 
vurdering av disse og utvalgets anbefaling til 
endringer i de regionalpolitiske tilskuddene i inn-
tektssystemet.

Også andre deler av distriktspolitikken har 
betydning for rammebetingelsene for kommu-
nene i ulike deler av landet, særlig ordningen med 
differensiert arbeidsgiveravgift. Både i utformin-
gen av dagens distriktstilskudd i inntektssystemet 

og i den øvrige distriktspolitikken benyttes dis-
triktsindeksen for å avgrense hvilke kommuner 
som har distriktsutfordringer. Distriktsindeksen 
og den øvrige distriktspolitikken er nærmere 
omtalt i avsnitt 11.3.

11.2 Dagens regionalpolitiske tilskudd 
i inntektssystemet

I inntektssystemet er det i dag fem tilskudd som er 
begrunnet ut fra ulike distrikts- og regionalpoli-
tiske målsetninger, jf. tabell 11.1. Dette er distrikts-
tilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, 
storbytilskuddet, regionsentertilskuddet og vekst-
tilskuddet. I tillegg inneholder skjønnstilskuddet 
også elementer av distriktspolitikk. Noen av til-
skuddene har vært en del av inntektssystemet 
over flere tiår, med litt ulike begrunnelser og utfor-
ming, mens andre tilskudd har kommet til i løpet 
av de siste ti årene. Utformingen av de ulike til-
skuddene er nærmere omtalt i avsnitt 11.2.1–
11.2.5.

I sum utgjør de regionalpolitiske tilskuddene i 
inntektssystemet om lag 4 mrd. kroner i 2022, og 
det er 270 kommuner som mottar ett eller flere 
slike tilskudd. 86 kommuner mottar ikke regional-
politiske tilskudd i 2022, og av disse er det 13 
kommuner som kunne ha mottatt regionalpoli-
tiske tilskudd hvis de ikke hadde hatt skatteinn-
tekter over grensen for å motta tilskuddene.

Det største tilskuddet er distriktstilskudd 
Nord-Norge, med vel 2,25 mrd. kroner, som går til 
alle kommuner i de nordligste fylkene og noen 
kommuner i den nordligste delen av Trøndelag. 
Småkommunetillegget innenfor de to distriktstil-
skuddene går til kommuner med under 3 200 inn-
byggere, og gis med en sats per kommune. Det 
gjør at dette tilskuddet kan utgjøre et relativt høyt 
tillegg i kroner per innbygger for disse kommu-
nene.

Selv om tilskuddene totalt sett utgjør en rela-
tivt liten del av kommunenes frie inntekter, kan de 
ha stor betydning for enkeltkommuner. Dette gjel-
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der særlig for små kommuner i Finnmark, som 
mottar småkommunetillegg og distriktstilskudd 
Nord-Norge etter høyeste sats. Kartet i figur 11.1 
viser regionalpolitiske tilskudd som andel av 
samlet rammetilskudd for kommunene i 2022.

11.2.1 Distriktstilskudd Sør-Norge
Distriktstilskudd Sør-Norge utgjør om lag 
808 mill. kroner i 2022. Tilskuddet ble innført i 
2017, og var en sammenslåing av det tidligere dis-
triktstilskudd Sør-Norge og småkommunetilskud-
det. Det tidligere småkommunetilskuddet ble inn-
ført i forbindelse med omleggingen av inntekts-
systemet i 1996, mens det tidligere distrikts-
tilskudd Sør-Norge ble innført i 2009.

Distriktstilskudd Sør-Norge består av to deler, 
et småkommunetillegg til kommuner med under 
3 200 innbyggere og et tilskudd til kommuner 
med over 3 200 innbyggere med svak samfunns-
messig utvikling og distriktsmessige utfordringer. 
Tilskuddet går til kommuner i Sør-Norge, dvs. 
kommuner som ikke er omfattet av distriktstil-
skudd Nord-Norge.

Kriteriene for å motta distriktstilskudd Sør-
Norge er at kommunen:
– har under 3 200 innbyggere eller en distrikts-

indeks1 på 46 eller lavere, og
– har en gjennomsnittlig skatteinntekt per inn-

bygger de siste tre årene som er lavere enn 
120 pst. av landsgjennomsnittet.

Kommuner med under 3 200 innbyggere får et til-
skudd per kommune. Satsene varierer etter kom-
munens verdi på distriktsindeksen, der kommu-
ner med en indeks på 35 eller lavere får tilskudd 
etter den høyeste satsen.

For kommuner med 3 200 innbyggere eller 
mer blir tilskudd gitt delvis med en sats per kom-
mune og delvis med en sats per innbygger. Kom-
muner med distriktsindeks på 35 eller lavere får 
tilskudd etter de høyeste satsene, mens kommu-
ner med indeks mellom 35 og 46 får tilskudd etter 
lavere satser. Satsene for distriktstilskudd Sør-
Norge i 2022 er vist i tabell 11.2.

11.2.2 Distriktstilskudd Nord-Norge
Distriktstilskudd Nord-Norge er det største regio-
nalpolitiske tilskuddet innenfor rammetilskuddet. 
Tilskuddet går til alle kommuner i Troms og Finn-
mark, Nordland og noen kommuner i den nord-
ligste delen av Trøndelag, og utgjorde i 2022 om 
lag 2,3 mrd. kroner.

Tilskuddet ble innført i 2017, og var en videre-
føring av to tidligere tilskudd: Nord-Norge- og 
Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. 
Det har vært et eget tilskudd til kommuner i de 
nordligste fylkene i inntektssystemet siden 1994, 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte 2022.

Tabell 11.1 Regionalpolitiske tilskudd 2022. Grønt hefte 2022.

Tilskudd
Sum tilskudd 

2022
Antall kommuner som 

mottar tilskuddet
Gjennomsnittlig beløp for

 kommuner som mottar tilskuddet
(1000 kr) (antall) (1000 kr) (kr pr innb)

Distriktstilskudd Sør-Norge 808 128 136 5 942 1 325
Herav småkommunetillegg 350 581 69 5 081 2 477
Herav øvrige kommuner 457 548 67 6 631 977
Distriktstilskudd Nord-Norge 2 253 346 91 24 762 4 325
Herav småkommunetillegg 474 369 57 8 322 5 210
Herav del per innbygger 1 778 977 91 19 549 3 415
Regionsentertilskudd 203 375 37 5 497 179
Veksttilskudd 145 756 12 12 146 430
Storbytilskudd 608 665 6 101 444 393
Sum regionalpolitiske tilskudd 4 019 270 270 13 867 976

1 Distriktsindeksen er et mål på graden av distriktsutford-
ringer i en kommune. Indeksen er nærmere beskrevet i 
avsnitt 11.3.2.
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Figur 11.1 Regionalpolitiske tilskudd som andel av totalt rammetilskudd i 2022, i statsbudsjettet 2022 
(prosent).
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte 2022.

Regionalpolitiske tilskudd som
andel av totalt rammetilskudd 2022

0 33,68
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mens det tidligere småkommunetilskuddet ble 
innført i forbindelse med omleggingen av inn-
tektssystemet i 1996.

Distriktstilskudd Nord-Norge består av to deler, 
en del som går til alle kommunene og et småkom-
munetillegg til kommuner med under 3 200 inn-
byggere. Den største delen av tilskuddet blir for-
delt med en sats per innbygger til alle kommuner i 
disse områdene. Satsen er differensiert mellom 
kommuner i ulike fylker og geografiske områder.

Kommuner med færre enn 3 200 innbyggere, 
og skatteinntekter fra inntekt og formue samt 
naturressursskatt under 120 pst. av landsgjen-
nomsnittet, mottar i tillegg et småkommunetillegg 
innenfor tilskuddet. Dette tilskuddet fordeles etter 
de samme kriteriene og satsene som små-
kommunetillegget i distriktstilskudd Sør-Norge. 
Kommunene i tiltakssonen2, får småkommune-
tillegg etter en høyere sats enn øvrige kommuner. 
Satsene for distriktstilskudd Nord-Norge i 2022 er 
vist i tabell 11.3.

11.2.3 Storbytilskudd
Storbytilskuddet går i dag til de største byene; 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristian-
sand og Drammen. Tilskuddet fordeles med et 
likt beløp per innbygger til disse kommunene. I 
2022 er satsen per innbygger 393 kroner, og stor-
bytilskuddet er til sammen om lag 609 mill. 
kroner.

Storbytilskuddet ble innført som et særskilt til-
skudd til de fire største kommunene i 2011, og ble 
senere utvidet til å også inkludere Kristiansand og 
Drammen. Tilskuddet ble begrunnet med de 
særskilte utfordringene storbyene har knyttet til 
urbanitet, og den sentrale rollen de har for 
samfunnsutviklingen i sin region. Det ble særlig 
pekt på sosiale forhold og levekår, rus og psykia-
tri, og tilrettelegging av infrastruktur og areal-
bruk.

11.2.4 Regionsentertilskudd
Regionsentertilskuddet ble innført fra og med 
2017, i forbindelse med forrige revisjon av inn-
tektssystemet for kommunene. Tilskuddet går til 
kommuner som har slått seg sammen, og som 
etter sammenslåingen fikk over om lag 8 000 inn-
byggere. Kommuner som mottar storbytilskudd 
kan ikke samtidig motta regionsentertilskudd.

Tilskuddet fordeles delvis etter en sats per inn-
bygger og delvis etter en sats per kommune. I 
2022 er satsen per kommune 3,344 mill. kroner og 
satsen per innbygger er 70 kroner. Totalt er region-
sentertilskuddet på 203 mill. kroner i 2022.

11.2.5 Veksttilskudd
Veksttilskuddet går til kommuner som i en 
periode har en særlig sterk befolkningsvekst. Til-
skuddet er begrunnet med at kommuner med høy 
befolkningsvekst på kort og mellomlang sikt kan 
ha problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en 
raskt voksende befolkning, og at det kan være 
vanskelig å finansiere de nødvendige investe-
ringene uten at det virker inn på det øvrige 
tjenestetilbudet.

2 Tiltakssonen ble etablert i 1990, og avgrenser et område 
for særskilte distriktspolitiske virkemidler. Det omfatter 
kommunene i tidligere Finnmark fylke og de sju nordligste 
kommunene i tidligere Troms fylke. Kilde: Kommunal- og 
distriktsdepartementet (2021). Tiltakssonen i Finnmark og 
Nord-Troms.

Tabell 11.2 Satser i distriktstilskudd Sør-Norge 2022.

Kommuner med 3200 innbyggere 
eller mer

Kommuner med færre 
 enn 3200 innbyggere

Indeks
Sats per kommune 

 (1000 kr)
Sats per innbygger 

 (kroner)
Sats per kommune 

 (1000 kr)

Indeks 0–35 1 307 1 183 6 034 
Indeks 36–38 1 047 947 5 432 
Indeks 39–41 785 710 4 827 
Indeks 42–44 522 473 4 225 
Indeks 45–46 262 237 3 620 
Indeks over 46 0 0 3 017 
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Veksttilskuddet går til kommuner som de siste 
tre årene har hatt en gjennomsnittlig, årlig befolk-
ningsvekst på 1,4 pst. eller mer. I tillegg må kom-
munene ha hatt skatteinntekter som er under 
140 pst. av landsgjennomsnittet de siste tre årene 
(målt per innbygger). Tilskuddet gis med et fast 
beløp per nye innbygger ut over vekstgrensa. 
Satsen for 2022 er på 62 252 kroner, og totalt 
bevilges 145,8 mill. kroner i veksttilskudd i 2022.

11.3 Regional- og distriktspolitikk – 
distriktspolitiske virkemidler

Norsk regionalpolitikk har i stor grad vært rettet 
inn mot å nå mål om befolkningsutvikling og like-
verdige levekår i hele landet. Kommunal- og dis-
triktsdepartementet deler regional- og distrikts-
politikken inn i to hovedkategorier: den mål-
rettede regional- og distriktspolitikken og regio-
nal- og distriktspolitiske hensyn på andre politikk-
områder.3

Den målrettede regional- og distriktspoli-
tikken viser til særskilte distrikts- og regionalpoli-
tiske utviklingsmidler som bevilges til særskilte 
prosjekter over statsbudsjettet (programkategori 
13.50). Hoveddelen av de øremerkede midlene 

som bevilges til distriktspolitiske tiltak går til 
ulike næringsrettede tilskudd innenfor det dis-
triktspolitiske virkeområdet. Målet med disse 
midlene er blant annet å bidra til et vekstkraftig 
næringsliv, verdiskaping og attraktive arbeids-
plasser, regional utvikling og styrket utviklings-
kapasitet og velfungerende tjenestetilbud i distrik-
tene.

Innenfor den brede regional- og distriktspoli-
tikken er kommunesektoren svært viktig. Kom-
munene har ansvaret for en rekke sentrale tjenes-
ter i den norske velferdsstaten. Innenfor rammene 
av statlig styring er det kommunene som har 
ansvaret for at alle innbyggere har tilgang til 
skole, barnehage, helse- og omsorgstjenester og 
andre viktige velferdstjenester. I den brede regio-
nal- og distriktspolitikken har derfor statlig poli-
tikk overfor kommunesektoren stor betydning. 
Inntektssystemet, med utjevning av både kost-
nads- og inntektsforskjeller mellom kommunene, 
er viktig for å sette alle kommuner i stand til å 
tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere.

Demografiutvalget (2020)4 viser i sin utred-
ning til at kommuner i distriktene har høyere 
utgifter per innbygger enn mer sentrale kommu-
ner, noe som blant annet henger sammen med at 
alderssammensetningen i distriktskommunene er 

3 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022). Om regional-
politikken.

Tabell 11.3 Satser i distriktstilskudd Nord-Norge 2022.

Kommuner i: Sats per innbygger (kroner)

Nordland og Namdalen 1 861
Troms (utenfor tiltakssonen) 3 570
Tiltakssonen i Troms 4 206
Finnmark 8 716
Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere

Distriktsindeks

Småkommunetillegg per 
 kommune, utenfor tiltakssonen 

(1 000 kr)

Småkommunetillegg per 
 kommune, i tiltakssonen 

(1 000 kr)

Indeks 0–35 6 034 13 068
Indeks 36–38 5 432 11 760
Indeks 39–41 4 827 10 455
Indeks 42–44 4 225 9 147
Indeks 45–46 3 620 7 841
Indeks over 46 3 017 6 534

4 NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele 
landet.
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mer kostnadskrevende og bosetningen er mer 
spredt. Distriktskommuner har også i hovedsak 
en lavere andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, 
og har dermed også lavere skatteinntekter per 
innbygger enn andre kommuner. Omfordelingen i 
utgifts- og inntektsutjevningen i inntektssystemet 
gjør at distriktskommuner blir kompensert for 
disse forholdene.

11.3.1 Differensiert arbeidsgiveravgift
Den største statlige ordningen som eksplisitt er 
begrunnet med distriktspolitiske målsetninger er 
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 
Arbeidsgiveravgiften er en avgift på brutto lønn 
som arbeidsgivere betaler til staten, og størrelsen 
på avgiften varierer ut fra hvor virksomheten er 
lokalisert.

Målet med differensiert arbeidsgiveravgift er å 
styrke sysselsettingen og bosettingen i landsdeler 
og områder med særskilte utfordringer, og også å 
kompensere næringslivet for noen av ulempene 
som spredt bosetting og store avstander med-
fører. Ordningen omfatter både næringslivet og 
offentlig sektor innenfor virkeområdet.5 I 2021 var 
omfanget på ordningen i form av reduserte avgif-
ter til staten beregnet til om lag 16,7 mrd. kroner, 
og av dette er over 6 mrd. knyttet til offentlig 
sektor.

Avgiften er differensiert i 7 ulike soner, der 
satsen varierer fra 0 pst. i tiltakssonen i Troms og 
Finnmark (sone 5) til full sats på 14,1 pst. utenfor 
virkeområdet (sone 1).6 Figur 11.2 viser soneinn-
delingen for virkeområdet for differensiert 
arbeidsgiveravgift i perioden 2022–2027.

Siden ordningen med differensiert arbeids-
giveravgift også omfatter kommunesektoren, får 
kommuner i enkelte områder lavere kostnader 
knyttet til lønn enn øvrige kommuner. En kom-
mune i sonen med laveste sats betaler ikke 
arbeidsgiveravgift for sine ansatte, og får dermed 
isolert sett 14,1 pst. lavere lønnskostnader enn en 
kommune som betaler full sats på arbeidsgiver-
avgiften. Differensiert arbeidsgiveravgift er der-
med et kraftfullt virkemiddel også overfor kom-
munesektoren, og gjør at kommuner i deler av 
landet til dels har betydelig lavere utgifter enn 
sammenlignbare kommuner som betaler arbeids-
giveravgift etter full sats.

11.3.2 Distriktsindeksen
Distriktsindeksen er et mål på graden av distrikts-
utfordringer i en kommune. Indeksen ble utviklet 
som grunnlag for bruk av distriktspolitiske virke-
midler innenfor den målrettede distriktspoli-
tikken, og benyttes for å i større grad å målrette 
tilskuddene til deler av landet med de største 
distriktsutfordringene. Indeksen er for eksempel 
ett av vurderingskriteriene som benyttes for å 
avgrense virkeområdet for distriktsrettet investe-
ringsstøtte og ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift. Ved innføringen av distrikts-
tilskudd Sør-Norge i inntektssystemet fra 2009 ble 
distriktsindeksen også tatt i bruk for å fordele dis-
triktstilskudd i inntektssystemet. Ved at distrikts-
indeksen benyttes i inntektssystemet, knyttes dis-
triktstilskuddene i større grad opp til den øvrige 
distriktspolitikken.

Distriktsindeksen består av indikatorer som 
måler kommunenes utfordringer knyttet til geo-
grafiske ulemper og samfunnsutfordringer som 
følge av slike ulemper. Indeksen varierer fra 0 til 
100, der kommuner med den laveste indeksen har 
de største distriktsutfordringene.

Distriktsindeksen er utviklet av Kommunal- 
og distriktsdepartementet og ble sist revidert i 
2020.7 I kommuneproposisjonen for 20218 pekte 
den daværende regjeringen på at det burde fore-
tas en samlet gjennomgang av behovet for 
regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner 
som eventuelt bør motta slike tilskudd, før en 
vurderer hvordan den reviderte distriktsindek-
sen eventuelt skal benyttes i inntektssystemet. 
Den tidligere distriktsindeksen benyttes derfor i 
inntektssystemet inntil videre, i påvente av utred-
ningen fra Inntektssystemutvalget. I tabell 11.4 
vises indeksen som brukes i dagens inntekts-
system.

Distriktsindeksen fra 2020 er vist i tabell 11.5. 
Da indeksen ble revidert i 2020 hadde den i stor 
grad vært uendret siden 2002. Bakgrunnen for 
revisjonen var blant annet at det skulle foretas en 
ny revisjon av virkeområdene for distriktsrettet 
investeringsstøtte og ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift, at målene med regional- og dis-
triktspolitikken har vært i endring samt at SSB 
har endret sin sentralitetsindeks, som er en viktig 
indikator i distriktsindeksen.

Indeksen veier sammen indikatorer for geo-
grafiske ulemper, økonomisk vekst og demografi. 

5 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022). Differen-
siert arbeidsgiveravgift.

6 Kommunal- og distriktsdepartementet (2022). Det dis-
triktspolitiske verkeområdet – regionalstønadskartet.

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). 
Distriktsindeksen 2020.

8 Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021.
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Figur 11.2 Soneinndeling virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift 2022.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet og Skatteetaten.

Sone 1: 14,1 pst.

Sone 1a: 10,6 pst./14,1 pst.

Sone 2: 10,6 pst.

Sone 3: 6,4 pst.

Sone 4: 5,1 pst.

Sone 4a: 7,9 pst.

Sone 5: 0 pst.
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De geografiske ulempene beregnes ved liten 
størrelse på lokale arbeids- og tjenestemarkeder 
og lang avstand til større og mer spesialiserte 
markeder. Dette fanges i stor grad opp gjennom 
sentralitetsindeksen utarbeidet av SSB, som måler 
innbyggernes tilgang til arbeidsplasser og tjenes-
ter innenfor det som oppfattes som grensen for 
daglige arbeids- og pendlerreiser. I tillegg fanger 
distriktsindeksen opp samfunnsutfordringer som 
følger av geografiulempene, knyttet til befolk-
ningsutvikling, sysselsettingsvekst og kjennetegn 
ved næringsstrukturen i kommunen. Befolknings-
utviklingen de siste 10 årene er vektet inn med 
40 pst. av indeksen.

Utvalgets vurdering – ny distriktsindeks og distrikts-
tilskuddene i inntektssystemet

Etter utvalgets vurdering fanger både den gamle 
og den nye distriktsindeksen opp relevante dis-

triktsutfordringer. Sentrale distriktsutfordringer 
er knyttet til svak befolkningsutvikling, svak sam-
funnsutvikling og utfordringer knyttet til sentrali-
tet og beliggenhet. Den nye distriktsindeksen 
fanger opp alle disse forholdene, og er dermed 
godt egnet til å si noe om graden av distrikts-
utfordringer i en kommune sammenliknet med 
andre kommuner.

Den nye distriktsindeksen legger noe høyere 
vekt på sentralitet, målt ved SSBs sentralitets-
indeks, samtidig som befolkningsutviklingen de 
siste 10 årene vektes relativt høyt. I tillegg har den 
også indikatorer som sier noe om næringsstruktu-
ren i kommunen og utviklingen i sysselsettingen 
over tid. Den nye sentralitetsindeksen fanger opp 
flere forhold knyttet til sentralitet enn indeksen 
som ble benyttet i distriktsindeksen før 2020. 
Blant annet fanger den opp hvilke typer tjenester 
som finnes i området rundt kommunen, og der-
med sier den også noe om sentraliteten innad i en 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tabell 11.4 Distriktsindeks før revisjonen i 2020. Indikatorer og vekting.

Gruppe Indikator Vekting

Geografi Sentralitet (NIBR11) 20
Befolkningstetthet 10
Reisetid 10

Demografi Befolkningsutvikling siste 10 år 20
Eldreandel (67 år og over) 5
Kvinneandel (kvinner i aldersgruppen 20–39 år) 5

Arbeidsmarked Andel yrkesaktive (bostedskommune) aldersgruppen 20–64 år 10
Vekst i sysselsettingen siste 10 år 10

Levekår Inntekt per innbygger 17 år og over 10
Sum 100

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.

Tabell 11.5 Distriktsindeks 2020, indikatorer og vekting.

Emnegruppe Indikator Vekting

Geografi Sentralitetsindeks (SSB) 40
Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst siste 10 år 10

Ensidig næringsstruktur 10
Demografi Befolkningsutvikling siste 10 år 40
Alle emnegrupper Alle indikatorene 100
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region. Den nye sentralitetsindeksen er også mer 
presis, ved at den beregnes med utgangspunkt i 
alle bebodde grunnkretser i kommunen, og ikke 
kun tar utgangspunkt i det dominerende tett-
stedet i kommunen som i den tidligere indeksen.9
Dette bidrar samlet sett til at den nye distrikts-
indeksen er godt egnet til å rangere kommunene 
ut fra distriktsutfordringer innad i arbeids-
markedsregioner.

Et annet viktig element i distriktsindeksen er 
befolkningsutviklingen de siste 10 årene. Befolk-
ningsnedgang er en stor utfordring i distrikts-
kommuner, og gjør det krevende for kommunen å 
tilpasse tjenestetilbudet til endringen i innbygger-
tall og befolkningssammensetning. Siden de frie 
inntektene i stor grad fordeles ut fra innbygger-
tallet i kommunen, vil kommuner med befolk-
ningsnedgang oppleve nedgang i sine inntekter. 
Etter utvalgets vurdering er befolkningsnedgang 
forhold som bør fanges opp av et distriktstilskudd 
i inntektssystemet, slik at disse kommunene 
settes i stand til å opprettholde tjenestetilbudet til 
sine innbyggere, selv om innbyggertallet går ned.

Utvalget mener at den nye distriktsindeksen i 
stor grad fanger opp typiske distriktsutfordringer, 
og at denne derfor er godt egnet til å benyttes i 
fordelingen av distriktstilskudd i inntektssystemet. 
Distriktsindeksen oppdateres med jevne mellom-
rom, og kommunenes verdier på indeksen oppda-
teres over tid. Ved å knytte distriktstilskuddene i 
inntektssystemet opp til en indeks som oppdate-
res med jevne mellomrom sikrer man også at 
hvilke kommuner som omfattes av distrikts-
tilskuddet ikke låses til et visst tidspunkt, da 
verdiene på indeksen vil fange opp eventuelle 
endringer i hvilke kommuner som har størst dis-
triktsutfordringer.

Utvalget anbefaler derfor at den nye distrikts-
indeksen tas i bruk for å fordele distrikts-
tilskuddene i inntektssystemet, og at det gjøres en 
justering i de ulike grenseverdiene og satsene i til-
skuddene slik at disse tilpasses den nye indeksen. 
Se nærmere omtale av distriktstilskudd Sør-Norge 
og distriktstilskudd Nord-Norge.

11.4 Utvalgets vurdering – 
regionalpolitiske tilskudd 
i inntektssystemet

Utvalget mener at inntektssystemets hovedopp-
gave er å gi kommunene et godt grunnlag for å 

levere likeverdige tjenester til sine innbyggere. 
Utjevningen av kommunenes økonomiske forut-
setninger gjennom inntekts- og utgiftsutjev-
ningen er det viktigste distriktspolitiske virke-
middelet i inntektssystemet, og eventuelle regio-
nalpolitisk begrunnede tilskudd kommer i tillegg 
til disse utjevningsordningene. Dagens regional-
politiske tilskudd er i stor grad begrunnet ut fra 
politiske ønsker om å støtte opp om ulike regio-
nalpolitiske målsetninger, og flere av elementene 
har vært en del av inntektssystemet over lang tid. 
Utvalget er bedt om å vurdere behovet for denne 
typen tilskudd, og hvilke mål slike tilskudd skal 
ivareta.

De regionalpolitiske tilskuddene er en del av 
det samlede rammetilskuddet, men kommer i til-
legg til utgiftsutjevningen. Desto større del av 
rammen som fordeles i form av regionalpolitiske 
tilskudd til enkeltkommuner, jo lavere blir beløpet 
til fordeling til alle kommuner. Det er dermed 
kommuner som ikke mottar regionalpolitiske til-
skudd som indirekte finansierer dem. Dersom 
dagens regionalpolitiske tilskudd i sin helhet 
hadde blitt fordelt som innbyggertilskudd, ville 
innbyggertilskuddet økt med om lag 745 kroner 
per innbygger.

I dag er det 270 kommuner, det vil si om lag 
75 pst. av kommunene, som mottar ett eller flere 
regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet, og 
86 kommuner som ikke mottar tilskudd. Når et 
stort antall kommuner mottar ulike regional-
politisk begrunnede tilskudd er det vanskeligere å 
se prioriteringene og hva som er hovedmålene 
med de ulike tilskuddene.

I dag er det to ulike distriktstilskudd i inntekts-
systemet, til kommuner i henholdsvis Nord-Norge 
og Sør-Norge. Felles for distriktstilskuddene er at 
de er begrunnet ut fra distriktspolitiske hensyn og 
utformet for å nå noen distriktspolitiske mål. Slike 
mål har blant annet vært å opprettholde boset-
tingsmønsteret, bevare levedyktige lokalsamfunn 
og bidra til næringsutvikling og en god samfunns-
messig utvikling i distriktene.

Prinsipielt mener utvalget at omfanget av 
regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet bør 
begrenses, og at mest mulig av midlene bør for-
deles gjennom ordinære kriterier til alle kommu-
ner. Et særskilt, målrettet tilskudd til distrikts-
kommuner kan likevel begrunnes med at det i 
enkelte områder og typer kommuner kan være 
nødvendig å supplere inntekts- og utgiftsutjev-
ningen for å legge til rette for likeverdige tjenester 
til innbyggerne. Et slikt distriktstilskudd bør etter 
utvalgets vurdering fange opp:9 Høydahl, E. (2017). Ny sentralitetsindeks for kommunene.

Notater 2017/40. Statistisk sentralbyrå.
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1. Kommuner med distriktsutfordringer.
Med dette menes det kommuner med 

sammensatte utfordringer, blant annet knyttet 
til befolkningsutvikling, at de har et lite 
arbeidsmarked, liten tilgang til private tjenes-
ter og lang reiseavstand til større arbeids-
markeder. Mange distriktskommuner opplever 
for eksempel store utfordringer eller store 
kostnader med å rekruttere eller leie inn 
bemanning med nødvendig kompetanse, sam-
tidig som store avstander kan gjøre det vanske-
lig å kjøpe tjenester i et marked eller i sam-
arbeid med andre kommuner for å redusere 
kostnader.

Distriktsindeksen er utarbeidet for å være 
et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og 
vise i hvilken grad disse kommunene har dis-
triktsutfordringer. Forholdene som inngår i 
indeksen er beliggenhet (sentralitet), befolk-
ningsutvikling, sysselsettingsvekst og nærings-
strukturen i kommunen.

2. Kommuner med befolkningsnedgang.
Kommuner med nedgang i folketallet kan på 

kort sikt ha utfordringer med å tilpasse tjeneste-
tilbudet til lavere behov og/eller endret befolk-
ningssammensetning. De frie inntektene for-
deles i hovedsak etter innbyggertallet i kommu-
nen, og nedgang i folketallet kan føre til lavere 
inntekter både fra skatt og rammetilskudd. Det 
er imidlertid også elementer i inntektssystemet 
som ivaretar kommuner med befolkningsned-
gang. Inntektsgarantiordningen fanger opp ned-
gangen i inntekter som følge av befolkningsned-
gang, og sørger for at endringer fases inn over 
tid. Et annet viktig element er at deler av ramme-
tilskuddet gis med et fast beløp per kommune, 
og dermed ikke avtar selv om folketallet går 
ned. Dette gjelder basistilskuddet i utgiftsutjev-
ningen, og deler av dagens distriktstilskudd Sør- 
og Nord-Norge.

Telemarksforsking10 har i rapporten Øko-
nomi i kommuner med svak befolkningsutvikling 
sett på hva en svak befolkningsutvikling har å 
si for kommunenes inntektsutvikling, og hvilke 
rammer kommunen har for å levere gode 
tjenester til innbyggerne. I rapporten pekes det 
på at utfordringene trolig er sammensatte for 
disse kommunene, ved at de fleste kommu-
nene som sliter med en svak befolkningsutvik-
ling også er små og har en demografisk utvik-
ling preget av få barn og unge og en økende 

andel eldre. Dette er forhold som i stor grad 
fanges opp av øvrige deler av inntektssystemet. 
I rapporten pekes det imidlertid på at det er 
stor variasjon innad i gruppen av kommuner 
med en svak befolkningsutvikling; noen kom-
muner har betydelige inntekter fra vannkraft 
og havbruksfond, mens andre ikke har slike 
ekstrainntekter. For kommuner uten slike 
ekstra inntektskilder vil befolkningsnedgang 
øke sårbarheten.

Etter utvalgets vurdering er befolknings-
nedgang en utfordring for kommunene, og det 
er viktig at det også framover er elementer i 
inntektssystemet som sørger for at inntekts-
nivået gradvis tilpasses endringene i befolk-
ningstallet. De faste delene av inntekts-
systemet som ivaretar dette er basiskriteriet i 
utgiftsutjevningen og inntektsgarantiordningen 
som sikrer en betydelig grad av stabilitet i inn-
tektsnivået fra det ene året til det andre. I til-
legg mener utvalget at befolkningsnedgang 
bør inngå i begrunnelsen for et distrikts-
tilskudd i inntektssystemet.

3. Små kommuner.
Det er i dag et særskilt småkommunetil-

legg til kommuner med færre enn 3 200 inn-
byggere. Utvalget mener små kommuner har 
noen utfordringer knyttet til lavt innbyggertall 
i seg selv, og at dette ikke fullt ut fanges opp av 
de øvrige elementene i inntektssystemet. De 
minste kommunene er også i stor grad distrikts-
kommuner og opplever en svakere befolk-
ningsutvikling enn øvrige kommuner. Målt 
med distriktsindeksen, der også befolknings-
utvikling inngår, er dette den kommune-
gruppen med størst distriktsutfordringer. 
Utvalget mener små kommuner fortsatt bør 
hensyntas særskilt innenfor distriktstilskud-
dene i inntektssystemet.

Dagens småkommunetillegg, som gis med 
et fast beløp per kommune, gjør at de aller 
minste kommunene får et høyere beløp per 
innbygger enn de andre kommunene. Sammen 
med basiskriteriet i utgiftsutjevningen, som 
også utløser et beløp per kommune, betyr dette 
at de minste kommunene får et høyere inn-
tektsnivå per innbygger enn andre kommuner. 
Utvalget mener dette er en innretning som bør 
videreføres. Med utvalgets forslag til ny kost-
nadsnøkkel øker verdien på basiskriteriet, og 
utgiftsutjevningen fanger i større grad opp 
smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduk-
sjon. Denne økningen bør ses i sammenheng 
med størrelsen på småkommunetillegget, og 

10 Lunder m.fl. (2020). Økonomi i kommuner med svak befolk-
ningsutvikling. TF-rapport, nr. 557. Telemarksforsking.
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utvalget anbefaler derfor at småkommune-
tillegget innenfor distriktstilskudd Sør-Norge 
og distriktstilskudd Nord-Norge reduseres 
med 1 mill. kroner for alle kommuner.

I dag er det en inntektsgrense for å motta dis-
triktstilskudd Sør-Norge og småkommunetil-
legget innenfor distriktstilskudd Nord-Norge. 
Denne inntektsgrensen er knyttet til skatteinntek-
tene som inngår i inntektsutjevningen (skatt på 
inntekt og formue samt naturressurskatt), og er 
satt til 120 pst. av gjennomsnittlig skatteinntekt 
per innbygger på landsbasis. En del kommuner 
har imidlertid også betydelige inntekter fra konse-
sjonskraft, konsesjonsavgift, havbruksfond og 
eiendomsskatt på kraftanlegg m.v. Med dagens 
skattegrense i distriktstilskuddene vil disse kom-
munene i tillegg kunne motta distriktstilskudd i 
inntektssystemet.

Figur 11.3 viser sammenhengen mellom stør-
relsen på disse inntektene og sum regional-
politiske tilskudd. Figuren viser at kommunene 
med de aller høyeste inntektene ikke mottar 

regionalpolitiske tilskudd i dag, men at det er en 
del kommuner som både har høye inntekter fra 
konsesjonskraft, konsesjonsavgift, havbruks-
fond eller eiendomsskatt på annen nærings-
eiendom og samtidig mottar regionalpolitiske til-
skudd i inntektssystemet. Utvalget mener at det 
også bør tas hensyn til disse andre inntektene 
når det fastsettes en inntektsgrense for å motta 
distriktstilskudd i inntektssystemet, for å unngå 
at kommuner med svært høye ekstrainntekter 
mottar regionalpolitiske tilskudd.

Etter utvalgets vurdering fanger distrikts-
indeksen i stor grad opp kommuner med distrikts-
utfordringer. Utvalget legger derfor til grunn at 
denne indeksen også framover bør benyttes i 
utmålingen av distriktstilskudd i inntekts-
systemet. Dagens småkommunetillegg innenfor 
distriktstilskuddene for Sør-Norge og Nord-Norge 
bør også videreføres. Utvalget mener imidlertid 
det bør gjøres noen gjennomgående justeringer i 
satser og grenseverdier i distriktstilskuddene og 
småkommunetillegget. Det foreslås også å redu-
sere satsen for småkommunetillegget i begge til-

Figur 11.3 Inntekter fra eiendomsskatt (ekskl. bolig), konsesjonskraftinntekter og havbruksfond vs. sum 
regionalpolitiske tilskudd. Kroner per innbygger.
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skuddene med 1 million kroner per kommune. 
Dette er nærmere omtalt under hvert enkelt til-
skudd i avsnitt 11.5.

Utvalget mener det fortsatt er behov for en 
ekstra innsats overfor kommuner i de nordligste 
fylkene, fordi disse i større grad enn fylkene i sør 
står overfor felles utfordringer knyttet til avstan-
der og folketall. Kommunene i Finnmark står i en 
særstilling ved å være store i utstrekning, ha store 
avstander til omkringliggende kommuner og en 
svak befolkningsutvikling over lengre tid. Utval-
get anbefaler i hovedsak å videreføre dagens 
distriktstilskudd Nord-Norge, men med noen 
endringer. Disse er nærmere omtalt under omta-
len av tilskuddet i avsnitt 11.5.

Utvalget anbefaler videre at det også tas hen-
syn til kommunenes inntekter fra konsesjonskraft, 
havbruksfond og eiendomsskatt på kraft- og 
petroleumsanlegg i inntektsgrensen for distrikts-
tilskudd Sør-Norge og småkommunetillegget i 
distriktstilskudd Nord-Norge.

Utvalget har også vurdert om det er andre 
forhold enn distriktsutfordringer som tilsier 
behov for et særskilt tilskudd i inntektssystemet. 
Etter utvalgets vurdering skiller de største kom-
munene seg noe fra de øvrige kommunene, og 
kan ha noen særskilte utfordringer andre kom-
muner ikke har. De største kommunene spiller 
en sentral rolle som motor, samfunnsutvikler og 
tjenesteleverandør for omkringliggende kommu-
ner i sin landsdel, og de tar på seg et utvidet 
ansvar som ikke fanges opp i dagens inntekts-
system. Etter utvalgets vurdering kan det være 
grunn til å tro at de største byene har ekstrakost-
nader knyttet til denne landsdelssenterfunksjo-
nen, som ikke kompenseres gjennom inntekts-
systemet. Utvalget mener dette bør fanges opp 
gjennom et ekstra tilskudd til disse kommunene, 
og at det bør gjøres en endring i dagens storby-
tilskudd.

Utvalgets vurderinger og anbefalinger om de 
ulike regionalpolitiske tilskuddene i dagens inn-
tektssystem er nærmere beskrevet i avsnitt 11.5.

11.5 Regionalpolitiske tilskudd – 
utvalgets vurdering og anbefaling

11.5.1 Distriktstilskudd Sør-Norge
Dagens distriktstilskudd Sør-Norge ivaretar både 
små kommuner, og kommuner med distrikts-
utfordringer og en svak samfunnsmessig utvik-
ling. Utformingen av dagens distriktstilskudd Sør-
Norge er basert på en eldre utgave av distrikts-
indeksen, som nå er revidert. Utvalget anbefaler 

at den nye distriktsindeksen legges til grunn for 
distriktstilskudd Sør-Norge.

Som omtalt tidligere mener utvalget at dagens 
småkommunetillegg innenfor både distriktstil-
skudd Nord-Norge og distriktstilskudd Sør-Norge 
bør videreføres. De minste kommunene har sær-
skilte utfordringer knyttet til lavt innbyggertall, og 
et småkommunetillegg med et beløp per kom-
mune er godt egnet for å ivareta disse kommu-
nene særskilt.

I dag er det en inntektsgrense knyttet til kom-
munens nivå på skatteinntektene som inngår i inn-
tektsutjevningen for å motta tilskuddet, og kom-
muner med skatteinntekter fra inntekt og formue 
samt naturressursskatt over 120 pst. av landsgjen-
nomsnittet kan ikke motta tilskuddet. Som omtalt 
over mener utvalget at dagens inntektsgrense i 
distriktstilskudd Sør-Norge legger et for smalt 
inntektsbegrep til grunn, og at det er uheldig at 
kommuner med høye inntekter utenom inntekts-
systemet i tillegg kan motta distriktstilskudd. 
Utvalget foreslår at inntektsgrensen i disse til-
skuddene settes til 140 pst. av gjennomsnittlige 
skatteinntekter, inkludert skatt på inntekt og for-
mue, naturressursskatt, konsesjonsavgift, konse-
sjonskraftinntekter, inntekter fra havbruksfond og 
eiendomsskatt fra kraft- og petroleumsanlegg. For 
å unngå store svingninger fra år til år bør inn-
tektene beregnes som et gjennomsnitt over de tre 
siste tilgjengelige år.

Den nye distriktsindeksen er ikke direkte 
sammenlignbar med den tidligere distriktsindek-
sen. Det er derfor behov for å gjøre endringer i 
grenseverdiene for når en kommune kan motta 
distriktstilskudd og differensieringen av satsene 
innenfor tilskuddet. Dagens satsstruktur i til-
skuddet er også svært detaljert, og utvDragalget 
mener denne bør forenkles noe slik at det blir 
færre ulike kategorier og satser.

Utvalget foreslår også at satsene i småkommu-
netillegget, som gis med et beløp per kommune, 
reduseres med 1 mill. kroner for alle kommuner 
som mottar dette tillegget. Denne reduksjonen 
ses i sammenheng med at basiskriteriet, som fan-
ger opp smådriftsulemper knyttet til kommune-
størrelse, får en høyere vekting i utvalgets forslag 
til kostnadsnøkkel, og dermed utløser et høyere 
beløp i utgiftsutjevningen.

Utvalget anbefaler at grenseverdien for å 
motta distriktstilskudd Sør-Norge, og differensier-
ingen innad i tilskuddet, justeres for å tilpasses 
den nye distriktsindeksen. I dagens tilskudd er 
det kun kommuner med en distriktsindeks som er 
lavere enn 46 som kan motta tilskuddet til kom-
muner med over 3 200 innbyggere. Verdiene på 
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den nye indeksen ligger noe over den gamle 
indeksen. Utvalget anbefaler derfor at denne 
grenseverdien økes med 15 pst. sammenlignet 
med dagens distriktstilskudd, og settes til 53. 
Grenseverdien for å motta distriktstilskudd Sør-
Norge etter full sats foreslås satt til 40, og satsene 
differensieres mellom disse verdiene på distrikts-
indeksen. Utvalgets forslag til nye satser og sats-
struktur i distriktstilskudd Sør-Norge er vist i 
tabell 11.6.

Med utvalgets forslag til endringer i distrikts-
tilskudd Sør-Norge vil det samlede tilskuddet 
reduseres med om lag 175 mill. kroner. Dette til-
svarer en økning i innbyggertilskuddet for alle 
kommuner med om lag 32 kroner per innbygger.

11.5.2 Distriktstilskudd Nord-Norge
Utvalget mener at det er behov for et eget dis-
triktstilskudd til kommunene i de nordligste 
fylkene i inntektssystemet, og at hovedtrekkene i 
dagens tilskudd bør videreføres.

I dagens tilskudd legges det til grunn at alle 
kommuner i de nordligste fylkene har særskilte 
utfordringer, som tilsier at alle kommunene i 
området skal motta distriktstilskudd, uavhengig 
av om kommunen har distriktsutfordringer målt 
ved distriktsindeksen. Utvalget mener at det fort-
satt bør legges vekt på at det i de nordligste 
fylkene i større grad er utfordringer for hele 
regionen, og at det derfor bør være et tilskudd 
som gis til alle kommuner i området.

Etter utvalgets vurdering er kommuner særlig 
i Troms og Finnmark i en særstilling, med spredt 
bosatt befolkning og store avstander. Dette gjør 
blant annet at kommunen må ta en mer aktiv rolle 
for å oppnå ønsket samfunnsutvikling, for eksem-
pel må kommunene i større grad ta ansvar for kul-
turtilbud som det private markedet sørger for 
andre steder. Kommunene i dette området er der-

med svært viktige for å opprettholde bosettingen i 
området, noe som også er viktig med tanke på den 
geopolitiske situasjonen. Disse hensynene taler 
for at kommunene i Troms og Finnmark fortsatt 
bør få tilskudd etter høyere satser enn kommuner 
i Nordland. 

De større kommunene i regionen, som 
Tromsø, Bodø, Alta, Harstad og Narvik er viktige 
motorer i regionen, og utvalget mener det er 
viktig at også disse kommunene mottar tilskudd 
på lik linje med de øvrige kommunene i Nord-
Norge.

Utvalget anbefaler at dagens satsstruktur i til-
skuddet i hovedsak videreføres i Nord-Norge. På 
samme måte som for småkommunetillegget i dis-
triktstilskudd Sør-Norge foreslår utvalget å redu-
sere satsene i småkommunetilskuddet med 1 mill. 
kroner per kommune.

I dag er det ingen inntektsgrense for å motta 
den delen av distriktstilskudd Nord-Norge som 
gis til alle kommuner, mens småkommunetil-
legget gis etter samme kriterier, og inntekts-
grense, som for kommuner i distriktstilskudd Sør-
Norge. Utvalget anbefaler at den generelle delen 
av distriktstilskudd Nord-Norge fortsatt går til alle 
kommuner, uavhengig av inntektsnivå som i dag.

Utvalget mener imidlertid at inntektsgrensen 
for småkommunetillegget innenfor distriktstil-
skudd Nord-Norge bør endres, på samme måte 
som i distriktstilskudd Sør-Norge, slik at den tar 
hensyn til flere inntekter enn i dag. Utvalget anbe-
faler at inntektsgrensen for å motta småkommu-
netillegget i distriktstilskudd Nord-Norge settes 
lik inntektsgrensen i distriktstilskudd Sør-Norge, 
som nærmere omtalt over. Utvalget foreslår at inn-
tektsgrensen i disse tilskuddene settes til 140 pst. 
av gjennomsnittlige skatteinntekter, inkludert 
skatt på inntekt og formue, naturressursskatt, 
konsesjonsavgift, konsesjonskraftinntekter, inn-
tekter fra havbruksfond og eiendomsskatt fra 

Tabell 11.6 Utvalgets forslag til satsstruktur for distriktstilskudd Sør-Norge.

Kommuner med 3 200 innbyggere
 eller mer

Kommuner med færre 
enn 3 200 innbyggere

Indeks
Sats per kommune 

(1000 kr)
Sats per innbygger 

(kroner)
Sats per kommune 

(1000 kr)

Indeks 0–40 (full sats) 1 307 1 183 5 034 
Indeks 41–47 (85 pst. av full sats) 980 887 4 129 
Indeks 48–53 (70 pst. av full sats) 654 592 3 224 
Indeks over 53 (50 pst. av full sats) 0 0 2 017 
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kraft- og petroleumsanlegg. For å unngå store 
svingninger fra år til år bør inntektene beregnes 
som et gjennomsnitt over de tre siste tilgjengelige 
år.

Kommuner i Namdalen i Trøndelag fylke

I dag er det 11 kommuner nord i Trøndelag fylke 
som er inkludert i området for distriktstilskudd 
Nord-Norge. Begrunnelsen for at disse kommu-
nene i 2009 ble inkludert i det daværende Nord-
Norgetilskuddet, var at de i stor grad hadde de 
samme utfordringene som kommuner i Nordland, 
og dermed burde likebehandles med disse kom-
munene. Etter utvalgets vurdering skiller ikke 
utfordringene for disse kommunene seg fra 
utfordringene for øvrige distriktskommuner i 
Trøndelag eller resten av Sør-Norge. Utvalget 
mener disse kommunene bør likebehandles med 
øvrige kommuner i Trøndelag, og anbefaler der-
for at kommunene i Namdalen ikke behandles 
særskilt. Disse kommunene bør ikke lenger få til-
skudd gjennom distriktstilskudd Nord-Norge, 
men kommunene kan på samme måte som øvrige 
kommuner i Trøndelag få distriktstilskudd Sør-
Norge hvis kommunen oppfyller kravene til dette 
tilskuddet.

Værøy, Røst og Træna

I Nordland er det tre små øykommuner med svært 
store avstander til andre kommuner; Værøy, Røst 
og Træna. Disse kommunene skiller seg ut ved at 
det er små kommuner med relativt små avstander 
innad i kommunen, og dermed ikke får stor uttel-
ling på bosettingskriteriene i inntektssystemet, 
men med svært store avstander til andre kommu-
ner. Alle disse tre kommunene har en verdi på 
strukturkriteriet11 på mer enn 140 km, som er på 
linje med kommuner i Finnmark. Utvalget har vur-
dert det slik at disse tre øykommunene i Nordland 
bør behandles særskilt.

Utvalget ser at disse tre kommunene har noen 
spesielle utfordringer knyttet til beliggenhet og 
størrelse, som små øykommuner med store 
avstander til fastlandet og andre kommuner. Disse 
avstandene gjør det vanskelig for kommunene å 
samarbeide med andre kommuner om innbygger-
nære tjenester. Det blir ekstra kostbart å dele 
tjenester med andre kommuner, og det kan med-

føre ekstra kostnader ved ulike investerings- og 
byggeprosjekter. For å ivareta disse kommunene 
og deres særskilte utfordringer mener utvalget at 
disse tre kommunene bør få småkommunetillegg 
etter en forhøyet sats, på samme måte som kom-
munene i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

Satsstruktur og satser i distriktstilskudd Nord-Norge

I dagens distriktstilskudd for Nord-Norge og Sør-
Norge gis tilskuddet etter seks ulike satser, ut fra 
kommunenes verdi på distriktsindeksen. Etter 
utvalgets vurdering er denne satsstrukturen 
svært finmasket og unødvendig komplisert. Utval-
get foreslår derfor at noen av kategoriene slås 
sammen, slik at det blir færre satser i tilskuddet. 
Hvis en kommune får tilskudd etter en lavere sats 
ett år, vil dette fanges opp av inntektsgarantiord-
ningen i inntektssystemet, og dermed sørge for at 
kommunen ikke får en brå nedgang i inntektene 
som følge av endringer i satsen. Utvalgets forslag 
til satsstruktur i et justert distriktstilskudd Nord-
Norge er vist i tabell 11.7.

Med utvalgets forslag til endringer i distrikts-
tilskudd Nord-Norge vil det samlede tilskuddet 
reduseres med 165 mill. kroner. Dette tilsvarer en 
økning i innbyggertilskuddet for alle kommuner 
med om lag 31 kroner per innbygger.

11.5.3 Storbytilskudd
De største kommunene skiller seg noe fra de 
øvrige kommunene, og kan ha noen særskilte 
utfordringer andre kommuner ikke har. De største 
kommunene spiller en sentral rolle som motor og 
samfunnsutvikler i sin landsdel, og de tar på seg et 
utvidet ansvar som ikke fanges opp i dagens inn-
tektssystem.

By- og levekårsutvalget12 utredet levekårs- og 
integreringsutfordringer i områder i og rundt de 
store byene i Norge. Det nevnte utvalget mente 
blant annet at storbyene ikke blir tilstrekkelig 
kompensert for opphopning av levekårsulemper 
gjennom inntektssystemet i dag. By- og leve-
kårsutvalget vurderte at storbyene har særskilte 
kostnader til sosiale tjenester, herunder bolig-
sosialt arbeid, sosialhjelp og kommunale arbeids-
tiltak, samt forebyggende og kompenserende 
kostnader knyttet til rus og psykiatri, lavinntekt 
og høy innvandrerandel.

Utvalget har i sin gjennomgang av utgifts-
utjevningen i inntektssystemet sett nærmere på 
de områdene by- og levekårsutvalget tok opp i sin 11 Strukturkriteriet er et mål på reiseavstanden for inn-

byggerne i kommunen for å nå 5000 innbyggere, uavhen-
gig av kommunegrenser. Kriteriet er nærmere omtalt i 
kapittel 9.7. 12 NOU 2020: 16 Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle.
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utredning. Utvalget anbefaler flere endringer i 
utgiftsutjevningen som tar hensyn til utford-
ringene By- og levekårsutvalget peker på. Kom-
munenes kostnader til arbeidsrettede tiltak i kom-
munal regi og boligsosialt arbeid er foreslått tatt 
inn i utgiftsutjevningen. Videre foreslås det at 
voksenopplæring flyttes fra grunnskolenøkkelen 
til delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester, en 
endring som fordeler mer midler til storbyene 
som gruppe. I tillegg er kriterier for rus og psykia-
tri tatt inn i kostnadsnøkkelen. Endringene gjør at 
inntektssystemet i større grad tar høyde for kom-
munenes utgifter knyttet til opphopning av leve-
kårsulemper. Dette gjenspeiles ved at kommu-
nene som i dag mottar storbytilskudd, samlet sett 
har positiv effekt når vi ser på fordelingsvirk-
ningene av endringene i kostnadsnøkkelen. Dette 
taler for en reduksjon i storbytilskuddet.

Etter utvalgets vurdering kan det være grunn 
til å tro at storbyene har ekstrakostnader knyttet 
til landsdelssenterfunksjonen, som ikke kompen-
seres gjennom inntektssystemet. Rollen som 
motor, samfunnsutvikler og tjenesteleverandør for 
omkringliggende kommuner er spesielt kjenne-
tegnende for landsdelssentrene, og dette taler for 
et ekstra tilskudd til disse kommunene. Utvalget 
mener at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand kan anses som landsdelssentre, og 
dermed kan kvalifisere for et særskilt landsdels-
sentertilskudd. Utvalget mener også at Bodø og 
Tromsø er viktige sentre i sin landsdel, men at 

disse kommunene ivaretas ved at de mottar 
høyere beløp gjennom distriktstilskudd Nord-
Norge enn de ville fått gjennom utvalgets forslag 
til landsdelssentertilskudd. Utvalget vurderer 
ikke Drammen, som i dag mottar storbytilskudd, 
som et landsdelssenter og anbefaler at tilskuddet 
begrenses til de fem overnevnte kommunene.

Utvalget vurderer at storbyene er bedre ivare-
tatt i inntektssystemet etter endringene utvalget 
foreslår på andre områder i systemet. På bak-
grunn av dette vil utvalget foreslå at tilskuddet 
halveres sammenlignet med dagens nivå, at det 
gis til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og 
Kristiansand, og at det omtales som et landsdels-
sentertilskudd. Tilskuddet vil gis med en sats per 
innbygger på 197 kroner.

Med utvalgets forslag til endringer i storby-
tilskuddet vil det samlede tilskuddet reduseres 
med 324 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning i 
innbyggertilskuddet for alle kommuner med om 
lag 60 kroner per innbygger.

11.5.4 Regionsentertilskudd
Etter utvalgets syn er regionsentertilskuddet et 
politisk tilskudd som må ses i sammenheng med 
kommunereformen, og som i liten grad er knyttet 
opp til kommuner som er faktiske senterkommu-
ner i sin region. Tilskuddet er rettet mot «mellom-
store kommuner som slår seg sammen og der-
med utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region». 

Tabell 11.7 Utvalgets forslag til satsstruktur for distriktstilskudd Nord-Norge.

Kommuner i: Sats per innbygger (kroner)

Nordland (over 3 200 innbyggere) 1 861
Troms (utenfor tiltakssonen) 3 570
Tiltakssonen i Troms 4 206
Finnmark 8 716
Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere

Distriktsindeks

Småkommunetillegg per 
 kommune, kommuner utenfor 

 tiltakssonen (1 000 kr)

Småkommunetillegg per 
kommune, kommuner i tiltakssonen 

 og kommunene Værøy, Røst og Træna 
(1 000 kr)

Indeks 0–40 (full sats) 5 034 12 068
Indeks 41–47 (85 pst. av full sats) 4 129 10 108
Indeks 48–53 (70 pst. av full sats) 3 224 8 148
Indeks over 53 (50 pst. av full sats) 2 017 5 534
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Det ligger ingen faglige vurderinger til grunn for 
tilskuddet, og det er heller ikke foretatt noen 
vurderinger av om den sammenslåtte kommunen 
faktisk vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin 
region. Kommuner (ekskl. kommuner som mottar 
storbytilskudd) som slår seg sammen og får mer 
enn «om lag 8 000 innbyggere etter sammen-
slåingen» er kvalifisert for å motta regionsenter-
tilskudd. Etter utvalgets vurdering er det ikke slik 
at alle kommuner som mottar dette tilskuddet i 
dag er reelle regionsentre som utgjør tyngde-
punkter i sin region.

Videre vil utvalget påpeke at tilskuddet kun 
går til kommuner som slår seg sammen, og derfor 
ikke fanger opp tilsvarende kommuner som alle-
rede i dag er et tyngdepunkt og senter i sin 
region.

Utvalget anser at regionsentertilskuddet i sin 
nåværende form mangler faglig begrunnelse og 
anbefaler at tilskuddet avvikles. Med utvalgets for-
slag om å avvikle regionsentertilskuddet vil inn-
byggertilskuddet til alle kommuner øke med om 
lag 38 kroner per innbygger.

11.5.5 Veksttilskudd
Utvalget vil peke på at veksttilskuddet har en svak 
faglig begrunnelse. Veksttilskuddet bygger på en 
antakelse om at kommuner med særlig høy 
befolkningsvekst på kort og mellomlang sikt kan 
ha problemer med å tilpasse tjenestetilbudet til en 
raskt voksende befolkning, og at det kan være 
vanskelig å finansiere de nødvendige investe-
ringene uten at det virker inn på tjenestetilbudet. 
Antagelsene er imidlertid ikke dokumentert. En 
rapport fra SSB13 viser tvert imot at kapitalkost-
nadene i vekstkommunene er lavere enn i andre 
kommuner, fordi vekstkommunene har flere inn-
byggere, og stadig får flere å dele investe-
ringskostnadene på. I tillegg vil vekstkommuner 
ha lavere pensjonskostnader enn andre kommu-
ner. Kommunen betaler pensjonspremie også for 
tidligere ansatte, og tilflyttingskommuner har 
relativt sett færre tidligere ansatte de har 
pensjonsutgifter til. Etter utvalgets vurdering er 
det derfor ikke grunnlag for å si at befolknings-
vekst vanskeliggjør kommunenes evne til å levere 
tjenester.

Selv om det kan være kortsiktige utfordringer 
med å tilpasse tjenestetilbudet til en voksende 
befolkning, er det også flere positive aspekter ved 
å være en kommune i vekst. Vekstkommuner får 
fortløpende tilført mer penger som følge av 
befolkningsveksten, siden flere innbyggere gir 
både økt innbyggertilskudd og økte skatteinn-
tekter. Etter utvalgets syn tilsier inntektsøkningen 
vekstkommuner opplever, at det vanskelig kan 
rettferdiggjøres å gi dem et ekstra tilskudd 
gjennom inntektssystemet.

Samlet vurderer utvalget at det ikke er et 
behov for et ekstra tilskudd til vekstkommuner, 
og anbefaler at veksttilskuddet avvikles som til-
skudd i inntektssystemet. Med utvalgets forslag 
om å avvikle veksttilskuddet vil innbyggertilskud-
det til alle kommuner øke med om lag 27 kroner 
per innbygger.

11.5.6 Samlet endring i regionalpolitiske 
tilskudd med utvalgets forslag

Utvalget foreslår at tre av dagens regionalpolitiske 
tilskudd videreføres, og at regionsentertilskuddet 
og veksttilskuddet avvikles.

Distriktstilskudd Sør- og Nord-Norge fanger 
opp kommuner med distriktsutfordringer og sær-
skilte utfordringer knyttet til både beliggenhet og 
kommunestørrelse. Disse tilskuddene foreslås i 
hovedsak videreført, men med noen justeringer i 
innretningen og hvilke kommuner som kan motta 
tilskuddene. Utvalget anbefaler også at den opp-
daterte distriktsindeksen tas i bruk for å fordele 
disse tilskuddene.

Utvalget foreslår at dagens storbytilskudd 
reduseres, og at tilskuddet rettes inn mot de største 
kommunene ut fra deres funksjon som landsdels-
senter i sine respektive landsdeler. Med utvalgets 
forslag til endringer i utgiftsutjevningen fanger 
denne i større grad opp storbyenes særskilte 
utfordringer, og utvalget mener derfor at satsen i 
dagens storbytilskudd kan reduseres.

Med utvalgets forslag til endringer i de regio-
nalpolitiske tilskuddene reduseres antall tilskudd 
fra fem til tre. Samlet omfang på regionalpolitiske 
tilskudd reduseres med om lag 1 mrd. kroner 
med utvalgets forslag. Dette motsvares av en 
økning i innbyggertilskuddet for alle kommuner 
på om lag 188 kroner per innbygger. Disse 
endringene gir dermed en økning i inntekter for 
kommuner som i dag ikke har regionalpolitiske 
tilskudd.

13 Langørgen, A. og Rønningen, D. (2002). Kapitalkostnader i 
kommunene. SSB-rapport 2002/34. Statistisk sentralbyrå.
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Kapittel 12  
Skjønnstilskudd

12.1 Innledning

Skjønnstilskuddet er et tilskudd innenfor ramme-
tilskuddet til kommunene, og var på 1,084 mrd. 
kroner i 2020. Skjønnstilskuddet skal kompen-
sere kommunene for lokale forhold som ikke 
fanges opp av de ordinære kriteriene i inntekts-
systemet eller andre faste tilskuddsordninger. I 
tillegg kan skjønnstilskuddet benyttes til ulike 
prosjekter, og bidra til fornying og utvikling i 
kommunene. I dette kapitlet gis det en oversikt 
over de ulike delene av skjønnstilskuddet, 
retningslinjer for fordeling, utvikling i skjønns-
tilskuddet over tid samt utvalgets vurdering av 
skjønnstilskuddet.

Hoveddelen av skjønnstilskuddet, basisram-
men, fordeles fra Kommunal- og distriktsdeparte-
mentet til statsforvalteren, som fordeler midlene 
videre til kommunene i sitt fylke etter retnings-
linjer gitt av departementet. I tillegg holder 
departementet tilbake deler av skjønnstilskuddet 
til uforutsette hendelser i løpet av året.

Skjønnstilskuddet har også omfattet en 
rekke kompensasjonsordninger, blant annet for 
endringer i inntektssystemet, kompensasjons-
ordning for utilsiktede virkninger i inntekts-
systemet som følge av kommunesammenslåing, 
bortfall av inntekter fra eiendomsskatt på 
produksjonsutstyr og installasjoner, og 
endringer i ordningen for differensiert arbeids-
giveravgift. De ulike kompensasjonsordningene 
har som regel blitt faset ut noen år etter at 
endringene har skjedd.

Det har vært et eget skjønnstilskudd siden inn-
føringen av inntektssystemet i 1986. Behovet for 
et tilskudd som ble fordelt etter skjønn ble ved 
innføringen begrunnet med at et skjønnstilskudd 
kunne kompensere kommuner som fikk en brå 
reduksjon i inntektene, at det var behov for et til-
skudd som kunne ivareta lokale forhold som ikke 
i tilstrekkelig grad ble fanget opp gjennom utgifts-
utjevningen, og at skjønnstilskuddet kunne 
brukes til å fange opp overgangsproblemer ved 
innføringen av inntektssystemet.1

12.2 Om skjønnstilskuddet

12.2.1 Basisrammen
Skjønnstilskuddet til kommunene er i 2022 på 
990 mill. kroner, og av dette utgjør basisrammen 
850 mill. kroner. Departementet fastsetter årlig 
retningslinjer for fordelingen, og fordeler basis-
rammen mellom de ulike fylkene. Statsforvalteren 
fordeler deretter sin del av basisrammen til kom-
munene i sitt fylke, etter de fastsatte retnings-
linjene. Basisrammen skal i hovedsak brukes til å 
kompensere for forhold som ikke blir godt nok 
ivaretatt av inntektssystemet eller gjennom andre 
faste tilskuddsordninger. Basisrammen kan også 
benyttes som støtte til fornyings- og innovasjons-
prosjekter i kommunen.2

Størrelsen på basisrammen har vært gradvis 
redusert de senere årene, fra 1 191 mrd. kroner i 
2017 til 850 mill. i 2022. Dette har vært begrunnet 
med at rammetilskuddet til kommunene i størst 
mulig grad bør fordeles etter faste kriterier, og 
ikke etter skjønnsmessige vurderinger.

Fylkesvis fordeling av basisrammen

Departementet fastsetter hvert år den fylkesvise 
fordelingen av basisrammen. Statsforvalteren for-
deler en del av basisrammen til kommunene i 
fylket i forbindelse med statsbudsjettet, men 
holder også tilbake deler av rammen til senere 
fordeling gjennom budsjettåret.

Tabell 12.1 viser de fylkesvise skjønns-
rammene til statsforvalterembetene i 2022. Det 
varierer mellom fylkene hvor store rammene er 
målt i kroner per innbygger, og det er stor varia-
sjon mellom kommunene i hvor mye de mottar i 
skjønnstilskudd. Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark mottar den største skjønnsrammen per 

1 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021). Ret-
ningslinjer for skjønnstildeling.
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innbygger, mens Oslo og Viken har den minste 
skjønnsrammen per innbygger.

Figur 12.1 viser fylkesvis fordeling av basis-
rammen i kroner per innbygger over tid, i pro-
sent av landsgjennomsnittet, på gammel fylkes-
struktur. Som figuren viser, har det over flere tiår 
vært stor variasjon i de fylkesvise rammene. 
Kommunene i de nordligste fylkene har over tid 
fått mest, mens Oslo har fått minst. Tendensen i 

dagens fordeling har altså vært gjeldende over 
tid.

Retningslinjer for fordeling av basisrammen

I forkant av statsbudsjettet hvert år får stats-
forvalterne et tildelingsbrev med de fylkesvise 
skjønnsrammene, samt retningslinjer for skjønns-
tildelingen. Retningslinjene gitt av departementet 

Tabell 12.1 Fylkesvis fordeling skjønnsramme 2022

Statsforvalterembete Skjønnstilskudd 2022 Skjønnstilskudd 2022
1 000 kr Kr per innbygger

Oslo og Viken 121 000 62
Innlandet 84 000 227
Vestfold og Telemark 59 000 140
Agder 50 000 162
Rogaland 58 000 120
Vestland 145 000 227
Møre og Romsdal 54 000 203
Trøndelag 98 000 208
Nordland 73 000 304
Troms og Finnmark 108 000 446
Sum 850 000 158

Figur 12.1 Basisramme i prosent av landsgjennomsnittet 1995–2016 (kr per innbygger).
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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skal sikre en mest mulig likeverdig behandling av 
kommunene i de ulike fylkene.

Retningslinjene viser til at formålet med 
skjønnstilskuddet er å
– fange opp forhold som ikke blir godt nok ivare-

tatt i inntektssystemet og gjennom andre faste 
tilskuddsordninger, og

– bidra til fornying og utvikling av kommunene.

Retningslinjene viser videre til at skjønnstildel-
ingen skal baseres på statsforvalternes kjennskap 
til forholdene i den enkelte kommune. Det skal 
gjøres en helhetlig vurdering av kommunens øko-
nomi og behov, og det presiseres at skjønnsmidler 
bør tildeles på grunnlag av kommunens økonomi 
som helhet, og ikke kun på grunnlag av enkeltstå-
ende saker.

Statsforvalteren har også ansvaret for opp-
følgingen av kommuner i ROBEK og andre kom-
muner i økonomisk ubalanse. Som en del av opp-
følgingen skal disse kommunene spesifisere kon-
krete tiltak for å komme i økonomisk balanse. I 
retningslinjene presiseres det at kommuner som 
ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økono-
misk balanse, ikke kan tildeles skjønnsmidler.

Innenfor skjønnsrammen skal statsforvalterne 
også sette av midler til fornyings- og innovasjons-
prosjekter i kommunene. Formålet med prosjekt-
midlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut 
nye løsninger i sin virksomhet. Retningslinjene 
angir noen krav som statsforvalterne må ta hen-
syn til i tildelingen av prosjektmidler. Statsfor-
valterne skal videre rapportere og videreformidle 
resultatene fra prosjektene til andre kommuner.

Statsforvalterne skal også sette av minimum 
fem prosent av skjønnsrammen til kommuner 
som får uforutsette økonomiske utfordringer 
gjennom året. Dette kan eksempelvis handle om 
kommuner som blir utsatt for naturskade eller 
andre ekstraordinære hendelser.3

Begrunnelser for å gi skjønnsmidler

Statsforvalternes begrunnelser for å gi skjønns-
midler varierer. Tidligere lå det flere direkte 
føringer i retningslinjene om hvilke saker det 
kunne gis skjønn til, men de siste årene har 
retningslinjene blitt mer generelle, og hvert år 
skal tildelingen basere seg på lokalt skjønn og 
dialog med kommunene. Sammen med fylkes-
mannsembetene gjennomgikk departementet i 
2016 embetenes begrunnelser for tildeling av 

skjønnsmidler. Begrunnelsene som ble gitt handlet 
blant annet om svak økonomi, kostnadskrevende 
forhold knyttet til befolkning, kommunestørrelse, 
geografi, natur, miljø, transport og vei, endringer i 
tilskudd og overføringer eller beredskap.

12.2.2 Skjønnsmidler fordelt av 
departementet

Kommunal- og distriktsdepartementet holder til-
bake og fordeler en mindre del av det samlede 
skjønnstilskuddet for å kunne kompensere kom-
munesektoren for kostnader ved uforutsette hen-
delser. De tilbakeholdte midlene går hovedsakelig 
til å gi kommuner kompensasjon for naturskader 
eller andre ekstraordinære hendelser og håndte-
ring av akutte krisesituasjoner. Det er etablert en 
modell for kompensasjon for naturskade, der 
kommuner som har utgifter som i sum overstiger 
250 kroner per innbygger, kan få en kompensa-
sjon som dekker halvparten av de medgåtte utgif-
tene. Om utgiftene overstiger 500 kroner per inn-
bygger, kan kommunene få dekket alle utgifter 
utover 250 kroner per innbygger. Kommunene må 
søke om skjønnsmidler fra departementet gjen-
nom statsforvalteren.

Departementet satte av 120 millioner kroner 
til kommunene til å kompensere for uforutsette 
hendelser i 2022. Eksempler på saker som har falt 
inn under ordningen de senere årene er kvikk-
leireskredet i Gjerdrum (2021)4, skogbrann i 
Finnøy (2018) og flom i Froland, Vennesla og 
Songdalen (2017).5

Innenfor departementets skjønnsmidler settes 
det også av midler til utviklings- og fornyings-
prosjekter som skal komme kommunesektoren til 
gode. Departementet satte av 20 mill. kroner til 
fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene 
i 2022.

Kommunal- og distriksdepartementet rappor-
terer hvert år på bruken av skjønnsmidlene i kom-
muneproposisjonen, og her finnes det en oversikt 
over fordelingen og bruken av skjønnsmidlene. I 
kommuneproposisjonen for 2023 gis det en rap-
portering på bruken av skjønnsmidlene i 2021.6

12.2.3 Samlet skjønnstilskudd
Tabell 12.2 gir en oversikt over totalt skjønnstil-
skudd og fordelingen på de ulike delene, i de siste 
fem årene. Størrelsen på samlet skjønnstilskudd 

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021). Ret-
ningslinjer for skjønnstildeling.

4 Prop. 110 S (2021–2022) Kommuneproposisjonen 2023.
5 Prop. 113 S (2018–2019) Kommuneproposisjonen 2020.
6 Prop. 110 S (2021–2022) Kommuneproposisjonen 2023.
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varierer etter hvilke saker som ligger inne år for 
år, men det har i perioden vært en jevn nedgang i 
basisrammen. Departementets reservepott har 
vært relativt stabil.

Det totale skjønnstilskuddet var spesielt høyt i 
2021 og 2020. Det skyldes at en stor del av korona-
kompensasjonen til kommunene ble bevilget over 
skjønnstilskuddet. I 2020 var ekstrabeløpet på 
2 mrd. kroner, og det økte til 3 mrd. i 2021.

Andre saker som har tatt en betydelig del av 
reservepotten de siste årene er kvikkleireskredet 
i Gjerdrum, kommuner som ble stående ufrivillig 
alene etter kommunereformen og midler til 
retaksering og kompensasjon for endringer i eien-
domsskatten. Mellom 2017 og 2019 ble det på 
ulike måter gitt kompensasjon i forbindelse med 
kommunereformen og omleggingen av inntekts-
systemet i 2017.

12.2.4 Utvikling i skjønnstilskudd over tid
Det har vært ønskelig at rammetilskuddet til kom-
munene i størst mulig grad bør fordeles etter faste 
kriterier, og ikke etter skjønnsmessige vurderin-
ger. Skjønnstilskuddet skal dekke lokale forhold 
som ikke fanges opp i inntektssystemet og uforut-
sette hendelser, og det har blitt vist til at det ikke 
er grunn til å tro at slike forhold varierer syste-
matisk per innbygger mellom fylkene over tid. 
Skjønnstilskuddet har derfor blitt redusert i 
senere år, og det har også blitt overført midler til 

innbyggertilskuddet. Grunnen til at skjønns-
tilskuddet ikke er ytterligere redusert i 2021 er 
usikkerhet knyttet til covid-19-pandemien og 
eventuelle konsekvenser av denne.7

Figur 12.2 viser utviklingen i samlet skjønns-
tilskudd til kommunene, i millioner kroner, siden 
2010. Samlet skjønnstilskudd til kommunene i 2021 
ekskl. koronaskjønn var på 1,15 milliarder kroner.

Skjønnstilskuddet lå stabilt på over 1,5 milliar-
der kroner mellom 2010 og 2017 og økte med 
omtrent en halv milliard kroner i 2011. Økningen i 
denne perioden hadde sammenheng med inn-
føringen av kompensasjon til alle kommuner som 
tapte over 100 kroner per innbygger på 
endringene i inntektssystemet, på totalt 400 mill. 
kroner årlig.

12.3 Utvalgets vurdering

Utvalget mener at behovet for et skjønnstilskudd 
avhenger av i hvor stor grad man klarer å ivareta 
målsetningene med inntektssystemet gjennom 
den faste delen av inntektssystemet. Etter utval-
gets syn bør rammetilskuddet til kommunene i 
størst mulig grad fordeles etter faste kriterier, og 
ikke etter skjønnsmessige vurderinger. Å fordele 
midlene etter faste kriterier vil gi kommunene økt 
forutsigbarhet og bedre mulighet til å planlegge 

1 Departementet fordelte også totalt 2 mrd. kroner i koronaskjønn i 2020, som ikke framgår av tabellen.
2 Departementet fordelte også totalt 3 mrd. kroner i koronaskjønn i 2021, som ikke framgår av tabellen.

Tabell 12.2 Skjønnstilskudd og fordeling. 2017–2022 (1 000 kr)

2017 2018 2019 2020 2021
Prop. 1 S 

(2021–2022)

Skjønn fordelt av statsforvalterne 1 191 000 1 100 000 1 000 000 950 000 850 000 850 000
Herav forhåndfordeling  
i Grønt hefte 828 238 760 642 688 424 578 440 507 020 439 740
Herav til fordeling gjennom året 362 762 339 358 311 576 371 560 342 980 410 260
Skjønn fordelt av departementet 599 600 392 447 237 000 234 0001 300 0002 140 000
Herav prosjektskjønn 54 600 120 000 26 000 14 000 25 000 20 000
Herav reservepott (ekstraord.  
hendelser, kriteriedata) 120 000 124 947 120 000 120 000 150 000 120 000
Herav andre spesielle forhold 
(f.eks. tapskomp.) 400 000 75 000 91 000
Herav ev. endringer i løpet av året 25 000 72 500 100 000 125 000
Sum skjønnstilskudd 1 790 600 1 492 447 1 237 000 1 184 000 1 150 000 990 000

7 Prop. 192 S (2020–2021) Kommuneproposisjonen 2022.



224 NOU 2022: 10
Kapittel 12 Inntektssystemet for kommunene

inntektene sine framover i tid. Utvalget mener 
derfor det bør foretas en videre reduksjon i 
skjønnstilskuddet framover.

Det kan imidlertid dukke opp lokale forhold 
som kommunene selv ikke kan påvirke, som med-
fører økte utgifter – eksempelvis naturkatastrofer 
som ras, skogbrann eller flom. I tillegg kan det 
oppstå ekstraordinære hendelser i løpet av et år 
som det er vanskelig å kompensere kommunene 
for gjennom faste kriterier, eksempelvis korona-
pandemien og kostnadene den har medført. Etter 
utvalgets vurdering bør inntektssystemet derfor 
fortsatt inneholde et skjønnstilskudd, som i 
hovedsak gis med bakgrunn i slike særskilte 
begrunnelser.

I dag utgjør basisrammen hoveddelen av 
skjønnstilskuddet, og en stor del av basisrammen 
fordeles i forkant av budsjettåret. Det er noe ulik 
praksis blant statsforvalterne når det gjelder hvor 
mye av basisrammen som holdes tilbake for for-
deling i løpet av året, og etter utvalgets vurdering 
er det uheldig hvis det er store variasjoner mellom 
fylkene. Skjønnstilskuddet skal i hovedsak kom-
pensere kommunene for uforutsette hendelser i 
løpet av året, og kommunenes behov blir først 
kjent gjennom året. Statsforvalterne bør derfor i 
større grad holde tilbake midler slik at de kan for-
deles etter behov. For mange kommuner har 
skjønnsmidlene over flere år utgjort en stor andel 
av rammetilskuddet, og har derfor blitt å regne 

som en forutsigbar inntekt de forventer å få. 
Skjønnsmidlene er imidlertid ikke ment å skulle 
være et permanent tilskudd som kommunene får 
hvert år. Utvalget vurderer det som uheldig der-
som kommuner budsjetterer med skjønnstilskudd 
som et permanent tilskudd som de skal få fast fra 
år til år, da dette ikke er formålet med tilskuddet.

I dag tildeles hoveddelen av skjønnsmidlene 
(basisrammen) gjennom statsforvalterne, mens 
en mindre del holdes tilbake og fordeles av 
departementet for å kunne kompensere kommu-
nesektoren for kostnader ved uforutsette hendel-
ser. Utvalget mener det er viktig at en betydelig 
del av fordelingen av skjønnsmidlene fortsatt 
skjer fra statsforvalterne. Statsforvalterne har 
unik lokalkunnskap og bedre forutsetninger enn 
departementet for å vite hvilke kommuner i sitt 
fylke som har behov for skjønnsmidler. Utvalget 
mener samtidig at departementet fortsatt må ha 
ansvar for å kompensere kommunesektoren som 
helhet ved uforutsette hendelser, med bistand fra 
statsforvalterne.

Utvalget vil videre peke på at det bør gjøres 
endringer i den fylkesvise fordelingen av basis-
rammen. Det er utvalgets oppfatning at basisram-
men i stor grad er basert på en historisk fordeling 
og denne fordelingen har vært relativt stabil over 
mange år. Etter utvalgets vurdering er antall inn-
byggere, antall kommuner og behovene i kommu-
nene mer relevante faktorer for å fordele basis-

Figur 12.2 Totalt skjønnstilskudd 2010–2021. Tall i millioner kroner.
Note: Mellom 2011 og 2016 lå det inne en egen post i skjønnstilskuddet for kompensasjon for endringer i inntektssystemet i 2011. 
Tallene for 2020 og 2021 er eksklusive skjønnsmidler bevilget i koronakompensasjon.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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rammen mellom fylkene enn en historisk for-
deling. Utvalget mener at basisrammen i større 
grad bør fordeles per innbygger og per kommune 
i det aktuelle fylket, da det ikke er grunn til å tro 
at forholdene skjønnstilskuddet skal ivareta varie-
rer systematisk per innbygger mellom fylkene 
over tid.

Utvalget mener også at dagens praksis der 
kommunene søker statsforvalteren om skjønns-
tilskudd skaper unødvendig mye byråkrati rundt 
tildelingen, og at det kan være vanskelig for kom-
munene å forstå kriteriene for tildelingen. Dette 
tilsier også at en større del av tilskuddet bør for-
deles etter de ordinære kriteriene i inntekts-
systemet, og at skjønnsmidlene i større grad bør 
fordeles til uforutsette hendelser, prosjektmidler 
eller annet som ikke går inn i kommunenes 
løpende drift.

Det er fortsatt behov for skjønnsmidler som 
kommunene kan søke på til ulike prosjekter, og 
utvalget mener prosjektmidlene i størst mulig 
grad bør gå til prosjekter som er relevante for mer 
enn én kommune. Dette er prosjekter det ellers vil 
være vanskelig for enkeltkommuner å finne eller 
sette av midler til. Utvalget vil også vise til at inno-
vasjon bør være et sentralt kriterium for tildeling 
av prosjektskjønn.

Utvalget foreslår at basisrammen halveres 
sammenlignet med dagens nivå. Dette innebærer 
at basisrammen utgjør 425 mill. kroner. Samtidig 
vurderer utvalget at skjønnet som fordeles av 
departementet, herunder reservepotten og pro-
sjektskjønnet, kan opprettholdes på samme nivå 
som i dag. 
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Kapittel 13  
Overgangsordning i inntektssystemet

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere hen-
synet til stabilitet i inntektssystemet, om det er 
behov for en type ordning som ivaretar dette og 
hvordan den skal utformes. I dagens inntekts-
system er det en overgangsordning som skjermer 
kommunene mot en brå nedgang i rammetil-
skuddet fra ett år til det neste; inntektsgaranti-
ordningen.

I dette kapittelet omtales dagens overgangs-
ordning og hvordan denne fungerer, samt utval-
gets vurdering og anbefaling knyttet til en over-
gangsordning i inntektssystemet.

13.1 Dagens ordning – 
inntektsgarantiordningen

Inntektsgarantiordningen (INGAR) er dagens 
overgangsordning i inntektssystemet. Formålet 
med ordningen er å skjerme kommunene mot en 
for brå nedgang i rammetilskuddet fra ett år til det 
neste. Ordningen sikrer at ingen kommuner har 
en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til 
det neste som, beregnet per innbygger, er mer 
enn 400 kroner lavere enn beregnet vekst på 
landsbasis. Ordningen blir finansiert gjennom et 
likt trekk per innbygger for alle kommuner.

Inntektsgarantiordningen ble innført i 2009, 
og har i hovedsak vært uendret siden det. Gren-
sen for å motta kompensasjon gjennom INGAR 
var 300 kroner per innbygger ved innføringen i 
2009, og ble økt til 400 kroner per innbygger fra 
og med 2018.

Gjennom inntektsgarantiordningen kan kom-
munene få kompensasjon for endringer i ramme-
tilskuddet som skyldes:
– systemendringer (f.eks. endringer ved revisjo-

ner av inntektssystemet)
– innlemming av øremerkede tilskudd (endring i 

fordeling fra det øremerkede tilskuddet til for-
deling gjennom rammetilskuddet)

– befolkningsnedgang
– endring i befolkningssammensetningen eller 

øvrige kriteriedata

– endringer i de regionalpolitiske tilskuddene 
distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd 
Nord-Norge og storbytilskuddet.

Noen forhold holdes i dag utenom beregnings-
grunnlaget, og blir ikke kompensert gjennom 
INGAR. Dette er:
– endringer i skatteinngang og/eller inntekts-

utjevning
– skjønnstilskudd
– de regionalpolitiske tilskuddene veksttilskudd 

og regionsentertilskudd
– saker med særskilt fordeling (tabell c-saker)
– nedgang i rammetilskuddet som følge av 

sammenslåing (dette fanges opp i inndelings-
tilskuddet)

Begrunnelse for at disse forholdene ikke blir 
kompensert er at dette er forhold som skal variere 
over tid. Veksttilskuddet skal eksempelvis gis i 
den perioden befolkningsveksten er særlig sterk, 
og skjønnstilskuddet skal gis til særskilte forhold. 
Tilskudd som er gitt en særskilt fordeling holdes 
også utenom, siden det i disse fordelingene kan 
tas hensyn til endringer fra år til år hvis det er 
ønskelig å redusere svingninger. 

Regionsentertilskuddet ble innført fra og med 
2017, og i Stortingets behandling av statsbud-
sjettet for 2018 ble det slått fast at regionsenter-
tilskuddet ikke skulle inngå i beregningen av 
inntektsgarantiordningen.1

Endringer i skatteinntekter og/eller inntekts-
utjevning inngår heller ikke i grunnlaget for inn-
tektsgarantiordningen. Skatteinntektene vil kunne 
variere en del fra år til år, samtidig som den 
relativt sterke utjevningen av skatteinntekter vil 
redusere betydningen av skattesvikt i en kom-
mune.

1 Innst. 16 S (2017–2018) Kommunal- og moderniserings-
departementet (2018). Statsbudsjettet for 2018 – Det økono-
miske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Rund-
skriv H 1-18. 
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13.2 Hvordan fungerer dagens ordning?

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at den 
skal gi en helhetlig skjerming mot endringer i 
rammetilskuddet, det vil si at ordningen tar 
utgangspunkt i utviklingen i samlet ramme-
tilskudd for kommunen. I 2022 var det 104 kom-
muner som mottok et tillegg gjennom inntekts-
garantiordningen, og til sammen mottok disse 
kommunene 95 mill. kroner. Tillegget til disse 
kommunene ble finansiert med et trekk for alle 
kommuner på om lag 48 kroner per innbygger.

Tabell 13.1 viser de kommunene som mottok 
mer enn 2 000 kroner per innbygger gjennom 
INGAR i 2022 (før finansiering av selve ordnin-
gen). Dette er i hovedsak kommuner med færre 
enn 2 000 innbyggere, og 11 av de 13 kommu-
nene hadde befolkningsnedgang fra 2020 til 
2021. For disse kommunene utgjorde inntekts-
garantiordningen en betydelig økning i inn-
byggertilskuddet. Hjartdal kommune, som var 
kommunen med høyest tillegg i kroner per inn-
bygger, mottok om lag 9,2 mill. kroner i inntekts-
garantiordningen i 2022. Dette utgjorde om lag 
14 pst. av kommunens samlede innbygger-
tilskudd i 2022.

13.2.1 Utvikling i inntektsgarantiordningen 
over tid

Figur 13.1 viser utviklingen i inntektsgaranti-
ordningen fra 2009 til 2022. Søylene viser det 
totale tilskuddet i ordningen, mens linjen viser 
antall kommuner som mottok tilskudd gjennom 
ordningen det enkelte året.

Samlet tilskudd gjennom ordningen har vari-
ert fra 120 mill. kroner i 2010 til 719 mill. kroner i 
2011, mens finansieringen har variert fra 25 til 
147 kroner per innbygger. Tilskuddet, og antall 
kommuner i ordningen, var høyest i de to årene 
det ble gjort større endringer i inntektssystemet 
(2011 og 2017). I de fleste andre årene har til-
legget gjennom INGAR vært på rundt 300 mill. 
kroner, med en finansiering rundt 60 kroner per 
innbygger.

13.2.2 Hva fanges opp av 
inntektsgarantiordningen?

Befolkningsnedgang

Nedgang i befolkningstallet gir på sikt nedgang i 
rammetilskuddet, siden den største delen av 

Kilde: Grønt hefte 2022

Tabell 13.1 Kommunene med det høyeste tillegget gjennom inntektsgarantiordningen (kroner per 
innbygger) i 2022.

Innbyggere per 1.7.21 Tilleg gjennom INGAR 2022
(kr pr innb) (1000 kr)

3819 Hjartdal 1 552 5 921 9 190
5420 Dyrøy 1 069 4 704 5 029
1816 Vevelstad 465 3 992 1 856
3422 Åmot 4 238 3 858 16 350
5043 Røyrvik 449 3 487 1 566
3818 Tinn 5 541 3 086 17 099
1874 Moskenes 1 002 2 821 2 826
1853 Evenes 1 309 2 620 3 430
1834 Lurøy 1 877 2 620 4 917
5046 Høylandet 1 205 2 288 2 757
1145 Bokn 861 2 220 1 912
3417 Grue 4 534 2 213 10 034
4222 Bykle 927 2 037 1 888
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rammetilskuddet fordeles per innbygger. 
Inntektsgarantiordningen tar hensyn til dette, og 
skal sørge for at en kommune ikke får en for brå 
nedgang i rammetilskuddet på grunn av befolk-
ningsnedgangen. Skatteinntektene påvirkes også 
negativt av endringer i innbyggertallet, men 
omfattes ikke av INGAR.

I beregningen av INGAR tas det utgangspunkt 
i et korrigert rammetilskudd (korrigert for de for-
holdene som skal holdes utenom ordningen) per 
kommune, for budsjettåret (t) og året før budsjett-
året (t-1). Differansen mellom disse to er lik sam-
let vekst i rammetilskuddet (per kommune), og 
dette omregnes til vekst per innbygger ved å dele 
på antall innbyggere i kommunen. Selv om vekst-
grensen er definert som et beløp per innbygger, 
beregnes størrelsen på inntektsgarantiordningen 
ut fra den absolutte veksten i rammetilskuddet fra 
ett år til det neste. Det er ikke utviklingen i ram-
metilskudd per innbygger som legges til grunn.

Tabell 13.2 viser de 15 kommunene med 
høyest befolkningsnedgang fra 1.7.2020 til 1.7.2021 
(det vil si det innbyggertallet som legges til grunn 
for beregningen av innbyggertilskuddet det 
enkelte år), og tillegg gjennom inntektsgaranti-
ordningen i 2022. Av disse 15 kommunene var det 
fire kommuner som ikke mottok tillegg gjennom 
inntektsgarantiordningen i 2022, og for de øvrige 
kommunene er det litt ulikt hvor høye beløp de 
mottok. Årsaken til at disse beløpene varierer er at 

befolkningsnedgang kun er ett av flere elementer 
som spiller inn i beregningen av inntektsgaranti-
ordningen. Andre elementer vil kunne trekke i 
motsatt retning slik at kommunen ikke mottar til-
legg gjennom ordningen, selv om endringen i inn-
byggertall isolert sett skulle tilsi det.

Figur 13.2 viser befolkningsendring fra 2008 til 
2018, og kommunene gruppert etter hvor mange 
år de mottok tilskudd gjennom INGAR i samme 
periode (2009–2019). Vi ser at kommunene som 
mottok INGAR i 4–6 år og 7–9 år i denne perioden 
har hatt sterkere befolkningsnedgang enn kom-
munegruppene som mottok INGAR i mindre enn 
4 av årene.

Lunder m.fl. (2020) så i rapporten Økonomi i 
kommuner med svak befolkningsutvikling på 
befolkningsutviklingens betydning for inntekter, 
utgifter og tjenester i kommunen.2 I rapporten så 
forskerne blant annet på tilskudd gjennom inn-
tektsgarantiordningen og befolkningsveksten i 
kommunen, og fant at kommunene med sterkest 
befolkningsvekst ikke mottok tilskudd gjennom 
inntektsgarantiordningen, men at midlene ellers 
fordeles uten tydelig mønster. De påpekte også at 
inntekter fra ordningen utgjør relativt lite av total-
inntekten for kommunene.

Figur 13.1 Tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen og antall kommuner i ordningen 2009–2022. 
Løpende priser. Kommunestrukturen for det aktuelle året.
* Grenseverdien for å motta tilskudd gjennom INGAR ble økt fra 300 til 400 kroner per innbygger fra og med 2018.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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2 Lunder m.fl. (2020). Økonomi i kommuner med svak befolk-
ningsutvikling. TF-rapport, nr. 557. Telemarksforsking.
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Tabell 13.2 Kommuner med sterkest befolkningsnedgang fra 2020 til 2021, og tillegg gjennom 
inntektsgarantiordningen 2022.

Innbyggere 
 per 1.7.21

Endring innb.tall 
 fra 2020 til 2021 Tillegg gjennom INGAR 2022

(pst.) (kr pr innb) (1000 kr)

4633 Fedje 521 -5,44 0 0 
5439 Gamvik 1076 -4,78 583 627 
3823 Fyresdal 1217 -4,10 410 499 
5435 Nordkapp 3009 -3,68 0 0 
1857 Værøy 684 -3,66 1 086 743 
1151 Utsira 186 -3,63 0 0 
5434 Måsøy 1172 -3,62 391 459 
1853 Evenes 1309 -3,47 2 620 3 430 
5043 Røyrvik 449 -3,44 3 487 1 566 
5404 Vardø 1929 -3,36 150 289 
5442 Nesseby 876 -3,31 506 444 
1838 Gildeskål 1891 -3,27 797 1 507 
5440 Berlevåg 918 -3,27 1 969 1 808 
5020 Osen 920 -3,16 885 814 
5438 Lebesby 1255 -3,09 0 0 

Figur 13.2 Befolkningsendring 2008–2018 vs. antall år med INGAR i perioden 2009–2019.
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet.
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Endringer i inntektssystemet

Større endringer i inntektssystemet vil fanges opp 
av inntektsgarantiordningen. Isolert sett kan ikke 
en kommune tape mer enn 400 kroner per inn-
bygger per år på endringer i inntektssystemet. For 
en kommune som taper 2 000 kroner per inn-
bygger på en endring, vil det isolert sett ta 5 år før 
endringen er fullt ut faset inn i rammetilskuddet. 
Hvis kommunen i tillegg opplever nedgang i 
befolkningstallet, endringer i befolkningssammen-
setningen eller andre endringer som gir reduksjon 
i rammetilskuddet, vil imidlertid endringene fases 
inn over lengre tid, siden inntektsgarantiordningen 
beregnes ut fra den samlede endringen i ramme-
tilskuddet fra ett år til det neste.

Antall kommuner som fikk tilskudd gjennom 
inntektsgarantiordningen og det totale tilskuddet i 
ordningen var høyest i årene 2011 og 2017. Dette 
var de to årene i perioden det ble gjort større 
endringer i kostnadsnøkkelen og andre elementer 
i inntektssystemet.

I 2017 var det 180 kommuner som mottok til-
skudd gjennom inntektsgarantiordningen, og av 
disse var det 139 kommuner som tapte på 
endringene i inntektssystemet. Av de 148 kommu-
nene som tapte mer enn 300 kroner per innbygger 
på endringene var det 101 kommuner som mottok 
tilskudd gjennom ordningen i 2017.

Endringer i inntektssystemet er bare en av 
endringene som fanges opp av inntektsgaranti-
ordningen, så det vil ikke nødvendigvis være fullt 
samsvar mellom tap på endringer i inntekts-
systemet og tilskudd gjennom ordningen. Ordnin-
gen ser imidlertid ut til å fange opp kommunene 
med de største tapene etter endringer i inntekts-
systemet. Av 21 kommuner som tapte mer enn 
1 500 kroner på endringene i inntektssystemet i 
2017 var det 19 kommuner som mottok tilskudd 
gjennom ordningen. Totalt tapte disse 21 kommu-
nene om lag 97,5 mill. kroner på endringene, 
mens det totale tilskuddet gjennom inntekts-
garantiordningen til disse kommunene var på om 
lag 91,9 mill. kroner.

Endring i kriteriedata eller distriktstilskudd

En kommune som får en større nedgang i enkelt-
kriterier i inntektssystemet, som for eksempel 
kriteriet antall personer med psykisk utviklings-
hemming, eller som får en nedgang i distrikts-
tilskuddene i inntektssystemet, vil kunne få en 
betydelig reduksjon i rammetilskuddet som følge 
av dette. Slike forhold vil også kunne fanges opp 
av inntektsgarantiordningen.

Et eksempel er et tilfelle der en kommune som 
mottar småkommunetillegg i distriktstilskudd 
Sør-Norge med 6 mill. kroner, mister dette. For 
denne kommunen utgjør småkommunetillegget 
om lag 2 400 kroner per innbygger, som er en 
betydelig reduksjon i rammetilskuddet. Denne 
endringen vil imidlertid fanges opp av inntekts-
garantiordningen, og endringen vil isolert sett 
fases inn over om lag 6 år, med en reduksjon på 
400 kroner per innbygger per år. Det første året 
vil kommunen, isolert sett, dermed motta om lag 
2 000 kroner per innbygger (om lag 5 mill. kro-
ner) gjennom inntektsgarantiordningen, noe som 
dermed begrenser betydningen av å miste tilskud-
det betydelig det første året. Hvis kommunen mot-
tar småkommunetillegg igjen i løpet av denne 
perioden vil det også tas hensyn til i beregningen 
av inntektsgarantiordningen, og kommunen vil 
ikke lenger motta kompensasjon for det tidligere 
tapet av småkommunetillegget.

13.3 Utvalgets vurdering og anbefaling

Utvalget mener det fortsatt bør være en over-
gangsordning i inntektssystemet, som skjermer 
kommunene mot større endringer i rammetil-
skuddet fra ett år til det neste. En slik ordning 
bidrar til økt stabilitet i inntektene til kommunene, 
og gjør at kommunen vil få større forutsigbarhet i 
inntektene og dermed også finansieringen av 
tjenestetilbudet.

Utvalget mener at dagens ordning fungerer 
godt, og anbefaler at denne videreføres. Ordnin-
gen fanger opp en rekke forhold som påvirker 
kommunenes inntekter, både systemendringer og 
endringer som skyldes endringer i enkeltkriterier 
eller regionalpolitiske tilskudd. Ordningen fanger 
også opp kommuner med nedgang i innbygger-
tallet, slik at endringene i inntekter som følge av 
befolkningsnedgang vil fases gradvis inn.

En annen styrke ved inntektsgarantiordningen 
er at den omfatter store deler av rammetilskuddet, 
og ser alle endringer i sammenheng. Dette gjør at 
en kommune som får en betydelig reduksjon i 
rammetilskuddet på grunn av flere mindre 
endringer som alle trekker i negativ retning, også 
vil kunne få kompensasjon gjennom inntekts-
garantiordningen.

Den tidligere overgangsordningen, som var en 
del av inntektssystemet fram til 2009, inkluderte 
færre elementer (i hovedsak systemendringer). 
Alle endringer, både positive og negative, ble faset 
inn over fem år, uavhengig av størrelsen på end-
ringen. I denne ordningen ble heller ikke de ulike 
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delene som inngikk i ordningen sett i sammen-
heng.

En styrke ved inntektsgarantiordningen er at 
mindre endringer vil kunne fases inn raskt, mens 
større endringer vil fases inn over flere år. Dette 
er særlig viktig for mindre kommuner. Den tid-
ligere overgangsordningen var tidsbegrenset til 
5 år, noe som gjorde at endringene det enkelte år 
kunne bli betydelige for små kommuner, selv om 
endringen var omfattet av overgangsordningen. I 
inntektsgarantiordningen vil lengden på over-
gangsordningen ses i forhold til rammetilskuddet 
til den enkelte kommune. For kommuner der 
reduksjonen utgjør et høyt beløp målt i kroner per 
innbygger vil endringene fases inn over lengre tid 
enn for kommuner der endringene utgjør et 
lavere beløp per innbygger. I motsetning til den 
tidligere overgangsordningen vil også positive 
endringer, for eksempel som følge av system-
endringer, få gjennomslag med en gang.

Inntektsgarantiordningen er en relativt kom-
pleks ordning, og det kan være vanskelig å se 
effekten av den enkelte endring. Sluttresultatet er 
imidlertid forutsigbart for kommunene, ved at 
man kan legge til grunn en vekst i rammetilskud-
det (korrigert for forholdene nevnt over) som 
ikke vil avvike mer enn et visst beløp fra veksten 
på landsbasis. Utvalget mener imidlertid at det 
viktigste er at ordningen fanger opp endringer i 
rammetilskuddet fra ett år til det neste, og dermed 
fører til økt stabilitet og forutsigbarhet i inn-
tektene til kommunene.

Grenseverdi i ordningen

Utvalget har også vurdert grenseverdien i ordnin-
gen, det vil si hvor mye veksten i den enkelte 
kommune kan avvike fra landsgjennomsnittet for 
at kommunen skal få et tillegg gjennom inntekts-
garantiordningen.

Da ordningen ble innført i 2009 var grense-
verdien i ordningen på 300 kroner per innbygger, 
noe som tilsvarte om lag 2,79 pst. av rammetil-
skuddet per innbygger. I dag er grenseverdien 
400 kroner per innbygger, noe som tilsvarer om lag 
1,45 pst. av rammetilskuddet per innbygger. Sett i 
forhold til størrelsen på det samlede rammetilskud-
det er dagens grenseverdi betydelig lavere enn det 
som ble lagt til grunn når ordningen ble innført.

Økt grenseverdi vil bety at terskelen for å 
komme inn i ordningen øker, færre kommuner 
kommer inn og de som er inne i ordningen vil få et 
lavere tillegg enn med dagens grenseverdi. Mot-
satt vil en reduksjon i grenseverdien gjøre at flere 
kommuner kommer inn, beløpene i ordningen vil 
øke, og dermed vil også finansieringen av ord-
ningen øke.

Utvalget vurderer at dagens grenseverdi virker 
å fungere godt. Den fanger opp kommuner med 
relativt stor nedgang i rammetilskuddet, samtidig 
som finansieringen av ordningen ikke er for høy. 
Utvalget anbefaler derfor at grenseverdien videre-
føres på 400 kroner per innbygger. Grenseverdien 
bør imidlertid prisjusteres framover, slik at ikke 
verdien gradvis reduseres over tid. 
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Kapittel 14  
Andre problemstillinger

Fordelingen av inntekter mellom kommunene 
bygger i hovedsak på antall personer som er folke-
registrert i kommunen. Utvalget har fått flere inn-
spill, blant annet fra Demografiutvalget1 og Dis-
triktsnæringsutvalget2, om at det bør vurderes 
hvordan kommuner med en stor fritidsbefolkning 
kan ivaretas i inntektssystemet. Utvalgets vurde-
ringer knyttet til denne problemstillingen, og 
andre innbyggere som ikke er folkeregistrert i 
kommunen, er nærmere omtalt i avsnitt 14.1.

I inntektssystemet i dag er det noen saker som 
fordeles med en særskilt fordeling i innbygger-
tilskuddet, og som ikke fordeles etter kriteriene i 
kostnadsnøkkelen. Utvalgets vurdering av saker 
med særskilt fordeling er omtalt i avsnitt 14.2.

Toppfinansieringsordningen for særlig 
ressurskrevende tjenester er et øremerket til-
skudd, og er ikke en del av inntektssystemet. Ord-
ningen omfatter imidlertid tjenester som også 
finansieres gjennom inntektssystemet, og har 
noen andre berøringspunkter mot inntekts-
systemet. Utvalget har derfor vurdert enkelte ele-
menter i ordningen, og sett dette i sammenheng 
med utformingen av inntektssystemet. Dette er 
nærmere omtalt i avsnitt 14.3.

14.1 Innbyggere som ikke er 
folkeregistrert i kommunen

I inntektssystemet er det i dag et grunnleggende 
prinsipp at fordelingen av inntekter mellom kom-
munene bygger på folkeregistrert innbyggertall i 
kommunen, og de frie inntektene tilfaller i hoved-
sak den kommunen der innbyggeren er folke-
registrert.

For de aller fleste kommunale tjenester er det 
sammenfall mellom hvor innbyggeren er 
folkeregistrert og der innbyggeren får tjenester. 

På noen områder er det imidlertid slik at en kom-
mune også tilbyr, og har ansvar for, kommunale 
tjenester til personer som ikke er folkeregistrert i 
kommunen. Dette gjelder for eksempel innbyg-
gere som har fritidsbolig i en annen kommune 
enn hjemkommunen, studenter som bor og stu-
derer et annet sted enn de er folkeregistrert, 
pendlere og personer fra omegnskommuner som 
benytter tjenester i en regionsenterkommune. 
Med en fellesbetegnelse kan dette kalles 
gjesteinnbyggere, det vil si personer som opp-
holder seg og benytter tjenester i kommunen uten 
å være folkeregistrert i kommunen.

Både Demografiutvalget og Distriktsnærings-
utvalget pekte i sine utredninger på at kommuner 
med en stor fritidsbefolkning har utgifter til disse 
innbyggerne, samtidig som kommunene ikke får 
inntekter for dette gjennom inntektssystemet. 
Utgifter som spesielt trekkes fram av disse utval-
gene er utgifter til helse- og omsorgstjenester, 
som følge av at fritidsbefolkningen i større grad 
enn tidligere oppholder seg på hyttene over len-
gre tid. Som en mulig løsning på denne problem-
stillingen pekte Demografiutvalget på at det burde 
vurderes å lage en modell der pengene i større 
grad følger brukeren.

14.1.1 Om problemstillingen
Kommuner med et stort innslag av gjesteinn-
byggere vil i ulik grad kunne ha utgifter til kommu-
nale tjenester til innbyggere som ikke er folke-
registrert i kommunen, samtidig som det er kom-
munen der personen er folkeregistrert som i 
hovedsak mottar de direkte inntektene gjennom 
inntektssystemet. Dette vil kunne gi et manglende 
samsvar mellom de inntektene kommunen får gjen-
nom inntektssystemet, og kommunens utgifter til 
tjenestene. På den andre siden kan kommunene få 
andre inntekter fra disse gjesteinnbyggerne, 
utenom inntektssystemet, blant annet gjennom 
eiendomsskatt, brukerbetalinger og gebyrer, i til-
legg til indirekte inntekter gjennom flere arbeids-
plasser og økt sysselsetting i kommunen.

1 NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele 
landet.

2 NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bære-
kraftige lokalsamfunn.
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Det er mange typer kommuner der innbygger-
tallet i kortere og lengre perioder er høyere enn 
det folkeregistrerte antallet. Studenter oppholder 
seg i studentkommunen i store perioder av året, i 
typiske hyttekommuner øker innbyggertallet i 
helger og ferier, mens pendlerkommuner har en 
økning på hverdager. Hvor ofte, og hvor lenge, 
gjesteinnbyggerne oppholder seg i kommunen vil 
påvirke omfanget av tjenester til disse innbyggerne 
og hvilke tjenester de etterspør fra kommunen.

Typiske hyttekommuner er gjerne enten fjell-
kommuner (vintersportssteder) eller kystkommu-
ner (sommersteder). Tabell 14.1 og 14.2 viser de 

10 kommunene med henholdsvis flest fritids-
boliger og flest fritidsboliger per 1 000 innbyggere. 
Ringsaker og Trysil er kommunene med flest fri-
tidsboliger, begge har rundt 7 000. Mange typiske 
hyttekommuner er relativt små kommuner, og jf. 
tabell 14.1 er antall fritidsboliger høyere enn antal-
let fastboende innbyggere i flere av disse kommu-
nene. Forholdet mellom antall gjesteinnbyggere 
og antall innbyggere i kommunen vil kunne 
påvirke i hvor stor grad gjesteinnbyggere påvirker 
dimensjoneringen av tjenestetilbudet i kommunen.

I 2020 var det registrert studenter i høyere 
utdanning i 54 kommuner, og av disse var det 35 

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 14.1 De 10 kommunene med flest fritidsbygninger 2020.

Kommune Innbyggere per 1.1.2020 Antall fritidsbygninger

3411 Ringsaker 34 768 7 271
3421 Trysil 6 627 6 853
3044 Hol 4 441 5 720
3825 Vinje 3 676 5 493
3045 Sigdal 3 467 5 023
3805 Larvik 47 204 4 841
3451 Nord-Aurdal 6 413 4 670
5059 Orkland 18 217 4 554
3004 Fredrikstad 82 385 4 383
3011 Hvaler 4 668 4 326

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 14.2 De 10 kommunene med flest fritidsbygninger per 1 000 innbygger 2020.

Kommune Innbyggere per 1.1.2020 Antall fritidsbygninger

4222 Bykle 965 2 658
4224 Åseral 932 2 189
4228 Sirdal 1 822 4 087
3039 Flå 1 050 2 192
5033 Tydal 769 1 557
3450 Etnedal 1 279 2 484
3051 Rollag 1 390 2 314
3052 Nore og Uvdal 2 439 3 997
3822 Nissedal 1 448 2 347
3819 Hjartdal 1 573 2 432
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kommuner med mer enn 1 000 studenter. Tabell 
14.3 viser de 10 kommunene med flest registrerte 
studenter i 2020. De største utdanningsinstitu-
sjonene ligger i de største kommunene, og 76 pst. 
av studentene holder til i de 10 kommunene med 
flest studenter.

Utgifter

I tillegg til de kommunale tjenestene som i hoved-
sak retter seg mot innbyggerne som er bosatt i 
kommunen, slik som grunnskole, barnehage og 
store deler av helse- og omsorgstjenestene, har 
kommunene også ansvar for en del tjenester som 
ikke er avgrenset til kommunens egne inn-
byggere. Dette gjelder for eksempel ansvaret for 
beredskap (inkl. noen helse- og omsorgs-
tjenester), planlegging og tilrettelegging for bruk 
av areal i kommunen, behandling av plan- og 
byggesaker, infrastruktur, kultur- og idrettstilbud 
og ulike tekniske tjenester.

Kommunene har i hovedsak kun plikt til å 
levere tjenester til innbyggere bosatt i egen kom-
mune, med noen unntak. Kommunene har ansva-
ret for beredskapen i kommunen, og dette gjelder 
også de innbyggerne som til enhver tid oppholder 
seg i kommunen. I følge helse- og omsorgs-
tjenesteloven skal kommunene sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Opp-
holdsprinsippet innebærer også at gjesteinn-
byggere fra andre kommuner har krav på andre 
helse- og omsorgstjenester, utover den akutte 

beredskapen. Dette kan for eksempel være knyttet
til hjemmesykepleie, og er trolig mest aktuelt i 
kommuner med et stort innslag av fritidsboliger. 
Utover normale egenandeler må utgifter til dette 
dekkes innenfor ordinær virksomhet.

Kommunens ansvar for beredskap innebærer 
at kommunene må ha kapasitet til å håndtere 
betydelige svingninger i etterspørselen etter 
tjenester, som følge av store variasjoner i antall 
innbyggere som oppholder seg i kommunen 
gjennom året. Legevakt og øvrig beredskap må 
dimensjoneres for å kunne ta høyde for antallet 
personer som faktisk oppholder seg i kommunen 
til enhver tid. I mange kommuner vil dette kunne 
håndteres innenfor den ordinære virksomheten, 
mens andre kommuner må ta høyde for at det er 
nødvendig med en økning i beredskapen i deler 
av året. Dette vil ikke bare gjelde kommuner med 
mange hytter, men alle kommuner der inn-
byggertallet generelt eller i perioder er høyere 
enn det folkeregistrerte antallet personer i kom-
munen. For kommuner med et høyt antall uten-
landske turister vil en stor del av de direkte 
utgiftene til tjenestene dekkes av egenbetaling og 
forsikringer, men kommunen må samtidig dimen-
sjonere tilbudet for å kunne ta imot et høyt antall 
innbyggere i perioder.

Borge m.fl. (2015)3 foretok en kartlegging av 
hvilke kommunale tjenester hyttebeboere benyt-
tet seg av i hyttekommunen, gjennom caseunder-

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 14.3 De 10 kommunene med flest registrerte studenter. 2020.

Innbyggere 1.1.2020 Studenter i høyere utdanning 2020

0301 Oslo kommune 693 494  85 777 
5001 Trondheim 205 163  38 915 
4601 Bergen 283 929  38 130 
1103 Stavanger 143 574  14 008 
5401 Tromsø 76 974  12 159 
4204 Kristiansand 111 633  11 422 
1804 Bodø 52 357  6 107 
3405 Lillehammer 28 345  5 666 
3021 Ås 20 439  5 556 
3801 Horten 27 351  4 958 

3 Borge m.fl. (2015). Inntekter og utgifter i hyttekommuner.
TF-rapport, Nr. 349. Telemarksforsking.
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søkelser i åtte typiske hyttekommuner. I tillegg til 
helse- og omsorgstjenester pekte disse kommu-
nene på at hyttebeboerne gir økte utgifter til 
tjenester som plan- og byggesaksbehandling, 
beredskap og tekniske tjenester som vann, avløp 
og renovasjon (VAR). Innenfor helse- og omsorgs-
tjenestene pekte casekommunene særlig på utgif-
ter knyttet til legevakt og hjemmesykepleie, men 
noen av casekommunene i undersøkelsen pekte 
også på at enkelte hyttebeboere også etterspør 
mer ordinære legetjenester i hyttekommunen. I 
rapporten er det i begrenset grad gitt anslag på 
størrelsen av disse ekstrakostnadene, og kommu-
nene peker også på at det ikke er mulig å skille 
mellom hyttebeboere eller andre turister som 
benytter for eksempel legevakt. Casekommunene 
peker videre på at store variasjoner i innbygger-
tallet gjennom året gir utfordringer i dimensjone-
ringen av tilbudet, da etterspørselen fra hytte-
eierne er sesongbetont. Dette løses i stor grad ved 
bruk av vikarer og overtid.

Inntekter

Rammetilskuddet til kommunene beregnes ut fra 
antall personer folkeregistrert i kommunen, og 
også skatteinntektene tilfaller i stor grad kommu-
nen der innbyggeren er folkeregistrert. Formues-
skatt og eiendomsskatt på fritidsboliger vil imid-
lertid tilfalle den kommunen der fritidsboligen 
ligger.

Fra skatteåret 2007 ble det anledning til å 
skrive ut eiendomsskatt på fritidsboliger. I 2021 
var det 321 av 356 kommuner som hadde innført 
eiendomsskatt. Av disse var det 233 kommuner 
som hadde eiendomsskatt i hele kommunen, og 
dermed også på fritidsboliger.

Kommunene kan kreve inn gebyr og bruker-
betalinger på enkelte tjenester fra personer som 
ikke er folkeregistrert i kommunen. Dette gjelder 
for eksempel vann, avløp og renovasjon i hytte-
områder, byggesaksgebyr og lignende. I tillegg til 
de direkte inntektene vil kommuner med et stort 
antall hytter og/eller turister også få andre indi-
rekte inntekter av dette, via ulike ringvirkninger. 
Det kan være i form av økt verdiskaping og flere 
arbeidsplasser i kommunen, og dermed også 
økte skatteinntekter fra kommunens egne inn-
byggere.

Tidligere utredninger og vurderinger

Hvordan personer som ikke er folkeregistrert i 
kommunen eventuelt skal håndteres i inntekts-
systemet er vurdert flere ganger tidligere.

Borgeutvalget4 anbefalte i sin utredning ingen 
generell kompensasjon for kommuner med 
mange gjesteinnbyggere gjennom inntekts-
systemet. Utvalgets vurdering var at turistvirk-
somhet og fritidsboliger i stor grad måtte betrak-
tes som en del av kommunenes næringsgrunnlag, 
og at de utgiftene som følger som følge av dette 
ikke er prinsipielt forskjellig fra de utgiftene som 
følger av annen næringsvirksomhet. Når det gjel-
der utgifter til pleie- og omsorgstjenester til hytte-
eiere anbefalte utvalget at det i større grad ble gitt 
anledning til å sende refusjonskrav til bosteds-
kommunen for denne typen utgifter.

Borge m.fl. (2015) konkluderte i rapporten 
«Inntekter og utgifter i hyttekommuner»5 med at 
det generelt sett vil være mest effektivt å finan-
siere hyttekommunenes utgifter gjennom mer 
direkte virkemidler, som betaling fra hytteeierne 
eller bostedskommunen, enn gjennom inntekts-
systemet. Kommunene har anledning til å finan-
siere merutgifter i teknisk sektor gjennom 
brukerbetaling, innenfor pleie- og omsorgssekto-
ren kan det i større grad åpnes for at hyttekom-
muner kan kreve refusjon fra bostedskommunen, 
samt at det er et potensial for å øke eiendoms-
skatteinntektene i hyttekommuner. I rapporten 
vises det til at utgiftsnivået ikke er en tilstrekkelig 
begrunnelse for å kompensere hyttekommuner 
gjennom inntektssystemet, og at disponering av 
areal til utbygging av hytteområder er en kommu-
nal beslutning og ikke en ufrivillig kostnads-
ulempe som bør kompenseres. Det pekes også på 
at en særskilt kompensasjon til kommuner med et 
stort antall hytter kan bidra til en mer omfattende 
utbygging av hytteområder enn det som er sam-
funnsmessig ønskelig. I rapporten konkluderte 
forskerne med at rent kommunaløkonomisk er 
utgiftene ved et stort antall fritidsboliger noe 
høyere enn inntektene, men hvis det også tas 
hensyn til øvrige ringvirkninger vil effekten for 
lokalsamfunnet være positiv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
konkluderte i sin vurdering av problemstillingen i 
kommuneproposisjonen for 2016 med at det 
samlet sett var balanse mellom utgifter og inn-
tekter for hyttekommunene. Departementet 
gjorde også noen vurderinger knyttet til student-
kommuner, og pekte blant annet på at kommune-
nes utgifter til studenter er beskjedne og at 
studenter vil generere inntekter til kommunene 

4 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

5 Borge m.fl. (2015). Inntekter og utgifter i hyttekommuner.
TF-rapport, Nr. 349. Telemarksforsking.
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gjennom egenandeler innenfor for eksempel 
kulturtilbud. Departementets vurdering var at det 
ikke var behov for å etablere særskilte ordninger 
for hyttekommuner eller studentkommuner i 
inntektssystemet.6

14.1.2 Utvalgets vurderinger og anbefaling
Et sentralt prinsipp i inntektssystemet for kommu-
nene er at inntektene går til den kommunen inn-
byggeren er folkeregistrert, det vil si den kom-
munen som i det store og hele har ansvaret for 
tjenestetilbudet til denne innbyggeren. Det er 
også i denne kommunen innbyggeren har stemme-
rett og kan delta i og påvirke lokaldemokratiet. 
Etter utvalgets vurdering henger disse elemen-
tene tett sammen. Det lokale folkestyret er et vik-
tig premiss for dagens system for finansiering av 
kommunesektoren. Kommunen får overført inn-
tekter med utgangspunkt i antallet innbyggere i 
kommunen, og kommunen har et helhetlig ansvar 
for tjenestetilbudet til disse innbyggerne. Ved at 
finansieringen, og stemmeretten, er knyttet til 
bostedskommunen understrekes kommunens 
helhetlige ansvar.

Hvis inntektene i større grad skal følge bruke-
ren til den kommunen personen oppholder seg i, 
vil det kunne gi uklare ansvarsforhold innenfor 
dagens kommunesystem. Kommunene vil i større 
grad kunne bli en iverksetter av nasjonal politikk 
og individuelle rettigheter, med mindre lokalde-
mokratisk kontroll over tjenestene i kommunen. 
Det vil også kreve et helt annet system enn 
dagens inntektssystem, og det er uklart hva et 
slikt system skal bygge på hvis man ikke skal 
benytte folkeregistrerte innbyggertall i fordel-
ingen av midlene til kommunene. Det finnes per i 
dag ingen oversikt over hvor innbyggerne 
befinner seg til enhver tid, og dette vil det trolig 
ikke være praktisk mulig å få til. Utvalget mener 
derfor problematikken med gjesteinnbyggere 
som mottar tjenester i en annen kommune enn 
den kommunen som mottar inntekten må løses 
innenfor rammene av dagens kommunesystem, 
ikke gjennom å endre selve hovedprinsippet i 
finansieringen av kommunesektoren.

Utvalget vil også peke på at det er uklart hvor 
stort omfanget av dette problemet er, og at det 
kan diskuteres om utgiftsnivået tilsier at det skal 
være en egen kompensasjon for dette i inntekts-
systemet. Et alternativ er at hyttekommunene i 
større grad kan finansiere tjenestene gjennom 
betaling fra hytteeierne eller eventuelt bosteds-

kommunen. Direkte betaling fra hytteeierne knyt-
tes for eksempel til betaling for tjenester som 
renovasjon, vann, avløp og byggesaksbehandling. 
Større frihetsgrader i eiendomsskatten kan også 
gjøre at hyttekommuner i større grad kan skatt-
legge hytteeiere. Både hytteinnbyggere og andre 
gjesteinnbyggere som turister og studenter vil 
også gi positive (indirekte) ringvirkninger til kom-
munen, i form av arbeidsplasser, bredere kultur-
tilbud, rikere næringsliv mm. Dette er effekter 
som er vanskelige å måle, men som trolig vil være 
positive for vertskommunen.

Utvalget mener at et viktig prinsipp i utgifts-
utjevningen i inntektssystemet er at kommunene 
skal få kompensasjon for ufrivillige kostnadsfor-
skjeller, det vil si variasjoner i kostnader kommu-
nene ikke selv kan påvirke. Kommunene legger i 
stor grad selv til rette for å ta imot gjesteinn-
byggere i sin kommune. Særlig vil utvalget peke 
på at et høyt antall fritidsboliger i kommunen er 
noe kommunen selv påvirker, siden det er opp til 
den enkelte kommune å avgjøre om det skal 
legges til rette for utbygging av hytteområder i 
kommunen. Etter utvalgets vurdering er det ikke 
rimelig å legge til grunn at et høyt antall fritids-
boliger, og dermed også økt etterspørsel etter 
kommunale tjenester fra fritidsinnbyggere, er en 
ufrivillig kostnadsulempe for kommunen. Kom-
muner som legger til rette for utbygging av hytte-
felt må regne med at dette gir økte kostnader til 
for eksempel beredskap, og utvalget ser dermed 
på dette som en kostnad kommunen selv har valgt 
å ta.

Når det gjelder kommuner med et høyt inn-
slag av studenter er dette en gruppe kommunen 
har få direkte inntekter knyttet til. Men dette er 
også en gruppe som kommunen har relativt få 
direkte utgifter til, og som bidrar til økt aktivitet i 
kommunen. Et stort innslag av studenter i kom-
munen krever at kommunen må tilrettelegge for å 
ta imot disse på en god måte, men etter utvalgets 
vurdering er det samlet sett positivt for kommu-
nene å ha studenter i kommunen. Utvalget mener 
derfor at det ikke bør gis kompensasjon gjennom 
inntektssystemet for at kommunen har en stor 
andel studenter.

Kommunene har ansvaret for å sørge for helse- 
og omsorgstjenester til alle innbyggere som opp-
holder seg i kommunen, jf. oppholdsprinsippet i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Dette omfatter 
blant annet tjenester som akuttberedskap, hjem-
mesykepleie og andre omsorgstjenester. Flere 
kommuner har pekt på at denne typen kostnader 
øker i typiske hyttekommuner, som følge av at 
flere tilbringer mer tid i fritidsboligen. Etter utval-6 Prop. 121 S (2014–2015) Kommuneproposisjonen 2016.
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gets vurdering er dette også en konsekvens av at 
kommunen har valgt å legge til rette for utbygging 
av fritidsboliger, slik at dette er å anse som en kost-
nad kommunen har lagt til rette for. Denne typen 
kostnader utgjør trolig ikke et stort omfang i dag, 
men det er grunn til å tro at volumet vil kunne øke 
framover. Etter utvalgets vurdering er imidlertid 
ikke dette noe som bør løses i inntektssystemet, 
da det vil kreve et helt annet system for at pengene 
følger brukerne enn det som ligger til grunn i 
dagens finansieringssystem.

Utvalget mener derfor at det bør vurderes om 
dette kan løses ved en adgang til refusjoner 
mellom kommunene, i særskilte tilfeller der noen 
kommuner har svært høye kostnader. En refu-
sjonsordning vil også ha noen negative sider, ved 
at det kan skape mye byråkrati og et komplisert 
system. Utvalget vil peke på at en slik eventuell 
ordning bør innrettes så enkelt som mulig, og det 
bør vurderes om det kan fastsettes noen standar-
diserte satser som kan benyttes for å beregne 
refusjonsbeløpene mellom kommunene. En slik 
refusjonsordning vil imidlertid også kunne 
utvanne oppholdsprinsippet, og skape usikkerhet 
rundt hvilken kommune som faktisk er ansvarlig 
for å yte helsehjelp til innbyggeren. Etter utval-
gets vurdering er dette noe det bør ses nærmere 
på hvis omfanget av gjesteinnbyggere som mottar 
kommunale helsetjenester i hyttekommunen 
øker.

Når det gjelder kommuner med stort innslag 
av fritidsboliger har kommunene i dag flere mulig-
heter til å få inntekter direkte fra disse inn-
byggerne. På mange områder, som vann, avløp og 
renovasjon, skal kommunene ta betalt, jf. regel-
verket om selvkost. Mange kommuner har også 
innført eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, 
slik at mange hytteeiere bidrar direkte med eien-
domsskatt til kommunen. Med dagens regelverk 
kan ikke kommunene innføre eiendomsskatt kun 
på fritidsboliger, samme sats må gjelde for både 
boliger og fritidsboliger. For boliger og fritids-
boliger er maksimalsatsen på eiendomsskatten 
satt til 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget. 
Denne satsen ble gradvis redusert fra 7 promille i 
2019 til 4 promille i 2021. Utvalget viser til at eien-
domsskatt er en mulig måte for kommunene å øke 
sine inntekter på, og er særlig viktig for å kunne få 
direkte inntekter fra et stort antall fritidsboliger i 
kommunen. Kommunene har de senere årene fått 
færre frihetsgrader i fastsettelsen av eiendoms-
skatten i kommunen, noe som har redusert kom-
munenes muligheter til å skattlegge personer 
med fritidsboliger i kommunen. Utvalgets vurde-
ring er at større frihetsgrader i fastsettelsen av 

eiendomsskatten vil kunne gi kommunene et 
større handlingsrom for å dekke sine utgifter som 
følge av et stort antall fritidsboliger i kommunen.

Utvalgets anbefaling

Utvalget anbefaler at det ikke gjøres endringer i 
inntektssystemet for å ta hensyn til ulike typer 
gjesteinnbyggere. Et grunnleggende prinsipp i 
finansieringen av kommunesektoren er at kom-
munens frie inntekter i hovedsak er knyttet til 
personer bosatt i kommunen. Utvalget mener 
dette er et viktig prinsipp, som bør videreføres. 
Når finansieringen er knyttet til bostedskom-
munen tydeliggjør dette kommunens helhetlige 
ansvar for tjenestetilbudet til innbyggeren, og det 
vil være samsvar mellom finansieringen og hvilke 
innbyggere som har stemmerett i den enkelte 
kommune.

Utvalget mener at et stort antall fritidsboliger, 
eller andre turister, ikke er en ufrivillig kostnad 
som bør kompenseres gjennom inntektssystemet. 
Kommunene har selv valgt å legge til rette for 
denne typen næringsvirksomhet, og må også ta 
høyde for at det kan medføre noen kostnader.

Flere kommuner peker på en utvikling i ret-
ning av at flere og flere oppholder seg på hyttene 
over lengre perioder, og at hyttebeboere i større 
grad etterspør helse- og omsorgstjenester av 
hyttekommunen. Det er imidlertid noe usikkerhet 
rundt hvor stort omfanget av dette er. Hvis det 
over tid blir en stor økning i helse- og omsorgs-
utgiftene til hyttekommuner på grunn av at hytte-
innbyggere oppholder seg på hyttene over lengre 
tid må det vurderes andre løsninger, utenfor inn-
tektssystemet. Utvalget anbefaler da at man ser på 
mulighetene for å lage en oppgjørsordning mellom 
kommunene, men at det må vurderes nærmere 
hvordan dette kan gjøres uten at ansvars-
forholdene blir uklare eller at ordningen blir for 
administrativt krevende.

14.2 Saker med særskilt fordeling

Innenfor innbyggertilskuddet finnes det midler 
som ikke blir fordelt etter de ordinære kriteriene i 
inntektssystemet, men blir gitt en særskilt for-
deling.7 Dette gjelder blant annet oppgaver som 
kun et fåtall kommuner har, saker der det er 

7 Saker med særskilt fordeling vises i tabell C-k i Grønt hefte 
(Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop 1 S fra 
Kommunal- og distriktsdepartementet), og kalles også 
tabell C-saker.
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ønskelig med en annen fordeling enn etter de 
ordinære kriteriene og inndelingstilskuddet til 
kommuner som har slått seg sammen. Særskilt 
fordeling ses i dag på som en midlertidig løsning, 
slik at saker kun bør gis en særskilt fordeling i en 
begrenset periode, før de inkluderes i utgiftsutjev-
ningen og fordeles etter de ordinære kriteriene.

14.2.1 Begrunnelse for særskilt fordeling
Det har vært ulike typer saker som er gitt en sær-
skilt fordeling de seneste årene. I veilederen for 
statlig styring av kommunesektoren pekes det på 
noen begrunnelser for å gi saker en særskilt for-
deling i inntektssystemet, i stedet for å fordele 
midlene etter de ordinære kriteriene.8

I veilederen legges det til grunn at særskilt for-
deling unntaksvis kan benyttes i en kortere 
periode ved innlemming av midler i inntekts-
systemet, ved finansiering av nye oppgaver gjen-
nom rammetilskuddet og ved opprettelsen av nye 
kompensasjonsordninger innenfor rammetilskud-
det. Perioden for særskilt fordeling bør ifølge vei-
lederen ikke være mer enn to år, og det bør fast-
settes på forhånd hvor lenge midlene skal gis en 
særskilt fordeling.

Det pekes på at en særskilt fordeling i inn-
tektssystemet ikke skal være en erstatning for et 
øremerket tilskudd (midlene er fortsatt frie inn-
tekter), men at det kan benyttes når:

– det dreier seg om en engangsbevilgning,
– midlene kun skal bevilges kommunene i noen 

få år,
– man avventer endringer i kostnadsnøkkelen, 

eller
– det dreier seg om forsøk etter forsøksloven.

I veilederen pekes det også på at det ved innlem-
ming av øremerkede tilskudd må vurderes om 
midlene kan fordeles etter ordinære kriterier etter 
en eventuell overgangsperiode, slik at særskilt for-
deling ikke blir en varig løsning.

Begrunnelsen for å begrense antall saker med 
særskilt fordeling er at det kan legge noen førin-
ger på de frie inntektene til kommunene. Selv om 
midlene fortsatt er frie inntekter kan fordelingen 
oppfattes som et signal fra staten om hvordan 
kommunene skal/bør prioritere sine frie inn-
tekter.9

14.2.2 Saker som gis med særskilt fordeling 
i dag

I 2022 fordeles om lag 4,3 mrd. kroner med sær-
skilt fordeling, til ni ulike saker. Tabell 14.4 viser 
en oversikt over disse sakene.10

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Stat-
lig styring av kommuner og fylkeskommuner.

9 Ibid.
10 I tabellen vises de sakene som lå i Grønt hefte for 2022 og 

saker som ble lagt til etter Regjeringens tilleggsproposisjon 
og Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 (jf. 
rundskriv H–2/22). Tilskuddet per kommunale grunn-
skole, som gis med særskilt fordeling basert på tall for 
skoleåret 2021/2022, var ikke med i Grønt hefte for 2022.

Kilde: Grønt hefte 2022 og rundskriv H-2/22.

Tabell 14.4 Saker med særskilt fordeling innenfor innbyggertilskuddet i 2022.

Sak
Beløp 

(1 000 kr)

Inndelingstilskudd 1 432 752
Trekk Nannestad og Ullensaker -19 350
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 952 215
Korreksjon, barnevern Oslo kommune -144 439
Forsøk med oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet 20 400
Kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt 205 800
Differensiert arbeidsgiveravgift, endringer -2 597
Kompensasjon ansvarsovertakelse barnevernet 655 000
Tilskudd per grunnskole i kommunen 1 250 000
Sum 4 349 781
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De ulike sakene som i dag gis en særskilt for-
deling har litt ulike begrunnelser. Noen av sakene 
er av mer teknisk karakter, og gjelder et fåtall 
kommuner, mens andre saker i større grad er 
begrunnet med et ønske om å fordele midlene på 
en særskilt måte eller å sørge for en gradvis over-
gang til en ny fordeling. Inndelingstilskuddet, 
som er den største enkeltsaken, er et resultat av 
en etablert ordning for å kompensere kommuner 
som slår seg sammen, mens tilskuddet som for-
deles per grunnskole er en politisk prioritering fra 
Regjeringen Støre.

Nedenfor følger en omtale av de ulike sakene 
som gis med særskilt fordeling i 2022.

Inndelingstilskudd

Inndelingstilskuddet er en kompensasjons-
ordning for kommuner som slår seg sammen, og 
skal kompensere kommunene for en reduksjon i 
rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. 
Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av 
basistilskudd og en eventuell netto nedgang i dis-
triktstilskudd som følge av sammenslåingen. Inn-
delingstilskuddet blir gitt fra det året sammen-
slåingen trer i kraft, og kommunene får fullt til-
skudd i 15 år, før det deretter blir trappet gradvis 
ned over fem år. I 2022 fikk 53 kommuner 
inndelingstilskudd, hvor 43 av disse er kommuner 
som slo seg sammen fra og med 2020.

Trekk Nannestad og Ullensaker

Nannestad og Ullensaker fikk i perioden 1993–
2008 finansieringsbistand i form av skjønnsmidler 
i forbindelse med etableringen av Oslo Lufthavn, 
Gardermoen. Totalt har kommunene mottatt 
735,5 mill. kroner, der 387 mill. kroner skal betales 
tilbake i 20 like store avdrag fra og med 2009. 
Dette blir gjort ved et trekk i rammetilskuddet til 
Nannestad og Ullensaker på henholdsvis 7,43 og 
11,92 mill. kroner årlig t.o.m. 2028.

Korreksjon barnevern, uttrekk Oslo kommune

I 2015 ble det lagt inn midler i rammetilskuddet 
som følge av økt kommunal medfinansiering av det 
statlige barnevernet, og i 2022 ble det lagt inn 
midler som følge av innføringen av barneverns-
reformen som gir kommunene økt faglig og økono-
misk ansvar. Disse endringene gjelder ikke Oslo 
kommune, som også har ansvaret for den statlige 
delen av barnevernet i Oslo. Siden det ikke er tek-
nisk mulig å holde Oslo utenfor fordelingen av 
midlene gjennom de ordinære kriteriene, er det 

lagt inn en korreksjon for dette. Totalt var denne 
korreksjonen for Oslo på -144,4 mill. kroner i 2022.

Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling 
i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i 
gang et forsøk med økt kommunalt ansvar for 
barnevern i de tre kommunene (nåværende) 
Færder, Alta og Røyken. I forsøksperioden ble 
rammetilskuddet økt for å kompensere de tre 
kommunene for økte utgifter til barnevernet. For-
søket i Røyken ble avviklet som planlagt ved 
utgangen av 2019, mens Alta og Færder avsluttet 
forsøket da barnevernsreformen trådte i kraft fra 
2022. Ansvarsendringene i barnevernsreformen 
er mer avgrenset enn i forsøket. Dette innebærer 
at Alta og Færders inntekter gjennom kommune-
rammen vil bli redusert. For å sørge for en god 
overgang til den nye ansvarsdelingen fra 2022, og 
lette overgangen etter avviklingen av forsøket, 
fikk Alta og Færder en engangsbevilgning på hen-
holdsvis 9,6 og 10,8 mill. kroner i tabell C i 2022, i 
tillegg til kompensasjonen de mottar som følge av 
barnevernsreformen.

Kompensasjon for endringer i regelverket for 
eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2019 ble det satt av 71 mill. 
kroner innenfor skjønnstilskuddet til å kompen-
sere kommuner som får reduserte inntekter som 
følge av at de ikke lenger kan kreve inn eiendoms-
skatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Fra 
og med 2020 ble denne kompensasjonen flyttet 
over til innbyggertilskuddet og fordelt med en 
særskilt fordeling.

I 2022 var denne kompensasjonen på 
205,8 mill. kroner. Midlene blir fordelt til kommu-
nene ut fra kommunenes rapportering av skatte-
grunnlaget for de aktuelle eiendommene (for 
2018 og 2019) og koblet med skattesatsen som 
kommunene har rapportert inn til KOSTRA. 
Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt 
egenandel per innbygger av det beregnede inn-
tektsbortfallet i 2022. Egenandelen i 2022 var om 
lag 254 kroner per innbygger.

Gradvis innfasing av endringer i differensiert arbeids-
giveravgift

Fra 1. januar 2022 gjaldt det nye virkeområdet for 
differensiert arbeidsgiveravgift (DA), med 
endringer i soner for 11 kommuner, medregnet 
gamle kommuner som er en del av nye kommu-
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ner. Hver kommune som fikk endret avgiftssats i 
2022 fikk full kompensasjon eller trekk i ramme-
tilskuddet i 2022, basert på hvordan avgifts-
endringen slo ut. Nytt avgiftsnivå blir etter det 
faset inn ved at kompensasjonen eller trekket blir 
trappet ned over seks år, som er i samsvar med ny 
periode for DA-ordningen.11

Kompensasjon for ansvarsovertakelse i barnevernet

Fra og med 2022 innføres en barnevernsreform, 
som blant annet gir kommunene økt faglig og øko-
nomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte 
finansielle ansvaret ble rammetilskuddet til kom-
munene økt med 1 310 mill. kroner i 2022. På sikt 
skal disse midlene i sin helhet fordeles etter kost-
nadsnøkkelen for barnevern, men for å redusere 
risikoen for den enkelte kommune, ble det lagt 
opp til en overgangsperiode på to år. I 2022 og 
2023 vil derfor halvparten av kompensasjonen, det 
vil si 655 mill. kroner, bli fordelt særskilt etter 
bruken av barnevernstiltak før reformen (basert 
på regnskapsåret 2020). Det økte ansvaret for 
barnevernet er et ansvar Oslo allerede har. Oslo 
kommune får dermed ikke kompensasjon som 
følge av det økte finansieringsansvaret for de 
andre kommunene i landet.12

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Siden 2014 har det vært en særskilt styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert 
jordmortjenesten, gjennom rammetilskuddet, og 
økningen har blitt fordelt med en særskilt fordeling 
i rammetilskuddet. I 2022 utgjorde dette 952,2 mill. 
kroner, og midlene fordeles til kommunene basert 
på antall innbyggere i alderen 0–19 år, med et 
minstenivå på 100 000 kroner per kommune.

Tilskudd per grunnskole

Regjeringen Støre foreslo i Prop. 1 S Tillegg 1 
(2021–2022) at det innføres et tilskudd innenfor 
innbyggertilskuddet til kommunene på 500 000 
kroner per kommunale grunnskole i kommunene 
i 2022. Tilskuddet gis med særskilt fordeling 
basert på antall grunnskoler i skoleåret 2021/22, 
og utgjorde samlet 1,25 mrd. kroner i 2022.13

14.2.3 Utvalgets vurderinger
Utvalget mener at mest mulig av rammetilskuddet 
bør fordeles etter faste kriterier, og dette hensynet 
tilsier at bruken av særskilt fordeling bør begren-
ses. Samtidig vil utvalget påpeke at det i noen saker 
vil kunne være fornuftig og nødvendig å benytte en 
særskilt fordeling. Etter utvalgets vurdering kan 
dette for eksempel gjelde i en overgangsperiode, 
for eksempel i påvente av endringer i kostnads-
nøkkelen, i saker som kun gjelder et fåtall kommu-
ner eller i en tidsbegrenset periode.

Kriteriene som ligger inne i veilederen for stat-
lig styring av kommunesektoren er etter utvalgets 
vurdering fornuftige for å vurdere hvilke saker 
som bør gis særskilt fordeling. Dette innebærer at 
saker bør gis særskilt fordeling primært dersom 
det dreier seg om en engangsbevilgning, om 
midlene kun skal bevilges kommunene i noen få 
år, om man avventer endringer i kostnads-
nøkkelen, eller dersom det dreier seg om forsøk 
etter forsøksloven. Saker som ikke har denne 
typen begrunnelse bør etter utvalgets vurdering 
heller fordeles etter de ordinære kriteriene i 
utgiftsutjevningen. Hvis de ordinære kriteriene i 
inntektssystemet ikke fanger godt nok opp kom-
munenes behov, bør det vurderes om midlene i 
stedet skal gis som et øremerket tilskudd.

Utvalget vil understreke at det er uheldig der-
som særskilt fordeling brukes som et verktøy for 
å framheve enkeltsatsinger, da kommunene kan 
oppleve fordelingen som en form for øremerking 
eller føring på bruken av inntekter. Dette strider 
mot hovedprinsippet om at rammetilskuddet til 
kommunene skal være frie inntekter.

Midlene som i dag fordeles til helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten bør etter utvalgets vurde-
ring fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kom-
munehelsetjenesten, som de øvrige midlene til 
denne tjenesten.

Utvalget mener det nylig innførte tilskuddet 
per grunnskole i kommunen bryter med viktige 
prinsipper i styringen av kommunene, og bør 
avvikles og fordeles som en ordinær del av inn-
byggertilskuddet. Inntektssystemet skal ikke gi 
insentiver til kommunene om å innrette seg på en 
bestemt måte, og kommunene skal få midler uav-
hengig av hvordan man organiserer tjenestetilbu-
det. Å fordele midler etter antall skoler i kommu-
nen griper direkte inn i kommunens vurderinger 

11 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–
2021) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 
2022. Grønt hefte.

12 Ibid.

13 Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Kommunal- og distrikts-
departementet. (2022). Statsbudsjettet for 2022 – Det økono-
miske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Rund-
skriv H–2/22.
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av skolestrukturen og legger føringer på de lokale 
prioriteringene, ved at kommunen får økte midler 
jo flere skoler kommunen har.

14.3 Toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester og 
inntektssystemet

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester er et øremerket tilskudd, og er dermed 
ikke en del av inntektssystemet. Formålet med 
denne ordningen er å legge til rette for at kommu-
nene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere 
som har krav på omfattende helse- og omsorgs-
tjenester. Alle kommuner som yter særlig ressurs-
krevende helse- og omsorgstjenester til enkelt-
mottakere, kan søke om delvis refusjon av direkte 
lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.14

Toppfinansieringsordningen har flere berø-
ringspunkter med inntektssystemet, og finansi-
erer delvis tjenester som også finansieres av de 
frie inntektene og inngår i utgiftsutjevningen. 
Utvalget har derfor vurdert enkelte elementer i 
ordningen og sett dette i sammenheng med utfor-
mingen av inntektssystemet. Utvalgets forslag til 
endringer i kostnadsnøkkelen (jf. kap. 10.3) vil 
også få betydning for toppfinansieringsordningen, 
og dette er nærmere omtalt i dette avsnittet.

14.3.1 Om toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester

Det har vært egne bevilgninger til kommunene 
for særlig ressurskrevende tjenester siden 2000. 
Fram til 2003 var ordningen en del av skjønns-
tilskuddet i inntektssystemet, før det ble opprettet 
et øremerket tilskudd i 2004. Ved innføringen av 
ordningen i 2004 la Stortinget til grunn at utgifter 
til sterkt pleietrengende eldre over 67 år skulle 
finansieres over de ordinære midlene til eldre-
omsorg i kommunen, og det ble derfor satt en 
øvre aldersgrense på 67 år for at en mottaker 
skulle omfattes av ordningen. I 2021 ble det i til-
legg innført en ordning (tilleggskompensasjon) 
der små kommuner med høye egenandeler i topp-
finansieringsordningen får kompensasjon for 
dette gjennom skjønnstilskuddet. Fra 2022 gis til-
leggskompensasjon som et øremerket tilskudd.

Det har siden innføringen av toppfinansier-
ingsordningen i 2004 vært en betydelig vekst i 
ordningen, både i utbetalinger og antall mottakere 

i ordningen. I 2004 var det i underkant av 3 400 
mottakere i ordningen, mens dette antallet økte til 
om lag 8 129 i 2022. Utbetalingene økte fra 
1,5 mrd. kroner i 2004 til om lag 11 mrd. kroner i 
2022.

Siden ordningen ble innført i 2004, har kom-
munene fått kompensert en gitt andel av utgiftene 
(kompensasjonsgraden) som overstiger et 
bestemt beløp (innslagspunktet). Ordningen har 
vært utformet på ulikt vis, og både kompensa-
sjonsgraden og innslagspunktet i ordningen har 
variert over tid.

Øremerket tilskudd 2004–2008

Da det øremerkede tilskuddet ble innført i 2004, 
ble innslagspunktet i ordningen satt til 700 000 kro-
ner per tjenestemottaker. Av utgiftene over netto 
700 000 kroner per tjenestemottaker, fikk kommu-
nene kompensert 80 pst. på landsbasis. Basert på 
den samlede innrapporteringen fra kommunene, 
beregnet Helsedirektoratet en egenandel per inn-
bygger slik at denne samlet ble 20 pst., mens til-
skuddet samlet ble 80 pst. over innslagspunktet. 
Dette førte til at kommuner som hadde særlig høye 
utgifter i forhold til folketallet fikk en høyere kom-
pensasjon enn 80 pst., mens kommuner som hadde 
forholdsvis lavere utgifter per innbygger fikk en 
lavere dekningsgrad enn 80 pst.

Siden beløpet til den enkelte kommune var 
avhengig av de samlede utgiftene på landsbasis, 
fikk derfor ikke kommunene kjennskap til størrel-
sen på tilskuddet før året etter at utgiften oppstod, 
og kunne derfor først inntektsføre inntektene når 
utbetalingene forelå året etter.

Øremerket tilskudd 2008-

Fra og med 2008 ble ordningen lagt om, og 
omleggingen innebar at en gikk fra å beregne en 
egenandel per innbygger, til at den enkelte kom-
mune fikk kompensert en fast andel av kommu-
nens egne utgifter utover innslagspunktet for hver 
enkelt tjenestemottaker. Som følge av denne end-
ringen kan kommunene nå anslå inntektene for til-
skuddet på forhånd, noe som gjorde ordningen 
mer forutsigbar for kommunene.

For å motta midler gjennom tilskuddet må 
kommunene sende inn en rapportering til Helse-
direktoratet, som forvalter tilskuddet, jf. et årlig 
rundskriv.15 Kommunene rapporterer inn direkte 

14 Helsedirektoratet (2019). Særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester. 

15 Helsedirektoratet (2022). Tilskuddsordning for særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.
Rundskriv IS–4/2021
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lønnsutgifter knyttet til den enkelte tjeneste-
mottaker, om personen også er registrert som 
psykisk utviklingshemmet i kriteriet som benyttes 
i inntektssystemet, eventuelle andre statstilskudd 
og inntekter som er knyttet til mottakeren, samt 
antall tjenestetimer til mottakeren. For å fastsette 
størrelsen på tilskuddet beregnes kommunens 
netto lønnsutgifter til hver mottaker, ved å ta 
utgangspunkt i lønnsutgiftene og trekke fra inn-
tekter som er knyttet til mottakeren (verdien av 
kriteriet psykisk utviklingshemmet i inntekts-
systemet, andre øremerkede tilskudd eller 
brukerbetalinger). De utgiftene som overstiger 
innslagspunktet (1,47 mill. kroner i 2022), blir 
kompensert med 80 pst. av utgiftene.

Tilleggskompensasjon til mindre kommuner med høye 
egenandeler

Fra og med 2021 ble det innført en tilleggskom-
pensasjon til små kommuner som har særlig høye 
utgifter til ressurskrevende tjenester.16 I 2021 ble 
tilleggskompensasjonen fordelt fra skjønnstil-
skuddet, mens den gis som en egen øremerket til-
skuddsordning fra 2022.17 I 2022 ble det bevilget 
55 mill. kroner i tilleggskompensasjon. Kriteriene 
for å motta tilskuddet er:
– kommunen har færre enn 3 200 innbyggere,
– har høye utgifter til ressurskrevende tjenester 

per innbygger, og
– har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste 

tre årene som er lavere enn 120 pst. av lands-
gjennomsnittet.

I kommuneproposisjonen for 2023 ble det varslet 
en økning i tilleggskompensasjonen for 2023, slik 
at samlet øremerket bevilgning vil utgjøre 80 mill. 
kroner.

14.3.2 Forholdet mellom 
toppfinansieringsordningen og 
inntektssystemet

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester er et øremerket tilskudd, og er ikke en 
del av de frie inntektene eller inntektssystemet. 
Ordningen omfatter de samme tjenestene som 
også finansieres gjennom de frie inntektene, og 
det er flere berøringspunkter mellom ordningen 
og inntektssystemet. Alle personer som omfattes 
av toppfinansieringsordningen er innbyggere i en 

kommune, og kommunen får på vanlig måte 
rammetilskudd og skatteinntekter (inkl. inntekts-
utjevning) for disse innbyggerne. Det øre-
merkede tilskuddet kommer på toppen av dette.

Personer med psykisk utviklingshemming

En stor del av tjenestemottakerne i toppfinansier-
ingsordningen er personer med psykisk 
utviklingshemming. Psykisk utviklingshemmede 
over 16 år er et kriterium i delkostnadsnøkkelen 
for pleie og omsorg, og kriteriet gir i dag et rela-
tivt høyt beløp per person med psykisk utviklings-
hemming i utgiftsutjevningen. Kommunene rap-
porterer inn antall personer med psykisk 
utviklingshemming til Helsedirektoratet, etter 
gitte kriterier som omtales i et eget rundskriv.18

Det beløpet som utløses av en person med psy-
kisk utviklingshemming gjennom utgiftsutjevnin-
gen trekkes fra i beregningen av innslagspunktet i 
det øremerkede tilskuddet, slik at kommunen 
ikke blir kompensert dobbelt for disse personene. 
Dette betyr at en reduksjon i vektingen av krite-
riet i utgiftsutjevningen isolert sett vil gi økte 
utgifter i toppfinansieringsordningen, og en 
økning i vektingen av kriteriet vil gi reduserte 
utgifter i toppfinansieringsordningen.

I inntektssystemet i 2022 var det i underkant 
av 20 000 personer som utgjorde kriteriet «antall 
personer med psykisk utviklingshemming 16 år 
og over». Tilbudet til disse personene varierer 
svært mye. Noen har behov for et omfattende 
tjenestetilbud fra kommunen, mens andre i liten 
grad mottar tjenester fra kommunen. Agenda 
Kaupang (2017) viser at om lag 80 pst. av utgiftene 
til psykisk utviklingshemmede voksne er knyttet 
til tjenester i bolig, og at det er stor variasjon i 
hvordan kommunene organiserer tilbudene til 
denne gruppen.19

I toppfinansieringsordningen i 2022 var det i 
overkant av 8 100 mottakere som inngikk i grunn-
laget for utbetaling av tilskudd til kommunene. Av 
disse var om lag 4 500 (eller 56 pst.) også telt med 
i kriteriet antall personer med psykisk utviklings-
hemming over 16 år i inntektssystemet. De 
resterende vel 3 600 mottakerne hadde andre 
diagnoser. Hvor stor andel av mottakerne innen-
for toppfinansieringsordningen som også inngår i 

16 Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

17 Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022.

18 Helsedirektoratet (2022). Registrering av tal på personer 
med psykisk utviklingshemming i kommunane. Rundskriv 
IS–3/2022.

19 Agenda Kaupang (2017). Psykisk utviklingshemmede i inn-
tektssystemet. Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Agenda Kaupang 
og Oslo Economics.
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kriteriet i inntektssystemet varierer mellom kom-
munene. Figur 14.1 viser variasjonene mellom 
kommunene. Figuren viser at for 82 kommuner er 
denne andelen mellom 44 og 56 pst., og de fleste 
kommunene ligger mellom 44 og 78 pst. I 43 
kommuner er over 89 pst. av mottakerne i topp-
finansieringsordningen også en del av kriteriet i 
inntektssystemet.

I 2022 var innslagspunktet i toppfinansierings-
ordningen 1,47 millioner kroner, samtidig som 
beløpet som ble trukket fra for personer som også 
var en del av kriteriet i inntektssystemet var 
768 000 kroner per mottaker. Dette betyr at mot-
takere, som også er psykisk utviklingshemmede, 
kostet kommunene minst 2,24 millioner kroner 
hver.

De om lag 4 500 personene med psykisk 
utviklingshemming som også inngår i topp-
finansieringsordningen står trolig for en stor del 
av utgiftsbehovet til denne gruppen for kommu-
nene, noe som kan tyde på at utgiftene til de 
øvrige personene som fanges opp av kriteriet for 
psykisk utviklingshemmede i kostnadsnøkkelen 
er betydelig lavere.20 Det har de siste årene vært 
en vekst i utgiftene til yngre mottakere innenfor 
helse- og omsorgstjenestene. Dette kan også ha 

sammenheng med veksten innenfor toppfinansier-
ingsordningen og at disse mottakerne står for en 
stor del av denne økningen.

Både toppfinansieringsordningen og kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming (i 
kostnadsnøkkelen) påvirker finansieringen av 
sentrale tjenester innenfor helse- og omsorgs-
sektoren. Telemarksforsking gjennomførte i 
2019/2020 et prosjekt på oppdrag fra daværende 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
der målet med prosjektet var å få økt kunnskap 
om mulige insentivvirkninger avdisse to ordnin-
gene.21 Rapporten gir en analyse av toppfinansier-
ingsordningen for ressurskrevende tjenester og 
rapporteringen av personer med psykisk 
utviklingshemming. Spørsmålet er om disse ord-
ningene påvirker omfang, innretning og organise-
ring av ressurskrevende tjenester. Telemarks-
forsking finner få tegn til at toppfinansierings-
ordningen påvirker tjenestene i en retning som 
går på tvers av regelverk, helsefaglige vurde-
ringer eller effektivitet. De økonomiske insen-
tivene overstyres i stor grad av andre føringer. 
Telemarksforsking peker i rapporten på at topp-
finansieringsordningen er svært viktig for res-
sursfordelingen mellom kommuner ved at den 

20 Agenda Kaupang (2017). Psykisk utviklingshemmede i inn-
tektssystemet. Vekting av psykisk utviklingshemmet kriteriet i 
delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Agenda Kaupang 
og Oslo Economics.

Figur 14.1 Andel av mottakerne i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester som også er talt 
med som psykisk utviklingshemmet i inntektssystemet. Antall kommuner per intervall.
Kilde: Helsedirektoratet/Kommunal- og distriktsdepartementet.
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21 Lunder m.fl. (2019). Ressurskrevende omsorgstjenester i kom-
munene. Finansieringsordningenes betydning for tjenestene.
TF-rapport nr. 539. Telemarksforsking.
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reduserer belastningen av å ha særlig mange 
ressurskrevende tjenestemottakere.

Aldersgrensen på 67 år i det øremerkede tilskuddet

I toppfinansieringsordningen er det en øvre 
aldersgrense på 67 år. Dette betyr at tilbudet til 
personer som fram til fylte 67 år ble finansiert 
gjennom det øremerkede tilskuddet, i sin helhet 
finansieres av de frie inntektene når personen 
fyller 67 år. Personen blir dermed en ordinær inn-
bygger i inntektssystemet, på samme måte som 
andre personer over 67 år.

Alderskriteriene i kostnadsnøkkelen fanger 
opp variasjoner i kommunenes utgifter til 
eldreomsorg ut fra andelen innbyggere i de eldste 
aldersgruppene. Finansieringen av eldreomsorgen 
er ikke basert på individer, men alderskriteriene 
skal fange opp gjennomsnittskostnaden for inn-
byggerne i de ulike aldersgruppene. Ikke alle inn-
byggere over 67 år mottar tjenester fra kommu-
nene. Mange av disse innbyggerne koster ikke 
kommunene noe, mens noen koster kommunene 
relativt mye – enten de har passert 67 år som 
ressurskrevende mottaker, eller de for eksempel 
har blitt tungt demente etter fylte 67 år. Kriteriene 
i kostnadsnøkkelen fanger opp variasjonene for 
aldersgruppene over 67 år, som gjennomsnitt for 
kommunen. I tråd med helse- og omsorgstjeneste-
loven skal kommunene tilby innbyggerne nødven-
dige helse- og omsorgstjenester.

Sett i forhold til en person i aldersgruppen 23–
66 år gir en ekstra innbygger i aldersgruppen 67–
79 år om lag 29 000 kroner ekstra gjennom utgifts-
utjevningen i 2021, mens en innbygger i alders-
gruppen 80–89 år gir om lag 125 000 kroner mer. 
En innbygger i aldersgruppen over 90 år gir om 
lag 259 000 kroner mer enn en innbygger mellom 
23 og 66 år. Disse beløpene er et uttrykk for 
gjennomsnittskostnaden for kommunen, og er 
ikke et tilskudd per person/mottaker.

14.3.3 Utvalgets vurdering og anbefaling
Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester er et øremerket tilskudd, og er dermed 
ikke en del av inntektssystemet. Selve innretningen 
av ordningen, slik som innslagspunktet i ordnin-
gen, aldersgrensen for å komme inn i ordningen, 
hvilke kostnader som omfattes og størrelsen på det 
øremerkede tilskuddet, ligger dermed ikke innen-
for utvalgets mandat. Ordningen har imidlertid 
flere berøringspunkter med inntektssystemet og 
omhandler tjenester som også finansieres av de frie 
inntektene og inngår i utgiftsutjevningen.

Innretningen på toppfinansieringsordningen 
er i dag individrettet, siden det beregnes en egen-
andel for kommunen per mottaker i ordningen. 
Med dagens øremerkede tilskudd får kommu-
nene kompensert 80 pst. av nettoutgiftene for den 
enkelte mottaker utover innslagspunktet i ordnin-
gen. Størrelsen på det øremerkede tilskuddet til 
kommunen blir summen av tilskuddet beregnet til 
de enkelte mottakerne. Kommunens «egen-
andel» (dvs. utgifter som ikke dekkes gjennom 
det øremerkede tilskuddet) består av (1) utgifter 
opp til innslagspunktet og (2) andelen på 20 pst. 
av utgifter over innslagspunktet per mottaker. Økt 
antall mottakere i kommunen vil gi høyere «egen-
andeler» som kommunen må dekke med sine frie 
inntekter.

To kommuner med ulikt antall innbyggere, 
men med samme antall mottakere og like høye 
utgifter, vil dermed ha den samme egenandelen til 
ordningen. Dette gjør at egenandelen per inn-
bygger i kommunene vil kunne variere betydelig. 
Dette kan særlig være en utfordring for kommu-
ner som har mange mottakere i ordningen, ved at 
det samlede omfanget av kommunens egen-
andeler, målt per innbygger i kommunen, blir 
relativt høyt. Noe av dette er nå ivaretatt ved at det 
fra 2021 ble innført en tilleggskompensasjon for 
mindre kommuner med særlig høye egenandeler 
per innbygger til ressurskrevende tjenester. Til-
skuddet går til kommuner med under 3 200 inn-
byggere og som har under 120 pst. i skatte-
inntekter per innbygger de siste tre årene.

Utvalget mener at det bør vurderes en endring 
i utformingen av toppfinansieringsordningen, slik 
at denne i større grad ser på utgiftene kommunen 
har som helhet og ikke kun til den enkelte mot-
taker i ordningen. For to kommuner av ulik stør-
relse vil en lik egenandel per mottaker, som i 
dagens toppfinansieringsordning, kunne gi store 
forskjeller i utgifter målt per innbygger. Dette bør 
hensyntas i toppfinansieringsordningen, slik at 
det i større grad ses på kommunens totale utgifter 
til mottakerne som er omfattet av ordningen.

I inntektssystemet ses kommunen på som en 
enhet, og midlene fordeles i utgangspunktet likt 
per innbygger. Kommuner med høye utgifter til 
noen områder, målt per innbygger, blir kompen-
sert for dette gjennom utgiftsutjevningen. Utval-
get anbefaler at det vurderes en alternativ modell 
for toppfinansieringsordningen, slik at prinsippene 
i denne ordningen blir mer like prinsippene i inn-
tektssystemet. Det kan bidra til å endre fokuset i 
ordningen, fra å se på økonomien i tilbudet til den 
enkelte mottaker til å i større grad se på helheten i 
kommunens kostnader og hvordan kommunen 
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innretter tilbudet. Dette vil også kunne redusere 
behovet for en særskilt kompensasjon til små 
kommuner utenfor ordningen.

Hovedprinsippet for finansieringen av kommu-
nesektoren er rammefinansiering, og dette er lagt 
til grunn i utvalgets mandat. Toppfinansierings-
ordningen er en stor og over tid voksende øre-
merket ordning, som samtidig finansierer noen av 
de samme tjenestene som finansieres gjennom 
kommunenes frie inntekter. Utvalget mener der-
for det bør vurderes å innlemme deler av det øre-
merkede tilskuddet i rammetilskuddet, slik at en 
større del av tjenestene til denne gruppen tjenes-
temottakere blir finansiert gjennom kommunenes 
frie inntekter.

En delvis innlemming av det øremerkede til-
skuddet ble vurdert av en arbeidsgruppe bestå-
ende av KS, Kommunal- og moderniserings-
departementet, Finansdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i 
2018.22 Arbeidsgruppen pekte på et alternativ der 
innslagspunktet i ordningen ble økt vesentlig, slik 
at en stor andel av mottakerne i dagens ordning 
falt ut av ordningen, og om lag halvparten av 
dagens øremerkede tilskudd ble overført til 
rammetilskuddet. Dette ville gi relativt store for-
delingsvirkninger, men arbeidsgruppen pekte på 
at inntektsgarantiordningen i inntektssystemet 
ville dempe fordelingsvirkningene for de kommu-
nene som tapte vesentlig på en innlemming, sam-
tidig som kommuner med svært ressurskrevende 
mottakere ville være sikret tilskudd gjennom ord-
ningen.

Etter utvalgets vurdering bør en delvis innlem-
ming av det øremerkede tilskuddet ses i sammen-
heng med en omlegging av toppfinansierings-
ordningen. Med en omlegging av ordningen slik 
at denne i større grad ser på kommunens utgifter 
som helhet, som i dagens inntektssystem, bør 
også deler av det øremerkede tilskuddet inn-

lemmes i rammetilskuddet. Ordningen er svært 
omfattende i dag, med om lag 11 mrd. kroner, og 
deler av disse midlene bør kunne fordeles 
gjennom kriteriene i inntektssystemet. Da vil den 
gjenværende ordningen i større grad bli en reell 
toppfinansieringsordning.

14.3.4 Utvalgets forslag til endringer 
i delkostnadsnøkkelen for pleie 
og omsorg og konsekvenser for 
toppfinansieringsordningen

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kom-
munene (jf. kap. 10) gjør at verdien av kriteriet 
antall personer med psykisk utviklingshemming 
reduseres betydelig sammenliknet med i dag. Ver-
dien dette kriteriet gir i inntektssystemet, trekkes 
i dag fra i beregningen av kommunens tilskudd i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester.

Utvalget foreslår at vektingen av kriteriet redu-
seres fra 4,9 pst. i dagens kostnadsnøkkel til 
0,7 pst. i utvalgets forslag. Dette vil, basert på tall 
for 2022, redusere beløpet som utløses av kriteriet 
i inntektssystemet med om lag 500 000 kroner per 
person. I 2021 var det 4 521 mottakere i toppfinan-
sieringsordningen som også inngikk i kriteriet i 
inntektssystemet. For disse mottakerne vil reduk-
sjonen i beløpet som utløses i rammetilskuddet 
isolert sett motsvares av en tilsvarende økning i 
tilskuddet i toppfinansieringsordningen. Innenfor 
dagens innretning av toppfinansieringsordningen 
vil dermed denne reduksjonen i vektingen av kri-
teriet øke det øremerkede tilskuddet med om lag 
2,3 mrd. kroner. I tillegg vil det også kunne være 
nye mottakere som kommer inn i ordningen når 
verdien av dette kriteriet reduseres.

Utvalget vil peke på at den anbefalte endringen 
av kriteriet i kostnadsnøkkelen, en omlegging av 
tilskuddet i toppfinansieringsordningen og en del-
vis innlemming av det øremerkede tilskuddet i 
rammetilskuddet bør ses i sammenheng.22 Rapport fra arbeidsgruppe (2018). Rapport fra arbeids-

gruppe med KMD, FIN, HOD, Hdir og KS om ressurs-
krevende tjenester.
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Kapittel 15  
Økonomiske og administrative konsekvenser 

– fordelingsvirkninger av utvalgets forslag

Utvalget har lagt fram forslag til endringer i inn-
tektssystemet for kommunene. I dette kapittelet 
redegjøres det for økonomiske og administrative 
konsekvenser av utvalgets forslag. Inntekts-
systemet er et system for fordeling av inntekter 
mellom kommunene, innenfor en gitt økonomisk 
ramme. Utvalgets forslag innebærer derfor en 
omfordeling av inntekter mellom kommunene.

Økonomiske og administrative konsekvenser 
av de ulike endringsforslagene fra utvalget er 
omtalt i avsnitt 15.1. I dette kapittelet omtales også 
fordelingsvirkningene av forslagene på de ulike 
delene av inntektssystemet, for grupper av kom-
muner.

Samlede fordelingsvirkninger av utvalgets for-
slag for kommunene gruppert etter kommune-
størrelse, sentralitet og inntektsnivå er vist i 
avsnitt 15.2. Samlede fordelingsvirkninger for 
enkeltkommuner er vist i vedlegg 1. For en mer 
detaljert oversikt over de foreslåtte endringene 
for enkeltkommuner vises det til de digitale ved-
leggene til denne utredningen, som publiseres 
sammen med utredningen på regjeringen.no.

Til slutt i dette kapitlet pekes det på noen 
områder der det er behov for en videre opp-
følging.

15.1 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Utvalget er bedt om å foreta en helhetlig gjen-
nomgang av inntektssystemet for kommunene, 
vurdere dagens system og komme med et for-
slag til utforming av inntektssystemet. Utvalgets 
forslag skal legge rammefinansieringsprinsippet 
og generalistkommuneprinsippet til grunn, og 
være innenfor en gitt økonomisk ramme. Utval-
get har lagt til grunn uendret økonomisk ramme 
for kommunene, og utvalgets forslag innebærer 
en omfordeling av inntekter mellom kommu-
nene.

Skatteelementene i inntektssystemet

Utvalget har i sitt forslag til utforming av inntekts-
systemet særlig lagt vekt på at inntektssystemet 
skal bidra til at kommunene kan gi et likeverdig 
tjenestetilbud, og dette innebærer at det ikke kan 
være for store forskjeller i inntekter mellom 
kommunene. Utvalget mener skatteinntekter fort-
satt bør utgjøre en betydelig del av kommunenes 
inntekter, men at det bør gjøres noen endringer 
knyttet til kommunenes skatteinntekter.

Økende inntekter utenfor inntektssystemet til-
sier etter utvalgets vurdering at flere av disse inn-
tektene, som kan karakteriseres som en form for 
skatteinntekter, bør omfattes av en moderat utjev-
ning i inntektssystemet. Utvalget mener mottaker-
kommunene fortsatt skal sitte igjen med en bety-
delig del av disse inntektene, men hensynet til 
likeverdige tjenester tilsier at deler av inntektene 
bør komme alle kommuner til gode. Utvalget fore-
slår at kommunenes inntekter fra konsesjonskraft, 
havbruksfondet og eiendomsskatt på kraftanlegg, 
vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av sær-
skattereglene for petroleum bør utjevnes mellom 
kommunene, og at det foretas en moderat utjev-
ning av disse inntektene, dvs. at de ikke utjevnes i 
like stor grad som de skatteinntektene som er en 
del av inntektsutjevningen i dag. Dette forslaget 
innebærer en endring i hvilke skatteinntekter som 
inkluderes i inntektsutjevningen i inntekts-
systemet. Forslaget kan gjennomføres uten å 
påvirke den samlede inntektsrammen for kommu-
nesektoren. Utvalget foreslår ellers ingen 
endringer i inntektsutjevningen.

Utvalget mener også at kommunenes skatte-
grunnlag bør være jevnere enn i dag. Kommunene 
har i dag blant annet inntekter fra formuesskatt og 
utbytteskatt, som begge er inntekter som kan vari-
ere relativt mye fra ett år til det neste. Utvalget 
mener at formuesskattens del av kommunenes inn-
tekter bør reduseres, og foreslår at den kommunale 
formuesskatten halveres i forhold til i dag. Utvalget 
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mener også at det bør vurderes om det er mulig å 
utforme et skattegrunnlag for kommunenes inn-
tektsskatt som ikke, eller i mindre grad, inneholder 
skattepliktig utbytte. En reduksjon i kommunenes 
skatteinntekter fra formuesskatt og utbytteskatt 
kan gjøres innenfor en samlet ramme og uendret 
skatteandel, ved at kommunenes inntekter fra skatt 
på alminnelig inntekt (ekskl. utbytteskatt) økes.

Tabell 15.1 og 15.2 viser fordelingsvirkninger av 
utvalgets forslag til endringer knyttet til skatt. En 
reduksjon i formuesskatten vil gjøre at kommuner 
som i dag har høye inntekter fra formuesskatt vil få 
lavere skatteinntekter per innbygger, mens kom-
muner med lite formuesskatt vil komme bedre ut 
av at deler av formuesskatten erstattes av skatt på 
alminnelig inntekt. En moderat utjevning av kom-
munenes inntekter fra konsesjonskraft, havbruks-
fond og eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraft-
verk, kraftnett og anlegg omfattet av særskatte-
reglene for petroleum vil gi reduserte inntekter for 
disse kommunene, og en økning for kommuner 
som ikke har denne typen inntekter. Det er i hoved-
sak mindre kommuner, med høye inntekter i 
utgangspunktet, som vil tape på denne endringen.

Regionalpolitiske tilskudd

Etter utvalgets vurdering er det viktigste regional-
politiske virkemiddelet i inntektssystemet inn-
tektsutjevningen og utgiftsutjevningen. I lys av 
dette bør mest mulig av rammetilskuddet fordeles 
etter de faste kriteriene i inntektssystemet. Utval-
get har vurdert dagens regionalpolitiske tilskudd, 
og om det er behov for slike tilskudd i tillegg til 
innbyggertilskuddet. Utvalget mener det fortsatt 
er behov for noen slike tilskudd, men foreslår 
noen endringer.

Utvalget foreslår at dagens regionsenter-
tilskudd og veksttilskudd avvikles, og at dagens 
storbytilskudd endres til et tilskudd til kommuner 
som er sentre i sine landsdeler. Utvalget mener 
dagens distriktstilskudd Sør-Norge og distrikts-
tilskudd Nord-Norge bør videreføres, men med 
noen justeringer. Samlet sett betyr utvalgets for-
slag at de regionalpolitiske tilskuddene reduseres 
med om lag 1 mrd. kroner, og at innbygger-
tilskuddet øker tilsvarende. Økningen i inn-
byggertilskudd for alle kommuner utgjør om lag 
188 kroner per innbygger.

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 15.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag knyttet til skatt. Kommuner gruppert etter 
størrelse. Skattetall 2019, kommunestruktur 2020. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
1.1.21

Antall 
 kommuner

Frie inntekter 
inkl. eiend.skatt, 

kons. kraftinnt. 
og havbr. fond.

Ford.virkn. 
redusert 
formues-

skatt

Ford.virkn. 
utjevn. 

 andre innt.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6

Under 2 000 78 286 61 96 179 79 -453 -373
2 000–3 200 148 073 58 82 542 60 -267 -207
3 200–5 000 141 519 35 77 045 97 -293 -195
5 000–10 000 485 390 70 70 064 48 -75 -27
10 000–15 000 422 614 34 68 148 90 -118 -27
15 000–20 000 288 191 16 63 177 125 109 234
20 000–30 000 665 914 27 63 858 98 57 155
30 000–50 000 616 383 16 62 688 118 61 179
50 000–100 000 835 757 12 62 555 59 117 176
Over 100 000 1 676 998 7 63 953 -190 61 -129
De 20 komm. m. høyest innt.1 32 244 20 125 542 147 -3 223 -3 076
Sum 5 391 369 356 66 108 0 0 0
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Fordelingsvirkninger av forslagene til 
endringer i de regionalpolitiske tilskuddene er 
vist i tabell 15.3 og 15.4, for kommunene gruppert 
etter kommunestørrelse og etter inntektsnivå.

Utvalgets forslag innebærer en reduksjon i alle 
de regionalpolitiske tilskuddene. Regionsenter-
tilskuddet og veksttilskuddet foreslås avviklet, og 
kommuner som mottar disse tilskuddene i dag vil 
dermed få reduserte inntekter. Kommuner med 
veksttilskudd er i hovedsak større, sentrale kom-
muner, mens kommuner med regionsenter-
tilskudd er mellomstore kommuner som har fått 
tilskuddet etter en sammenslåing.

Innenfor distriktstilskuddene for Nord- og Sør-
Norge foreslår utvalget å redusere småkommune-
tillegget med 1 mill. kroner for alle kommuner 
som mottar dette, og de minste kommunene vil 
dermed få en reduksjon i de regionalpolitiske til-
skuddene med utvalgets forslag. Denne end-
ringen må imidlertid ses i sammenheng med at 
basiskriteriet i utgiftsutjevningen øker, noe som 
medfører en økning for disse kommunene.

Utvalget anbefaler at den nye, oppdaterte dis-
triktsindeksen benyttes for å fordele distrikts-
tilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-
Norge, og at det gjøres noen justeringer i grense-
verdiene og satsene i tilskuddet. Noen kommuner 

får en høyere verdi på den nye distriktsindeksen, 
og vil kunne miste eller få redusert tilskudd, mens 
andre kommuner får en lavere verdi på den nye 
indeksen, og dermed et høyere tilskudd.

Utvalget foreslår også at inntektsgrensen for å 
motta distriktstilskudd Sør-Norge og småkom-
munetillegget i distriktstilskudd Nord-Norge tar 
hensyn til flere inntekter enn i dagens inntekts-
grense. Dette medfører at noen kommuner med 
høye inntekter som det ikke tas høyde for i 
dagens inntektsgrense vil miste tilskudd.

Forslaget til endring i distriktstilskudd Nord-
Norge innebærer at kommunene i Namdalen ikke 
lenger mottar distriktstilskudd Nord-Norge, noe 
som isolert sett gir en reduksjon for disse kom-
munene. De fleste av disse kommunene vil imid-
lertid motta tilskudd gjennom distriktstilskudd 
Sør-Norge i stedet.

Utvalgets forslag til endringer i dagens storby-
tilskudd innebærer at Drammen kommune mister 
tilskuddet, mens satsen halveres for de øvrige 
kommunene som mottar tilskuddet.

Samlet sett reduseres de regionalpolitiske til-
skuddene med om lag 188 kroner per innbygger, 
noe som innebærer en tilsvarende økning i inn-
byggertilskuddet for alle kommuner. Kommuner 
som ikke mottar regionalpolitiske tilskudd i dag 

Tabell 15.2 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag knyttet til skatt. Kommuner gruppert etter 
nivå på korrigerte frie inntekter 2021 (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Skattetall 2019, 
kommunestruktur 2020. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
1.1.21

Antall 
 kommuner

Frie inntekter 
inkl. eiend.skatt, 

kons.kraftinnt. 
og havbr.fond.

Ford.virkn. 
redusert 
formues-

skatt

Ford.virkn. 
utjevn. 

 andre innt.

Sum 
ford.virkn. 
endringer 

skatt
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6

Under 94 pst. 764 348 37 60 980 78 152 230
94–96 pst. 973 160 45 62 699 112 106 217
96–98 pst. 814 146 42 64 117 96 80 176
98–100 pst. 836 766 32 63 786 53 24 77
100–103 pst. 697 261 46 67 453 15 14 28
103–106 pst. 798 277 29 66 384 -344 -9 -354
106–110 pst. 202 911 23 74 681 -317 41 -276
110–115 pst. 118 779 31 81 609 133 -450 -317
115–130 pst. 115 779 43 91 457 72 -873 -801
Over 130 pst. 69 942 28 110 815 202 -2 294 -2 091
Sum 5 391 369 356 66 108 0 0 0
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vil dermed komme bedre ut med utvalgets for-
slag til reduksjon i de regionalpolitiske til-
skuddene. Dette er i hovedsak mellomstore kom-
muner, med relativt lave korrigerte frie inn-
tekter.

Utgiftsutjevningen

Utvalgets forslag til endringer i utgiftsutjevningen 
vil gi en omfordeling mellom kommunene. Utval-
get foreslår en utvidelse av hvilke utgifter som 
skal omfattes av utjevningen, ved at utgiftene 
knyttet til bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig og arbeidsrettede tiltak inkluderes i 
sektoren for sosiale tjenester og omfattes av 
utgiftsutjevningen.

Utvalget har foretatt en gjennomgang av alle 
delkostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, og fore-
slår endringer i kriteriene og vektingen av disse i 
tråd med oppdaterte analyser av variasjonene i 
kommunenes utgifter. Utvalget presenterer et for-
slag til ny kostnadsnøkkel for kommunene i kapit-
tel 10.8.

Med utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel 
får alderskriteriene større betydning enn i dag, og 

vektingen av disse kriteriene øker fra om lag 
70,6 pst. til 72,5 pst. Kriteriene for bosettings-
mønster og kommunestørrelse får også en noe 
høyere vekting med utvalgets forslag, noe som 
isolert sett tilsier en økning for små, spredtbygde 
kommuner. Gradert basiskriterium øker med 
0,17 pst., mens bosettings kriteriene sone og nabo 
begge øker med 0,4 pst.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel gir en 
betydelig reduksjon i verdien av kriteriet antall 
personer med psykisk utviklingshemming. Dette 
er i tråd med resultatene fra flere ulike analyser 
de senere årene, og tilsier at dette kriteriet er 
vektet for høyt i dagens kostnadsnøkkel. Kriteriet 
har imidlertid stor betydning i dagens kostnads-
nøkkel, og utløser et høyt beløp per person som 
inngår i kriteriet. Dette er den foreslåtte end-
ringen i kostnadsnøkkelen som omfordeler mest 
mellom kommunene.

Endret vekting av kriteriet antall personer 
med psykisk utviklingshemming må ses i sam-
menheng med toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester. Mange av mottakerne 
i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester telles også med som psykisk utviklings-

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 15.3 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i regionalpolitiske tilskudd, inkl. 
endring i innbyggertilskudd. Kommuner gruppert etter størrelse. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 1.1.21

Antall 
 kommuner 

Distr. 
tilsk. 

Nord-
Norge

Distr. 
tilsk. 
Sør-

Norge
Storby-

tilsk.

Avv. reg. 
senter-

tilsk.

Avv. 
vekst-
tilsk.

Sum 
 endring 
reg.pol.- 

tilsk.
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 2 000 78 286 61 -666 -84 60 27 38 -625
2 000–3 200 148 073 58 -235 -249 60 27 38 -360
3 200–5 000 141 519 35 -20 -48 60 27 38 57
5 000–10 000 485 390 70 -6 -42 60 20 13 45
10 000–15 000 422 614 34 31 -110 60 -16 -51 -86
15 000–20 000 288 191 16 -67 25 60 16 -41 -7
20 000–30 000 665 914 27 31 5 60 9 -23 82
30 000–50 000 616 383 16 31 32 60 -142 -14 -32
50 000–100 000 835 757 12 31 32 60 21 -33 111
Over 100 000 1 676 998 7 31 32 -133 27 38 -5
De 20 komm. m. høyest innt.1 32 244 20 -531 158 60 27 38 -249
Sum 5 391 369 356 0 0 0 0 0 0
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hemmet i kriteriet i inntektssystemet. I dag 
kommer verdien av dette kriteriet til fratrekk i 
beregningen av kommunens kompensasjon gjen-
nom toppfinansieringsordningen. Når kriteriet får 
en lavere betydning i inntektssystemet vil dermed 
trekket i toppfinansieringsordningen bli lavere, og 
tilskuddet i kommunen får toppfinansieringsord-
ningen vil øke tilsvarende. En reduksjon i verdien 
av kriteriet i inntektssystemet vil, etter utvalgets 
anslag, gi en økning i det øremerkede tilskuddet 
på om lag 2,3 mrd. kroner.

I utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel er 
dagens utforming av gradert basistilskudd lagt til 
grunn, og utvalgets forslag til endringer i hvilke 
utgifter som skal inngå i utgiftsutjevningen er 
inkludert. I anslagene på fordelingsvirkningene er 
det tatt utgangspunkt i utgiftsutjevningen og gjeld-
ende kostnadsnøkkel i 2022.

Tabell 15.5 og 15.6 viser fordelingsvirkningene 
av utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel (kol. 3), 
anslag på økningen i toppfinansieringsordningen 
for ressurskrevende tjenester (kol. 4), den iso-
lerte fordelingsvirkningen av å endre vektingen 
av kriteriet antall personer med psykisk utvik-
lingshemming (kol. 5) og fordelingsvirkninger av 
utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel hvis 
dagens vekting av kriteriet antall psykisk 

utviklingshemmede holdes uendret (kol. 6). I 
tabellene er kommunene gruppert etter størrelse 
og sentralitet. Ser vi på kommunene gruppert 
etter inntektsnivå er det ingen klar tendens til 
systematikk i fordelingsvirkningene, og disse 
varierer betydelig innad i kommunegruppene.

Utvalget foreslår at dagens overgangsordning 
i inntektssystemet, inntektsgarantiordningen, 
videreføres. Endringer i utgiftsutjevningen vil 
omfattes av denne overgangsordningen. Kommu-
ner som isolert sett taper mer enn 400 kroner per 
innbygger vil det første året få kompensert det de 
taper ut over denne grenseverdien. Ordningen 
finansieres med et likt beløp per innbygger for alle 
kommuner. I tabellen for alle kommuner i vedlegg 
1 vises et anslag på inntektsgarantiordningen, 
samt et anslag på førsteårsvirkningen av utvalgets 
forslag.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel gir i 
gjennomsnitt en økning for de aller minste og de 
største kommunene, og en reduksjon for mellom-
store kommuner. Det er imidlertid variasjoner 
innenfor kommunegruppene. Utvalgets forslag 
innebærer at kriteriene for bosettingsmønster og 
kommunestørrelse får en høyere vekting enn i 
dag, noe som isolert sett gir en omfordeling til 
mindre, spredtbygde kommuner. De største kom-

Tabell 15.4 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i regionalpolitiske tilskudd, inkl. 
endring i innbyggertilskudd. Kommuner gruppert etter nivå på korrigerte frie inntekter 2021 (inkl. 
eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 1.1.21

Antall 
 kommuner

Distr. 
tilsk. 

Nord-
Norge

Distr. 
tilsk. 
 Sør-

Norge
Storby-

tilsk.

Avv. reg. 
senter-

tilsk.

Avv. 
vekst-
tilsk.

Sum 
 endring 
reg.pol.- 

tilsk.
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Under 94 pst. 764 348 37 31 34 8 -12 2 63
94–96 pst. 973 160 45 31 2 60 -33 -12 47
96–98 pst. 814 146 42 22 -18 33 22 -7 53
98–100 pst. 836 766 32 31 13 -56 -36 10 -39
100–103 pst. 697 261 46 -59 40 20 27 -30 -2
103–106 pst. 798 277 29 -2 13 -111 27 32 -42
106–110 pst. 202 911 23 -41 16 60 27 -4 58
110–115 pst. 118 779 31 -156 -2 60 27 38 -33
115–130 pst. 115 779 43 -23 -271 60 27 38 -169
Over 130 pst. 69 942 28 -348 -485 60 27 -80 -826
Sum 5 391 369 356 0 0 0 0 0 0
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munene tjener blant annet på nedvektingen av kri-
teriet antall personer med psykisk utviklingshem-
ming og at flere utgifter innenfor sosiale tjenester 
omfattes av utgiftsutjevningen. Ser vi på kommu-
nene gruppert etter sentralitet er det de mest og 
minst sentrale kommunene som kommer bedre ut 
med utvalgets forslag, mens de mellomsentrale 
kommunene som gruppe får en reduksjon med 
utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel.

Ser vi på den isolerte effekten av å endre vek-
tingen av kriteriet antall personer med psykisk 
utviklingshemming er virkningen negativ for de 
fleste kommunegruppene, med unntak av de 
største kommunene. Det er imidlertid også varia-
sjoner innenfor kommunegruppene. I en samlet 
vurdering må det også tas hensyn til at det er de 
minste kommunene som anslås å få tilbakeført det 
høyeste beløpet gjennom toppfinansierings-
ordningen for ressurskrevende tjenester.

Kolonne 6 viser fordelingsvirkningene av 
utvalgets forslag, hvis vektingen av kriteriet antall 
personer med psykisk utviklingshemming hadde 
vært videreført på dagens nivå. Med denne kost-
nadsnøkkelen vil det være kommunegruppene 

med under om lag 5 000 innbyggere som kommer 
best ut av utvalgets forslag, noe som blant annet 
skyldes økt vekting av kriteriene for bosettings-
mønster og kommunestørrelse. De største kom-
munene kommer fortsatt positivt ut, men øknin-
gen er mindre enn i utvalgets forslag med redu-
sert vekting av dette kriteriet.

Andre forslag

Utvalget har lagt vekt på at mest mulig av ramme-
tilskuddet bør fordeles etter de faste kriteriene i 
inntektssystemet. I tråd med dette anbefales det at 
skjønnstilskuddet reduseres og at tilskuddet i 
større grad bør brukes til å fange opp hendelser 
og forbigående forhold som ikke ivaretas av de 
øvrige delene av inntektssystemet. Skjønnstil-
skuddet fordeles i dag i stor grad av statsfor-
valterne i de enkelte fylkene, basert på en fylkes-
vis fordeling og retningslinjer gitt av departe-
mentet. Utvalget anbefaler også at det gjøres en 
omfordeling av de fylkesvise rammene, og at det i 
fordelingen legges større vekt på antall kommu-
ner og antall innbyggere i de ulike fylkene.

giveravgift er regnet med.

Tabell 15.5 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel, anslag på økning i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, og fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel ekskl. endret vekt på kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming. Kommunene 
gruppert etter størrelse. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
1.1.21

Antall 
 kommuner

Ford.virkn. 
utvalgets 

 forslag til ny 
kostnads-

nøkkel

Anslag på 
 økning i 

 toppfin. ordn. 
ress.kr. 

 tjenester

Isolert 
 effekt krit. 

ant. pers. 
m. psyk. 

utv. hem.

Ford.virkn. utvalgets 
forslag til ny kostnads-

nøkkel, ekskl. endret 
vekt av krit. ant. pers. 

m. psyk. utv. hem.
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6

Under 2 000 78 286 61 457 536 -1 045 1 502
2 000–3 200 148 073 58 -321 640 -864 543
3 200–5 000 141 519 35 -304 604 -617 312
5 000–10 000 485 390 70 -629 530 -571 -58
10 000–15 000 422 614 34 -371 517 -314 -57
15 000–20 000 288 191 16 -142 400 -35 -107
20 000–30 000 665 914 27 -375 459 -122 -253
30 000–50 000 616 383 16 -93 435 -36 -57
50 000–100 000 835 757 12 -37 359 212 -248
Over 100 000 1 676 998 7 510 364 384 126
De 20 komm. m. 
høyest innt.1 32 244 20 1 238 572 -8 1 246
Sum 5 391 369 356 0 429 0 0
1   De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
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Utvalget har ikke kunnet beregne fordelings-
virkninger per kommune av dette forslaget. For-
slaget vil imidlertid kunne gi en omfordeling fra 
fylker og kommuner med et høyt skjønnstilskudd 
per innbygger, til fylker og kommuner som i 
mindre grad mottar skjønnstilskudd. En reduk-
sjon i skjønnstilskuddet på for eksempel 500 mill. 
kroner vil bety at innbyggertilskuddet øker med 
om lag 93 kroner per innbygger for alle kommu-
ner.

I 2022 ble det innført et eget tilskudd som for-
deles med et likt beløp per grunnskole i kommu-
nen. Utvalget mener dette bør avvikles, og at 
midlene i stedet fordeles etter ordinære kriterier 
i innbyggertilskuddet. I beregningen av for-
delingsvirkningene er det lagt til grunn at dette 
tilskuddet fordeles med et likt beløp per inn-
bygger i stedet for etter antall grunnskoler. 
Denne endringen innebærer en omfordeling fra 
kommuner med et relativt høyt antall grunn-
skoler, som i stor grad er mindre kommuner, til 
kommuner med relativt færre grunnskoler. Til-
skuddet utgjør om lag 1,25 mrd. kroner i 2022, 
noe som tilsier om lag 230 kroner per innbygger 
for alle kommuner hvis midlene ble fordelt etter 
innbyggertall.

15.2 Samlede fordelingsvirkninger av 
utvalgets forslag

Tabellene i dette avsnittet viser de samlede for-
delingsvirkningene av utvalgets forslag for kom-
munene gruppert etter kommunestørrelse (15.7), 
inntektsnivå (15.8) og sentralitet (15.9). Tall for 
enkeltkommuner er vist i vedlegg 1.

I beregningene av fordelingsvirkningene 
knyttet til skatt har utvalget benyttet skattetall for 
2019, og aggregert fordelingsvirkningene til 
kommunestrukturen i 2022. Utvalget har valgt å 
benytte denne årgangen siden skattetallene for 
2020 i stor grad er påvirket av koronapandemien.

Fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til 
ny kostnadsnøkkel og endringer i de regionalpoli-
tiske tilskuddene er beregnet med utgangspunkt i 
inntektssystemet i 2022, jf. Grønt hefte for 2022. I 
beregningen av fordelingsvirkningen av å avvikle 
tilskuddet som fordeles per grunnskole i kommu-
nen har utvalget lagt til grunn at disse midlene i 
stedet blir fordelt som ordinært innbygger-
tilskudd, med et likt beløp per innbygger til alle 
kommuner.

Utvalget foreslår ingen endringer i inntekts-
garantiordningen i inntektssystemet, og deler av 

Tabell 15.6 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel, anslag på økning i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, og fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel ekskl. endret vekt på kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming. Kommunene 
gruppert etter sentralitet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 1.1.21

Antall 
 kommuner

Ford.virkn. 
utvalgets 

 forslag til ny 
kostnads-

nøkkel

Anslag på 
 økning i topp-

fin. ordn. 
ress.kr. 

 tjenester

Isolert 
 effekt krit. 

ant. pers. m. 
psyk. utv. 

hem.

Ford.virkn. utvalgets 
forslag til ny kostnads-

nøkkel, ekskl. endret 
vekt av krit. ant. pers. 

m. psyk. utv. hem.
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6

Mest sentrale  
kommuner 1 033 700 6 788 350 596 193
Nest-mest sentrale 
kommuner 1 374 566 19 57 372 183 -126
Mellomsentrale 
kommuner 1 1 372 287 51 -163 418 -26 -137
Mellomsentrale 
kommuner 2 879 746 71 -475 491 -361 -114
Nest-minst sentrale 
kommuner 497 336 96 -498 587 -640 142
Minst sentrale  
kommuner 233 734 113 -17 616 -834 818
Sum 5 391 369 356 0 429 0 0
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fordelingsvirkningene av utvalgets forslag vil der-
med fanges opp i denne ordningen. Dette gjelder 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel, og deler av endringen i de 
regionalpolitiske tilskuddene. Inntektsgaranti-
ordningen vil, isolert sett, begrense fordelings-
virkningene av en systemendring til maksimalt 
400 kroner per innbygger det første året etter inn-
føring. Endringer knyttet til skatt omfattes ikke av 
inntektsgarantiordningen, og disse endringene vil 
dermed slå inn fra første år med utvalgets forslag. 
Endringen i utvalgets forslag til ny kostnads-
nøkkel må også ses i sammenheng med toppfinan-
sieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Samlet sett kommer de minste kommunene, 
og kommunene med de høyeste inntektene i dag, 
negativt ut av utvalgets forslag, mens mellomstore 
og større kommuner kommer positivt ut. De 
minste kommunene er de kommunene som har 
det høyeste inntektsnivået i dag. Ser vi på for-

delingsvirkningene for kommunene gruppert 
etter nivå på korrigerte frie inntekter vil kommu-
nene med de laveste inntektene i sum komme noe 
bedre ut med utvalgets forslag, dette er knyttet til 
endringene som foreslås på skatt og i de regional-
politiske tilskuddene. Kommunene med de høy-
este inntektene kommer litt ulikt ut av utvalgets 
forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, mens 
forslagene om endringer i skatteelementene og de 
regionalpolitiske tilskuddene slår negativt ut for 
disse kommunene.

Hvis vi ser på kommunene gruppert etter sen-
tralitet kommer de mest og nest mest sentrale 
kommunene positivt ut med utvalgets forslag, 
mens de minst sentrale kommunene i sum kom-
mer negativt ut. De minst sentrale kommunene 
inkluderer flere av kommunene med de høyeste 
inntektene i dag, og disse kommunene kommer 
negativt ut av utvalgets forslag på skatt og regio-
nalpolitiske tilskudd.

1 De 20 kommunene med høyest korrigerte frie inntekter per innbygger når alle tilleggsinntekter og verdien av redusert arbeids-
giveravgift er regnet med.

Tabell 15.7 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag. Kommunene gruppert etter 
kommunestørrelse. Tall i kroner per innbygger.

Innb. 
 1.1.21

Frie inntekter 
inkl. eiend. 
skatt, kons. 

kraftinnt. og 
havbr. fond.

Sum 
 ford. 
virkn. 

endringer 
skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
fordeling 
tilskudd 

per grunn-
skole

Ford. virkn. 
forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Sum 
 ford. 
virkn. 

 utvalgets 
forslag

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7
Under 2 000 78 286 96 179 -373 -625 -397 457 -938
2 000–3 200 148 073 82 542 -207 -360 -223 -321 -1 112
3 200–5 000 141 519 77 045 -195 57 -142 -304 -584
5 000–10 000 485 390 70 064 -27 45 -112 -629 -723
10 000–15 000 422 614 68 148 -27 -86 -69 -371 -553
15 000–20 000 288 191 63 177 234 -7 -21 -142 65
20 000–30 000 665 914 63 858 155 82 -15 -375 -152
30 000–50 000 616 383 62 688 179 -32 21 -93 75
50 000–100 000 835 757 62 555 176 111 32 -37 282
Over 100.000 1 676 998 63 953 -129 -5 94 510 469
De 20 komm. m. 
høyest innt. 32 244 125 542 -3 076 -249 -406  1 238 -2 493
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0 0
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Tabell 15.8 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag. Kommuner gruppert etter nivå på korrigerte 
frie inntekter 2021 (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Tall i kroner per innbygger.

Innb. 
 1.1.21

Frie inntekter 
inkl. eiend. 
skatt, kons. 

kraftinnt. og 
havbr.fond.

Sum 
 ford. 
virkn. 

endringer 
skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
tilskudd 

per 
 grunn-

skole

Ford. virkn. 
forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Sum 
 ford. 

 virkn. 
 utvalgets 

forslag
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7

Under 94 pst. 764 348 60 980 230 63 -2 -267 23
94–96 pst. 973 160 62 699 217 47 14 -194 85
96–98 pst. 814 146 64 117 176 53 -5 -318 -94
98–100 pst. 836 766 63 786 77 -39 41 58 138
100–103 pst. 697 261 67 453 28 -2 -35 -38 -46
103–106 pst. 798 277 66 384 -354 -42 93 829 526
106–110 pst. 202 911 74 681 -276 58 -26 -153 -397
110–115 pst. 118 779 81 609 -317 -33 -251 -267 -868
115–130 pst. 115 779 91 457 -801 -169 -306 -188 -1463
Over 130 pst. 69 942 110 815 -2 091 -826 -314 743 -2 488
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0 0

Tabell 15.9 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag. Kommuner gruppert etter sentralitet.  
Tall i kroner per innbygger.

Innb. 
 1.1.21

Frie inntekter 
inkl. eiend. 
skatt, kons. 

kraftinnt. og 
havbr.fond.

Sum 
 ford. 
virkn. 

endringer 
skatt

Sum 
ford.virkn 
endringer 

reg.pol. 
tilsk.

Avvikling 
tilskudd 

per 
 grunn-

skole

Ford. virkn. 
forslag 

 til ny 
kostnads-

nøkkel

Sum 
 ford. 

 virkn. 
 utvalgets 

forslag
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7

Mest sentrale  
kommuner 1 033 700 64 871 -237 -19 104 788 637
Nest-mest sentrale 
kommuner 1 374 566 62 323 132 4 62 57 255
Mellomsentrale 
kommuner 1 1 372 287 62 135 202 98 10 -163 147
Mellomsentrale 
kommuner 2 879 746 67 349 38 6 -55 -475 -486
Nest-minst  
sentrale kommuner 497 336 75 420 -192 -50 -151 -498 -891
Minst sentrale 
kommuner 233 734 92 680 -649 -436 -353 -17 -1 455
Sum 5 391 369 66 108 0 0 0 0 0
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15.3 Behov for videre oppfølging

Utvalget vil peke på noen områder der det er 
behov for videre oppfølging av utvalgets forslag.

Skatt

Utvalget peker i kapittel 8 på flere forslag til 
endringer knyttet til skatt. Utvalget anbefaler at 
formuesskattens del av kommunenes inntekter 
bør reduseres, og at det bør vurderes videre om 
det er mulig å utforme et skattegrunnlag for kom-
munenes inntektsskatt som ikke, eller i mindre 
grad, inneholder skattepliktig utbytte.

Utvalget anbefaler også at flere inntektsarter 
på siden av inntektssystemet bør omfattes av en 
moderat utjevning i inntektssystemet. Utvalget 
peker på at denne utjevningen bør inneholde inn-
tekter fra konsesjonskraft, havbruk og eiendoms-
skatt fra kraftanlegg. Utvalget skisserer to alterna-
tive måter å gjøre denne utjevningen på, og det må 
vurderes videre hva som er det beste alternativet. 
Utvalgets forslag innebærer også at det gjøres et 
skille mellom eiendomsskatteinntekter fra kraft-
anlegg og annen næringseiendom. I dag skilles 
det ikke mellom de ulike eiendomsskatteartene i 
KOSTRA, og utvalget vil peke på at det bør vurde-
res om det kan gjøres en finere inndeling av disse. 
Utvalget viser også til at det bør undersøkes 
nærmere hvilket informasjonsgrunnlag som bør 
brukes til å anslå verdien av kommunenes konse-
sjonskraftinntekter. Tall fra KOSTRA for netto inn-
tekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen 
kraft for videresalg viser kun verdien av konse-
sjonskraften som har blitt solgt videre, og ikke 
konsesjonskraft som for eksempel har gått til eget 
forbruk. For kommunene er verdien av konse-
sjonskraften høyere enn tallene fra KOSTRA til-
sier. En mulighet her er å legge til grunn et bereg-
ningsgrunnlag hvor konsesjonskraftmengden 
multipliseres med differansen mellom gjennom-
snittlig årlig spotmarkepris og konsesjonskraft-
prisen fastsatt av Odslje- og energidepartementet. 
Utvalget foreslår at det ses nærmere på fordeler 
og ulemper ved å legge til grunn et slikt eller 
lignende beregningsgrunnlag.

Utvalget har vurdert om dagens system for 
inntektsutjevning er forenlig med kommunenes 
mulighet til å sette satsene for inntekts- og 
formuesskatten lavere enn maksimalsatsen. 
Utvalget mener primært at satsene for skatt på 
inntekt og formue bør være faste, det vil si at 
kommunene ikke bør ha mulighet til å endre 
disse. Utvalget mener imidlertid at kommunene 
bør ha reelle muligheter til å påvirke egne inn-

tekter, og at dette bør kombineres med å øke 
kommunenes beskatningsfrihet innenfor eien-
domsskatten. Begge disse forslagene vil kreve 
endringer i gjeldende lovverk.

Utgiftsutjevningen

Utvalget har basert forslaget til ny kostnadsnøkkel 
på analyser av variasjonene i kommunenes utgifter 
i 2019. Koronapandemien i 2020 og 2021 har påvir-
ket kommunenes utgifter, og det har vært store 
variasjoner mellom kommunene. Samtidig var det 
et stort antall kommunesammenslåinger i 2020, og 
utvalgets analyser på 2019-tall vil dermed ikke 
fange opp eventuelle endringer som følge av 
sammenslåingene. Utvalget anbefaler derfor at det 
bør gjøres oppdaterte analyser som også inklu-
derer tall på ny kommunestruktur, men at det må 
vurderes nærmere om de endelige regnskaps-
tallene for 2021 er egnet som analysegrunnlag.

Fra 2022 trådte barnevernsreformen i kraft. 
Denne reformen skal gi mer ansvar til kommu-
nene på barnevernsområdet, og styrke kommune-
nes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele 
oppvekstsektoren. Utvalgets analyser er basert på 
utgiftsdata fra før reformen trådte i kraft, og det er 
vanskelig å anslå hvordan barnevernsreformen vil 
påvirke kommunenes utgifter framover. Utvalget 
vil peke på at det må foretas oppdaterte analyser 
av barnevernssektoren, og eventuelle andre områ-
der som påvirkes av reformen, når reformen også 
får effekt for kommunenes utgifter.

Innenfor grunnskolesektoren er det innført en 
bemanningsnorm (norm for lærertetthet), som vil 
påvirke kommunenes organisering og utgifter til 
grunnskole. Normen ble fullt ut implementert for 
skoleåret 2019/2020, så utgiftstallene som ligger 
til grunn for utvalgets forslag inneholder ikke full 
effekt av denne normen. Det bør derfor gjøres en 
oppdatert vurdering av delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole på regnskapstall som inneholder den 
fulle effekten av normen uten å være for mye 
påvirket av pandemien (regnskapstall for 2021 
eller senere).

Utvalget anbefaler en alternativ innretning på 
dagens modell for gradert basiskriterium i kost-
nadsnøkkelen, med en alternativ beregning av 
dagens strukturkriterium. Utvalget har imidlertid 
ikke hatt tilgjengelige tall for hele landet, og har 
dermed ikke kunnet foreslå en konkret modell for 
gradert basiskriterium. Utvalget vil anbefale at det 
ses nærmere på den foreslåtte innretningen på 
strukturkriteriet, og at det utformes en modell 
som benyttes for å differensiere kompensasjonen 
for smådriftsulemper i inntektssystemet.
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Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester

Toppfinansieringsordningen for særlig ressurs-
krevende tjenester er et øremerket tilskudd, og er 
dermed ikke en del av inntektssystemet. Ord-
ningen omfatter imidlertid tjenester som også 
finansieres gjennom inntektssystemet, og har 

også andre berøringspunkter mot inntekts-
systemet. I kapittel 14 peker utvalget på at denne 
ordningen bør vurderes endret, slik at den i større 
grad ser på de totale utgiftene for kommunen og 
innrettes mer i tråd med prinsippene i inntekts-
systemet. Med en slik endring i ordningen mener 
utvalget det også bør vurderes å innlemme deler 
av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet.
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Vedlegg 1  

Fordelingsvirkninger kommuner

Dette vedlegget viser anslag på fordelingsvirk-
ningene av utvalgets forslag til endringer i inn-
tektssystemet for alle kommuner. Tabellen viser 
anslag på fordelingsvirkningene av endringer i 
skatteelementene, de regionalpolitiske tilskud-
dene, avvikling av tilskuddet fordelt per grunn-
skole og utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel. I 
tabellen vises både systemvirkningen, og et 
anslag på førsteårsvirkning inkludert inntekts-
garantiordningen.

For en mer detaljert oversikt over de foreslåtte 
endringene for enkeltkommuner vises det til de 
digitale vedleggene til denne utredningen, som 
publiseres sammen med utredningen på regjerin-
gen.no.

1 Forutsetninger for beregningene

Fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel og endringer i de regionalpolitiske 
tilskuddene er beregnet med utgangspunkt i inn-
tektssystemet i 2022, jf. Grønt hefte for 2022. I 
beregningen av fordelingsvirkningen av å avvikle 
tilskuddet som fordeles per grunnskole i kommu-
nen har utvalget lagt til grunn at disse midlene i ste-
det blir fordelt som ordinært innbyggertilskudd, 
med et likt beløp per innbygger til alle kommuner.

I beregningene av fordelingsvirkningene knyt-
tet til skatt har utvalget benyttet skattetall for 
2019, og aggregert fordelingsvirkningene til kom-
munestrukturen i 2022. Utvalget har valgt å 
benytte denne årgangen siden skattetallene i 2020 
i stor grad ble påvirket av koronapandemien.

Utvalget foreslår ingen endringer i inntekts-
garantiordningen i inntektssystemet, og deler av 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag vil der-
med fanges opp i denne ordningen. Dette gjelder 
fordelingsvirkningene av utvalgets forslag til ny 
kostnadsnøkkel, og deler av endringen i de regio-
nalpolitiske tilskuddene. Inntektsgarantiord-
ningen vil, isolert sett, begrense fordelingsvirk-
ningene av en systemendring til maksimalt 
400 kroner per innbygger det første året etter inn-
føring. Endringer knyttet til skatt omfattes ikke av 

inntektsgarantiordningen, og disse endringene vil 
dermed slå inn fra første år.

2 Fordelingsvirkninger

Tabell 1.1 viser et anslag på fordelingsvirkningene 
av utvalgets forslag til endringer i inntekts-
systemet.

Tabellforklaring

Kolonne 1
Kolonne 1 viser innbyggertall per 1.1.2021.

Kolonne 2
Kolonne 2 viser frie inntekter i 2021, inkludert inn-
tekter fra konsesjonskraft, eiendomsskatt og hav-
bruksfond. Tall i kroner per innbygger.

Kolonne 3
Kolonne 3 viser et anslag på fordelingsvirkningene 
av å redusere den kommunale formuesskatten med 
50 pst., og erstatte denne med økt inntektsskatt, 
samt en 10 pst. symmetrisk utjevning av kommune-
nes inntekter fra konsesjonskraft, havbruksfond og 
eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraft-
nett og anlegg omfattet av særskattereglene for 
petroleum. Det er per i dag ikke mulig å skille ut 
kun denne eiendomskategorien i datagrunnlaget 
for eiendomsskatten, og eiendomsskatt på kraft-
anlegg mv. inngår sammen med eiendomsskatt på 
annen næringseiendom i et samlet datagrunnlag. I 
disse beregningene er det derfor benyttet tall for 
eiendomsskatt på annen næringseiendom. Eien-
domsskatt på ordinære næringseiendommer utgjør 
trolig en betydelig andel av disse inntektene for 
mange kommuner, og de reelle fordelingsvirk-
ningene av utvalgets forslag vil dermed kunne 
avvike fra anslagene vist i denne kolonnen. Øknin-
gen i inntektsskatten som følge av reduksjonen i 
formuesskatten er fordelt etter kommunenes andel 
av inntektsskatten i 2019. 
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I beregningene er det benyttet skattetall fra 
2019, og fordelingsvirkningene er aggregert til 
gjeldende kommunestruktur i 2022.

Kolonne 4
Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av utval-
gets forslag til endringer i de regionalpolitiske til-
skuddene i inntektssystemet. Utvalget foreslår at 
dagens veksttilskudd og regionsentertilskudd 
avvikles, og at det gjøres noen endringer i dis-
triktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-
Norge og storbytilskuddet.

I beregningene av fordelingsvirkningene er 
det tatt utgangspunkt i fordelingen av regional-
politiske tilskudd i 2022, jf. Grønt hefte 2022. Med 
utvalgets forslag reduseres de regionalpolitiske 
tilskuddene med om lag 1 mrd. kroner sammen-
lignet med i dag, og det er i fordelingsvirkningene 
lagt til grunn at dette beløpet tilbakeføres til inn-
byggertilskuddet og fordeles med et likt beløp per 
innbygger til alle kommuner.

Kolonne 5
Kolonne 5 viser fordelingsvirkningen av å avvikle 
tilskuddet som i 2022 fordeles etter antall grunn-
skoler i kommunen. I beregningen er det tatt 
utgangspunkt i fordelingen av dette tilskuddet i 
2022, slik denne er beregnet i Kommunal- og dis-
triktsdeparementets rundskriv H-2/22 om stats-
budsjettet for 2022. Det er lagt til grunn at den 
alternative fordelingen av dette tilskuddet er en 
fordeling med et likt beløp per innbygger, innen-
for innbyggertilskuddet.

Kolonne 6
Kolonne 6 viser den samlede fordelingsvirk-
ningen av utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel, 
samt endringen i hvilke utgifter som omfattes av 
utgiftsutjevningen. Fordelingsvirkningene er 

beregnet med utgangspunkt i kriteriedataene som 
benyttes i inntektssystemet i 2022, jf. Grønt hefte 
2022. I beregningene er det tatt utgangspunkt i 
det beregnede utgiftsbehovet i inntektssystemet i 
2022, og deretter korrigert for endringer som 
følge av utvalgets forslag til endringer i hvilke 
utgifter som bør inkluderes i utgiftsujevningen.

I beregningene av fordelingsvirkningene er 
dagens modell for gradert basiskriterium lagt til 
grunn, siden utvalget ikke har hatt tilgjengelige 
tall for å beregne effekten av den foreslåtte end-
ringen i dette kriteriet for hele landet.

Kolonne 7
Kolonne 7 viser et anslag på den totale system-
virkningen av utvalgets forslag til endringer i 
inntektssystemet. Kolonnen er summen av 
endringene i kolonne 3, 4, 5 og 6.

Kolonne 8
Kolonne 8 viser den isolerte effekten av inntekts-
garantiordningen, inkludert finansiering av ord-
ningen. Kommuner som isolert sett taper mer enn 
400 kroner per innbygger, på de endringene som 
omfattes av inntektsgarantiordningen, vil isolert 
sett få kompensert det de taper ut over dette. 
Endringer som omfattes av INGAR er endringer i 
kostnadsnøkkelen, distriktstilskudd Sør-Norge, 
distriktstilskudd Nord-Norge og storbytilskuddet.

Ordningen finansieres med et likt beløp per 
innbygger for alle kommuner, anslått til 142 kro-
ner per innbygger.

Kolonne 9
Kolonne 9 viser et anslag på førsteårsvirkningen 
av utvalgets forslag, inkludert inntektsgaranti-
ordningen. Kolonnen er lik summen av kolonne 7 
og 8.
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Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. skatt, 

 kons. kraftinnt. 
 og havbr. fond.

Sum 
 ford. virkn. 

endr. 
 skatt

Sum 
 ford. virkn. 

endr. reg.pol. 
tilsk.

Avvikl. 
 tilsk. 

 per 
 grunnskole

Ford. virkn. 
forslag til ny 

kostnads-
nøkkel

Sum 
 ford. virkn. 

utvalgets 
 forslag

INGAR år 1, 
inkl. fin. 
 av ordn. 

 (isolert effekt)

Anslag 
 ford. virkn. 

 år 1, inkl. 
 INGAR

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9

0301 Oslo  697 010  64 760  -373  -9  125  1 043  787  -142  645 
1101 Eigersund  14 787  67 040  -37  188  -41  -160  -50  -142  -192 
1103 Stavanger  144 147  64 271  89  -9  59  398  538  -142  395 
1106 Haugesund  37 323  62 505  254  188  56  190  689  -142  547 
1108 Sandnes  80 450  61 609  291  76  38  -54  352  -142  209 
1111 Sokndal  3 257  77 936  -181  742  77  -999  -361  -142  -503 
1112 Lund  3 174  73 108  122  -32  -400  1 743  1 433  -142  1 291 
1114 Bjerkreim  2 791  73 334  27  -170  -129  913  640  -142  498 
1119 Hå  19 120  60 716  239  188  -5  -478  -55  -142  -197 
1120 Klepp  19 848  58 877  311  188  5  -209  295  -142  153 
1121 Time  19 106  60 583  386  188  -30  68  613  -142  470 
1122 Gjesdal  12 064  63 409  162  188  -18  -157  174  -142  32 
1124 Sola  27 457  62 486  238  132  11  -242  138  -142  -4 
1127 Randaberg  11 315  63 625  225  188  99  21  532  -142  390 
1130 Strand  13 070  65 446  108  188  2  -555  -257  -142  -399 
1133 Hjelmeland  2 580  104 222  -1 473  -2 151  -354  1 605  -2 373  3  -2 369 
1134 Suldal  3 809  134 567  -3 443  188  -689  441  -3 503  -142  -3 646 
1135 Sauda  4 561  88 352  -1 406  -1 282  -210  -1 327  -4 225  2 066  -2 159 
1144 Kvitsøy  507  111 445  -290  4 166  -747  4 945  8 074  -142  7 931 
1145 Bokn  859  103 373  -1 573  -3 324  -352  2 154  -3 095  627  -2 468 
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1146 Tysvær  11 178  80 412  -1 459  188  -126  -6  -1 403  -142  -1 546 
1149 Karmøy  42 345  62 908  -7  188  -29  -317  -166  -142  -308 
1151 Utsira  192  190 768  0  -5 020  -2 382  9 433  2 032  -142  1 889 
1160 Vindafjord  8 705  70 397  -474  188  -286  223  -350  -142  -492 
1505 Kristiansund  24 099  63 580  104  188  -20  123  395  -142  253 
1506 Molde  31 870  67 539  262  13  -37  -310  -72  -142  -214 
1507 Ålesund  66 670  62 111  181  68  -3  58  304  -142  161 
1511 Vanylven  3 083  73 601  134  -136  -258  -1 034  -1 294  628  -666 
1514 Sande  2 445  74 045  478  273  -386  304  669  -142  527 
1515 Herøy  8 858  61 822  -193  188  -167  -195  -366  -142  -509 
1516 Ulstein  8 575  62 958  101  188  -62  -989  -763  259  -503 
1517 Hareid  5 140  65 141  245  188  -161  -828  -556  98  -458 
1520 Ørsta  10 830  63 702  106  188  -93  111  312  -142  170 
1525 Stranda  4 482  69 846  2  704  -218  1 594  2 082  -142  1 940 
1528 Sykkylven  7 596  63 384  237  933  -100  -604  466  -142  323 
1531 Sula  9 409  64 151  250  188  -35  -1 665  -1 262  934  -327 
1532 Giske  8 506  64 614  449  188  -63  -217  357  -142  214 
1535 Vestnes  6 958  66 125  210  393  -57  -680  -133  -142  -276 
1539 Rauma  7 026  71 672  -206  393  -126  -982  -921  47  -874 
1547 Aukra  3 522  132 649  -6 877  188  -55  1 344  -5 399  -142  -5 542 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. skatt, 

 kons. kraftinnt. 
 og havbr. fond.

Sum 
 ford. virkn. 

endr. 
 skatt

Sum 
 ford. virkn. 

endr. reg.pol. 
tilsk.

Avvikl. 
 tilsk. 

 per 
 grunnskole

Ford. virkn. 
forslag til ny 

kostnads-
nøkkel

Sum 
 ford. virkn. 

utvalgets 
 forslag

INGAR år 1, 
inkl. fin. 
 av ordn. 

 (isolert effekt)

Anslag 
 ford. virkn. 

 år 1, inkl. 
 INGAR

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9
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1554 Averøy  5 808  66 680  25  892  -30  115  1 003  -142  860 
1557 Gjemnes  2 658  73 472  61  152  -147  252  317  -142  175 
1560 Tingvoll  2 985  77 041  123  -450  -274  -722  -1 323  630  -693 
1563 Sunndal  6 956  77 644  -572  188  -202  -679  -1 265  -51  -1 316 
1566 Surnadal  5 872  70 546  31  -164  -111  -585  -828  206  -622 
1573 Smøla  2 128  86 004  -1 203  -282  -241  525  -1 201  -142  -1 344 
1576 Aure  3 468  88 358  -631  188  -205  385  -263  -142  -405 
1577 Volda  10 781  65 459  153  -192  -97  -277  -414  -74  -487 
1578 Fjord  2 502  89 892  -733  -212  -369  423  -891  -142  -1 033 
1579 Hustadvika  13 317  68 488  46  -133  -146  -558  -792  149  -643 
1804 Bodø  52 560  63 414  251  188  21  93  553  -142  411 
1806 Narvik  21 661  71 513  -225  -36  -2  -886  -1 149  380  -769 
1811 Bindal  1 397  112 420  -1 610  -4 131  -127  -328  -6 197  3 917  -2 280 
1812 Sømna  1 990  83 535  99  -315  -273  -850  -1 339  622  -717 
1813 Brønnøy  7 803  71 808  72  188  -27  -1 220  -988  490  -497 
1815 Vega  1 182  92 568  -40  -658  -192  1 527  637  -142  495 
1816 Vevelstad  465  128 797  -857  -1 963  -846  7 658  3 992  -142  3 850 
1818 Herøy  1 793  85 392  -502  -875  -47  36  -1 387  296  -1 091 
1820 Alstahaug  7 394  67 917  55  188  -177  -997  -931  267  -664 
1822 Leirfjord  2 278  83 270  83  -1 046  -430  -877  -2 269  1 380  -889 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. skatt, 

 kons. kraftinnt. 
 og havbr. fond.

Sum 
 ford. virkn. 

endr. 
 skatt

Sum 
 ford. virkn. 

endr. reg.pol. 
tilsk.

Avvikl. 
 tilsk. 

 per 
 grunnskole

Ford. virkn. 
forslag til ny 

kostnads-
nøkkel

Sum 
 ford. virkn. 

utvalgets 
 forslag

INGAR år 1, 
inkl. fin. 
 av ordn. 

 (isolert effekt)

Anslag 
 ford. virkn. 

 år 1, inkl. 
 INGAR

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9
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1824 Vefsn  13 268  67 999  -38  188  41  -1 428  -1 237  697  -540 
1825 Grane  1 453  90 016  -179  -500  -115  1 458  663  -142  521 
1826 Hattfjelldal  1 267  95 324  -190  -601  -954  73  -1 672  -14  -1 686 
1827 Dønna  1 371  97 840  -208  -541  -498  -1 990  -3 238  1 989  -1 249 
1828 Nesna  1 701  83 599  111  -400  -65  702  348  -142  206 
1832 Hemnes  4 428  85 613  -706  188  -336  -820  -1 675  90  -1 585 
1833 Rana  26 083  65 526  -111  188  39  -600  -484  -131  -614 
1834 Lurøy  1 876  118 892  -753  188  -1 369  12  -1 922  -142  -2 065 
1835 Træna  442  118 252  25  13 840  -896  6 592  19 560  -142  19 417 
1836 Rødøy  1 206  120 707  -1 704  -641  -2 262  1 126  -3 481  -142  -3 624 
1837 Meløy  6 247  83 954  -857  188  -412  -438  -1 518  -142  -1 661 
1838 Gildeskål  1 920  102 973  -1 102  -333  -815  381  -1 869  -142  -2 011 
1839 Beiarn  999  111 055  -1 258  -813  -272  -899  -3 242  1 169  -2 072 
1840 Saltdal  4 632  73 812  28  188  -95  -2 777  -2 656  2 047  -609 
1841 Fauske  9 640  67 489  -221  188  22  564  553  -142  410 
1845 Sørfold  1 912  111 909  -2 668  -2 968  -556  962  -5 230  1 463  -3 767 
1848 Steigen  2 586  87 780  -538  -199  -543  367  -913  -142  -1 056 
1851 Lødingen  2 003  88 624  -88  -311  -272  -2 172  -2 844  1 941  -902 
1853 Evenes  1 324  86 774  -13  -567  -151  -946  -1 677  971  -706 
1856 Røst  488  117 267  -61  12 553  -800  4 950  16 642  -142  16 500 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21

Frie inntekter 
 inkl. eiend. skatt, 

 kons. kraftinnt. 
 og havbr. fond.

Sum 
 ford. virkn. 

endr. 
 skatt

Sum 
 ford. virkn. 

endr. reg.pol. 
tilsk.

Avvikl. 
 tilsk. 

 per 
 grunnskole

Ford. virkn. 
forslag til ny 

kostnads-
nøkkel

Sum 
 ford. virkn. 

utvalgets 
 forslag

INGAR år 1, 
inkl. fin. 
 av ordn. 

 (isolert effekt)

Anslag 
 ford. virkn. 

 år 1, inkl. 
 INGAR

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9
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1857 Værøy  698  111 628  -79  8 833  -491  713  8 975  -142  8 833 
1859 Flakstad  1 238  89 895  188  -620  -174  -294  -900  371  -529 
1860 Vestvågøy  11 521  67 956  155  188  -30  -1 502  -1 189  772  -417 
1865 Vågan  9 670  67 028  246  188  -234  -760  -560  30  -531 
1866 Hadsel  8 065  69 101  24  188  -78  -342  -208  -142  -350 
1867 Bø  2 576  86 697  -104  -200  -545  -1 459  -2 307  1 116  -1 191 
1868 Øksnes  4 416  70 130  -33  188  4  -3 054  -2 895  2 324  -571 
1870 Sortland  10 514  67 049  32  188  -104  -808  -692  78  -614 
1871 Andøy  4 588  76 440  189  188  12  -764  -375  34  -342 
1874 Moskenes  989  98 542  23  -823  -273  4 703  3 631  -142  3 488 
1875 Hamarøy  2 701  104 557  -634  -182  -324  -2 586  -3 726  2 226  -1 500 
3001 Halden  31 387  63 133  128  188  54  -673  -302  -58  -360 
3002 Moss  49 668  63 021  259  51  60  -510  -140  -83  -224 
3003 Sarpsborg  57 372  64 937  110  188  48  -881  -535  151  -384 
3004 Fredrikstad  83 193  62 216  132  188  50  -199  170  -142  28 
3005 Drammen  101 824  60 567  252  -205  73  15  135  -142  -8 
3006 Kongsberg  27 694  62 883  188  188  -4  365  737  -142  594 
3007 Ringerike  30 835  61 024  158  188  35  645  1 026  -142  884 
3011 Hvaler  4 694  71 602  257  188  125  -434  137  -142  -5 
3012 Aremark  1 325  79 846  177  -567  -150  1 773  1 233  -142  1 090 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21
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3013 Marker  3 601  68 517  153  -1 358  92  602  -510  213  -297 
3014 Indre Østfold  45 201  61 851  147  44  -24  -252  -84  -142  -226 
3015 Skiptvet  3 825  66 306  -32  188  -32  -130  -6  -142  -148 
3016 Rakkestad  8 222  67 214  184  188  -13  -1 809  -1 450  1 079  -371 
3017 Råde  7 568  63 970  211  188  32  -608  -177  -123  -299 
3018 Våler  5 805  63 463  209  -182  -112  665  580  -142  437 
3019 Vestby  18 290  62 042  228  120  41  546  935  -142  793 
3020 Nordre Follo  60 034  62 616  300  62  40  195  597  -142  455 
3021 Ås  20 439  59 509  233  188  9  112  542  -142  399 
3022 Frogn  15 953  61 186  222  188  42  130  581  -142  439 
3023 Nesodden  19 805  61 766  339  188  3  -287  243  -142  101 
3024 Bærum  128 233  71 562  -369  188  59  -59  -181  -142  -323 
3025 Asker  94 915  66 436  -317  83  15  -177  -396  -142  -538 
3026 Aurskog-Høland  17 591  61 340  241  -72  32  12  213  -142  70 
3027 Rælingen  18 730  59 214  350  81  18  325  774  -142  632 
3028 Enebakk  11 065  58 873  255  188  5  182  630  -142  488 
3029 Lørenskog  42 740  60 107  131  -1 052  94  887  60  -142  -82 
3030 Lillestrøm  86 953  61 003  373  20  71  455  920  -142  777 
3031 Nittedal  24 454  62 924  377  188  48  -141  472  -142  330 
3032 Gjerdrum  7 043  60 691  362  27  15  374  779  -142  636 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.

Innbyggere 
 per 1.1.21
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3033 Ullensaker  40 459  59 705  396  -1 070  47  454  -174  74  -100 
3034 Nes  23 422  59 473  211  76  18  -335  -30  -142  -173 
3035 Eidsvoll  26 031  60 008  236  -85  41  -838  -645  380  -265 
3036 Nannestad  14 637  57 313  233  -1 057  61  255  -508  259  -248 
3037 Hurdal  2 838  69 358  254  -164  56  192  337  -142  195 
3038 Hole  6 811  63 937  -353  188  -63  213  -15  -142  -158 
3039 Flå  1 049  104 474  -417  385  -244  2 645  2 369  -142  2 226 
3040 Nesbyen  3 262  89 132  -350  188  -77  -353  -591  -142  -734 
3041 Gol  4 636  77 428  -319  335  122  -356  -218  -142  -360 
3042 Hemsedal  2 546  92 950  -149  -205  -358  1 061  349  -142  207 
3043 Ål  4 648  76 748  -224  42  -308  1 034  544  -142  402 
3044 Hol  4 434  101 406  -2 136  188  -108  1 364  -692  -142  -834 
3045 Sigdal  3 465  74 765  31  1 358  -347  537  1 579  -142  1 436 
3046 Krødsherad  2 219  80 315  27  281  -223  -731  -645  -92  -738 
3047 Modum  14 166  61 572  110  188  -16  155  437  -142  294 
3048 Øvre Eiker  19 744  59 275  183  188  29  -10  390  -142  247 
3049 Lier  27 118  61 574  285  164  10  -179  279  -142  137 
3050 Flesberg  2 713  77 297  232  -181  45  516  611  -142  469 
3051 Rollag  1 386  96 819  -150  555  -132  -1 838  -1 565  740  -825 
3052 Nore og Uvdal  2 412  95 972  -1 038  -2 314  -181  45  -3 487  1 726  -1 761 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.
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3053 Jevnaker  6 867  62 074  221  188  11  554  974  -142  831 
3054 Lunner  9 062  62 506  237  188  11  -329  107  -142  -35 
3401 Kongsvinger  17 851  65 199  172  -818  34  -208  -819  483  -336 
3403 Hamar  31 509  65 015  338  188  41  -9  557  -142  415 
3405 Lillehammer  28 478  63 892  189  188  53  116  546  -142  403 
3407 Gjøvik  30 395  62 605  168  188  -2  137  491  -142  349 
3411 Ringsaker  34 897  62 588  189  188  -56  -341  -20  -142  -163 
3412 Løten  7 625  62 905  221  188  -96  -17  296  -142  153 
3413 Stange  21 072  63 348  243  188  -79  -1 083  -731  353  -379 
3414 Nord-Odal  5 038  68 717  213  -245  -68  -1 484  -1 585  1 187  -398 
3415 Sør-Odal  7 914  62 702  177  -351  168  392  386  -142  243 
3416 Eidskog  6 099  69 644  231  -162  -18  -2 960  -2 908  2 579  -329 
3417 Grue  4 545  71 056  236  188  119  -192  352  -142  210 
3418 Åsnes  7 227  68 953  247  -153  -48  -1 308  -1 262  919  -343 
3419 Våler  3 587  71 680  181  188  91  -648  -188  -82  -270 
3420 Elverum  21 292  64 007  225  188  18  33  463  -142  321 
3421 Trysil  6 580  75 185  178  -158  -73  -1 306  -1 359  921  -438 
3422 Åmot  4 338  75 785  -205  337  -121  -539  -528  -142  -671 
3423 Stor-Elvdal  2 378  79 646  114  -233  -404  -543  -1 065  233  -832 
3424 Rendalen  1 741  91 222  -539  -386  -345  1 695  424  -142  282 
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3425 Engerdal  1 250  94 314  126  -612  -165  3 249  2 598  -142  2 456 
3426 Tolga  1 563  83 187  205  -452  -411  1 389  731  -142  589 
3427 Tynset  5 537  71 530  -31  -238  -219  -1 599  -2 087  1 295  -793 
3428 Alvdal  2 405  79 177  -125  -102  -185  -582  -994  142  -853 
3429 Folldal  1 518  83 306  76  -471  -97  787  296  -142  153 
3430 Os  1 870  79 799  178  -347  -306  -991  -1 466  796  -670 
3431 Dovre  2 512  73 379  210  -210  -169  -408  -578  76  -502 
3432 Lesja  1 980  85 349  -175  -317  -277  986  218  -142  75 
3433 Skjåk  2 183  82 495  -824  -270  -0  829  -265  -142  -407 
3434 Lom  2 204  78 695  -194  -266  -223  -235  -918  -42  -960 
3435 Vågå  3 564  76 015  -117  -200  -190  -954  -1 460  611  -849 
3436 Nord-Fron  5 705  79 773  -398  -165  -210  -1 959  -2 733  1 582  -1 151 
3437 Sel  5 592  72 227  39  -166  -40  -1 406  -1 573  1 030  -544 
3438 Sør-Fron  3 064  79 190  -311  -237  -259  286  -521  -142  -664 
3439 Ringebu  4 408  75 373  151  -182  -111  -285  -427  -75  -502 
3440 Øyer  5 108  72 086  161  620  -66  -616  99  -142  -44 
3441 Gausdal  6 023  69 381  240  329  -101  447  915  -142  773 
3442 Østre Toten  14 871  62 312  246  188  -73  -238  123  -142  -20 
3443 Vestre Toten  13 459  61 965  159  188  8  197  552  -142  410 
3446 Gran  13 611  62 978  231  188  -138  -975  -694  244  -449 
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3447 Søndre Land  5 579  64 944  252  -167  -40  -648  -602  272  -330 
3448 Nordre Land  6 581  72 379  -100  50  1  -1 188  -1 237  595  -641 
3449 Sør-Aurdal  2 904  85 276  -8  -156  -458  -1 978  -2 601  1 592  -1 009 
3450 Etnedal  1 257  94 098  198  -608  -170  524  -55  -142  -197 
3451 Nord-Aurdal  6 360  72 594  -74  -506  72  -649  -1 157  613  -544 
3452 Vestre Slidre  2 120  84 731  -352  -284  -8  1 876  1 232  -142  1 090 
3453 Øystre Slidre  3 236  80 689  -19  107  -233  -358  -504  -142  -646 
3454 Vang  1 573  103 703  -575  -1 023  -86  42  -1 642  438  -1 204 
3801 Horten  27 510  59 233  249  188  30  -314  153  -142  10 
3802 Holmestrand  25 011  60 529  258  -16  32  -151  123  -142  -19 
3803 Tønsberg  57 026  60 337  293  59  65  -309  109  -142  -34 
3804 Sandefjord  64 345  59 972  229  66  21  -182  134  -142  -8 
3805 Larvik  47 499  60 795  230  48  30  -617  -310  27  -282 
3806 Porsgrunn  36 526  64 035  166  188  24  -25  353  -142  211 
3807 Skien  55 144  62 628  186  188  40  62  476  -142  333 
3808 Notodden  12 994  68 306  15  -325  -78  -1 140  -1 529  923  -606 
3811 Færder  26 957  63 764  239  -6  45  -105  174  -142  31 
3812 Siljan  2 347  67 591  166  662  -196  2 298  2 930  -142  2 787 
3813 Bamble  14 014  65 794  -60  -322  16  223  -144  -142  -287 
3814 Kragerø  10 416  68 879  175  -466  -12  185  -117  -142  -260 
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3815 Drangedal  4 071  72 974  231  112  -138  458  663  -142  521 
3816 Nome  6 488  70 667  70  -228  76  -1 381  -1 463  1 067  -396 
3817 Midt-Telemark  10 461  67 386  183  -202  37  -170  -152  -142  -294 
3818 Tinn  5 604  97 407  -1 436  -1 228  -130  -475  -3 268  1 161  -2 108 
3819 Hjartdal  1 561  96 075  -699  1 094  -92  851  1 154  -142  1 011 
3820 Seljord  2 900  76 932  -253  -469  -115  308  -528  -142  -671 
3821 Kviteseid  2 430  74 150  3  -224  -180  -1 283  -1 685  964  -720 
3822 Nissedal  1 430  100 078  -487  -1 356  -470  -604  -2 917  1 417  -1 500 
3823 Fyresdal  1 228  103 268  -1 054  -626  -180  989  -871  -142  -1 013 
3824 Tokke  2 164  108 359  -1 730  -2 600  -234  1 325  -3 240  733  -2 507 
3825 Vinje  3 756  110 258  -2 060  188  -303  1 043  -1 132  -142  -1 275 
4201 Risør  6 762  67 010  222  -500  -66  -629  -973  587  -387 
4202 Grimstad  23 891  61 979  149  188  20  -477  -120  -142  -262 
4203 Arendal  45 065  63 193  203  188  53  -680  -235  -50  -286 
4204 Kristiansand  112 588  62 691  137  -9  16  -497  -352  -37  -389 
4205 Lindesnes  23 055  68 551  161  -27  -52  -1 190  -1 108  675  -433 
4206 Farsund  9 645  66 420  88  584  -30  -108  533  -142  390 
4207 Flekkefjord  9 027  70 317  -44  55  -102  -980  -1 070  382  -688 
4211 Gjerstad  2 430  74 550  152  -596  25  -1 496  -1 916  1 550  -366 
4212 Vegårshei  2 128  73 561  251  -850  -6  1 638  1 033  -142  891 
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4213 Tvedestrand  6 067  68 651  250  48  -263  -527  -491  -64  -555 
4214 Froland  6 004  65 145  -103  188  -100  -526  -541  -142  -684 
4215 Lillesand  11 180  62 675  188  188  8  55  439  -142  297 
4216 Birkenes  5 274  68 873  121  188  -148  -717  -556  -14  -570 
4217 Åmli  1 822  94 448  -331  -195  -319  -3 546  -4 392  3 199  -1 193 
4218 Iveland  1 335  90 226  -593  343  -522  -485  -1 257  -142  -1 400 
4219 Evje og Hornnes  3 619  68 114  138  188  -183  -220  -78  -142  -220 
4220 Bygland  1 142  101 578  -1 165  -688  -647  350  -2 149  -142  -2 292 
4221 Valle  1 169  121 184  -3 074  188  -199  1 332  -1 753  -142  -1 895 
4222 Bykle  930  182 357  -7 248  188  -846  3 739  -4 168  -142  -4 310 
4223 Vennesla  14 935  65 788  15  188  -36  -1 355  -1 188  625  -564 
4224 Åseral  927  122 654  -2 585  188  -309  821  -1 885  -142  -2 027 
4225 Lyngdal  10 464  67 856  210  -202  -152  -427  -570  86  -483 
4226 Hægebostad  1 690  77 748  247  310  -362  -1 975  -1 779  1 122  -657 
4227 Kvinesdal  5 922  81 601  -823  -233  -276  -978  -2 311  669  -1 642 
4228 Sirdal  1 772  144 624  -4 402  188  -332  460  -4 087  -142  -4 229 
4601 Bergen  285 601  62 875  2  -9  84  257  335  -142  193 
4602 Kinn  17 160  71 080  71  553  -120  -142  363  -142  220 
4611 Etne  4 053  74 631  -129  639  -17  -601  -107  -142  -249 
4612 Sveio  5 798  65 571  138  188  -202  -326  -202  -142  -345 
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4613 Bømlo  11 953  66 749  73  188  -145  -720  -605  -10  -614 
4614 Stord  18 861  62 241  325  188  -36  -107  371  -142  228 
4615 Fitjar  3 147  74 222  -378  -130  -247  215  -539  -142  -682 
4616 Tysnes  2 924  82 137  -643  568  -284  -563  -922  -142  -1 064 
4617 Kvinnherad  13 039  81 322  -675  -133  -346  -181  -1 336  -142  -1 478 
4618 Ullensvang  10 981  98 677  -897  -1 489  -226  235  -2 377  712  -1 666 
4619 Eidfjord  924  164 202  -4 180  188  -309  3 714  -587  -142  -730 
4620 Ulvik  1 061  100 401  -249  -755  -241  2 035  790  -142  648 
4621 Voss  15 787  70 627  84  -94  -118  413  286  -142  144 
4622 Kvam  8 461  83 822  -477  55  -124  -1 252  -1 798  655  -1 143 
4623 Samnanger  2 504  78 957  -277  271  -170  -375  -551  -142  -693 
4624 Bjørnafjorden  25 049  62 686  190  -16  -109  -511  -445  -16  -461 
4625 Austevoll  5 276  78 617  -1 209  188  -55  -1 577  -2 653  847  -1 806 
4626 Øygarden  38 664  64 833  -146  31  -41  249  93  -142  -50 
4627 Askøy  29 594  60 680  247  188  -57  -548  -170  -142  -312 
4628 Vaksdal  3 918  86 934  -874  111  -281  816  -228  -142  -370 
4629 Modalen  376  208 506  -4 599  188  -1 095  5 909  402  -142  260 
4630 Osterøy  8 080  67 104  100  188  -78  284  494  -142  352 
4631 Alver  29 337  68 424  -256  4  -145  -404  -801  -142  -943 
4632 Austrheim  2 860  74 911  -344  -162  -119  -360  -984  -21  -1 005 
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4633 Fedje  525  117 910  -352  -1 717  -724  2 642  -151  -142  -294 
4634 Masfjorden  1 660  111 683  -1 815  -1 630  -675  -544  -4 663  1 631  -3 032 
4635 Gulen  2 272  99 364  -1 835  -252  -654  -78  -2 820  -142  -2 962 
4636 Solund  786  107 679  -1 113  -1 084  -411  3 229  621  -142  479 
4637 Hyllestad  1 294  91 752  -418  -585  -157  449  -712  -142  -854 
4638 Høyanger  4 049  89 861  -1 469  -1 318  -389  1 157  -2 019  -142  -2 161 
4639 Vik  2 611  95 116  -513  -195  -154  121  -740  -142  -883 
4640 Sogndal  11 938  71 925  -134  -162  -147  -235  -678  -142  -821 
4641 Aurland  1 777  129 152  -3 343  188  -335  594  -2 895  -142  -3 038 
4642 Lærdal  2 129  82 370  -217  -282  -242  1 562  821  -142  678 
4643 Årdal  5 170  81 564  -504  188  36  -712  -992  -18  -1 010 
4644 Luster  5 189  91 745  -846  332  -636  -1 712  -2 862  837  -2 024 
4645 Askvoll  2 991  81 478  -49  -146  -441  276  -359  -142  -502 
4646 Fjaler  2 885  80 221  22  468  -467  -3 520  -3 497  2 510  -987 
4647 Sunnfjord  22 020  70 070  93  -34  -110  -407  -458  -102  -560 
4648 Bremanger  3 597  91 399  -1 143  188  -466  774  -647  -142  -789 
4649 Stad  9 517  70 213  178  -300  -190  -311  -623  69  -555 
4650 Gloppen  5 885  74 908  16  -234  -194  -1 921  -2 333  1 613  -721 
4651 Stryn  7 118  68 111  174  872  -331  -700  15  -142  -127 
5001 Trondheim  207 595  60 151  175  -9  97  285  548  -142  406 
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5006 Steinkjer  24 152  65 944  142  -763  -61  -541  -1 223  762  -461 
5007 Namsos  15 096  71 811  168  -1 329  -135  -972  -2 269  1 759  -509 
5014 Frøya  5 204  94 025  -1 326  188  -442  -213  -1 793  -142  -1 935 
5020 Osen  925  96 786  -509  -893  -312  3 410  1 696  -142  1 554 
5021 Oppdal  6 981  69 983  -137  -497  -55  -194  -883  148  -735 
5022 Rennebu  2 454  84 310  -377  -220  25  1 296  726  -142  583 
5025 Røros  5 550  68 710  127  -521  -40  379  -55  -142  -197 
5026 Holtålen  1 968  76 294  203  -320  -279  936  541  -142  398 
5027 Midtre Gauldal  6 243  67 043  144  188  -172  -451  -291  -142  -433 
5028 Melhus  16 949  61 750  166  188  -94  -807  -547  77  -470 
5029 Skaun  8 367  64 587  226  188  -130  -341  -56  -142  -198 
5031 Malvik  14 334  60 814  376  188  -15  -508  41  -142  -101 
5032 Selbu  4 069  69 845  -112  639  -139  -763  -374  -142  -517 
5033 Tydal  759  125 705  -2 464  188  -426  4 059  1 356  -142  1 214 
5034 Meråker  2 413  81 973  -574  -602  22  1 070  -84  -142  -226 
5035 Stjørdal  24 283  59 358  247  188  -38  -191  206  -142  64 
5036 Frosta  2 609  71 504  245  -889  39  -377  -982  724  -259 
5037 Levanger  20 170  63 521  240  188  31  -882  -424  152  -272 
5038 Verdal  14 986  62 279  167  -320  -37  -711  -900  489  -412 
5041 Snåsa  2 054  84 820  -19  -2 160  -260  -1 697  -4 135  3 314  -821 
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5042 Lierne  1 328  99 455  -182  -2 426  -524  -2 660  -5 792  4 544  -1 248 
5043 Røyrvik  459  130 611  -702  -3 851  -865  7 463  2 045  -142  1 902 
5044 Namsskogan  846  125 965  -1 581  -8 805  -956  -1 052  -12 394  9 315  -3 079 
5045 Grong  2 347  82 012  -133  -2 485  -198  -943  -3 759  2 886  -874 
5046 Høylandet  1 215  97 642  121  -2 001  -184  -3 209  -5 272  4 667  -605 
5047 Overhalla  3 865  71 783  168  -1 673  -29  -748  -2 281  1 878  -403 
5049 Flatanger  1 100  100 462  -1 681  -7 158  -678  -438  -9 955  7 054  -2 901 
5052 Leka  563  128 136  -1 381  -3 450  -659  3 639  -1 850  -142  -1 992 
5053 Inderøy  6 764  69 939  167  -225  -287  -953  -1 299  636  -663 
5054 Indre Fosen  9 948  67 543  242  -22  -72  -1 067  -919  547  -373 
5055 Heim  5 941  75 471  -257  -163  -192  -611  -1 223  232  -991 
5056 Hitra  5 140  73 249  -597  -387  -354  203  -1 135  -142  -1 277 
5057 Ørland  10 306  67 060  144  -1 516  -61  -38  -1 472  1 012  -459 
5058 Åfjord  4 271  94 843  -860  -185  -240  -387  -1 672  29  -1 643 
5059 Orkland  18 300  66 909  185  -316  -43  -620  -794  394  -400 
5060 Nærøysund  9 581  76 301  -419  -1 432  -81  -1 164  -3 096  2 053  -1 042 
5061 Rindal  1 989  76 487  8  -770  -22  710  -74  -142  -216 
5401 Tromsø  77 095  62 608  244  188  -17  305  720  -142  577 
5402 Harstad  24 738  67 293  56  188  8  -263  -11  -142  -153 
5403 Alta  20 847  74 812  -18  188  -153  -1 000  -983  270  -713 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.
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5404 Vardø  1 959  85 584  267  -323  -29  1 052  968  -142  826 
5405 Vadsø  5 642  72 645  214  188  -39  689  1 052  -142  910 
5406 Hammerfest  11 331  93 802  -1 617  -177  -168  -96  -2 058  -142  -2 200 
5411 Kvæfjord  2 822  80 338  45  -166  -303  -3 375  -3 799  2 999  -800 
5412 Tjeldsund  4 209  78 068  8  188  -364  -595  -764  -135  -899 
5413 Ibestad  1 320  99 519  -640  -570  -153  468  -895  -142  -1 038 
5414 Gratangen  1 092  100 169  -486  -728  -229  52  -1 390  133  -1 257 
5415 Lavangen  1 020  98 827  -72  -792  -263  -1 562  -2 689  1 812  -878 
5416 Bardu  3 959  78 616  -351  188  -274  124  -313  -142  -455 
5417 Salangen  2 089  77 544  47  -291  -10  106  -148  -142  -291 
5418 Målselv  6 609  71 302  401  188  -300  -416  -127  -142  -270 
5419 Sørreisa  3 465  65 440  212  188  -207  157  351  -142  208 
5420 Dyrøy  1 063  97 895  -296  -753  -239  916  -372  -142  -515 
5421 Senja  14 725  79 430  -47  -109  -246  -2 131  -2 532  1 698  -835 
5422 Balsfjord  5 559  76 082  68  188  -129  -752  -626  22  -604 
5423 Karlsøy  2 172  98 748  -780  -272  -230  -1 213  -2 495  943  -1 553 
5424 Lyngen  2 773  90 008  119  -173  -313  -3 981  -4 348  3 612  -736 
5425 Storfjord  1 831  91 652  -302  -358  -318  -584  -1 562  399  -1 162 
5426 Kåfjord  2 072  88 357  -189  -295  -256  503  -237  -142  -379 
5427 Skjervøy  2 893  84 667  -258  -158  -293  84  -625  -142  -767 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.
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5428 Nordreisa  4 812  75 315  149  188  -187  -1 087  -937  356  -580 
5429 Kvænangen  1 166  122 701  -1 215  -670  -199  -3 744  -5 827  3 871  -1 956 
5430 Kautokeino  2 920  89 108  120  -155  -115  -3 426  -3 576  3 038  -538 
5432 Loppa  860  130 741  -775  -975  -1 515  1 314  -1 951  -142  -2 094 
5433 Hasvik  983  108 538  -3  -829  -1 298  702  -1 429  -142  -1 571 
5434 Måsøy  1 197  110 702  -490  -647  -611  1 591  -157  -142  -299 
5435 Nordkapp  3 075  82 270  31  -137  62  -681  -725  276  -449 
5436 Porsanger  3 921  75 389  171  188  -282  1 055  1 132  -142  989 
5437 Karasjok  2 641  80 034  263  -191  38  -969  -858  617  -241 
5438 Lebesby  1 271  119 901  -1 387  -599  -560  -97  -2 643  154  -2 490 
5439 Gamvik  1 097  102 597  222  -2 510  -1 142  1 833  -1 597  135  -1 462 
5440 Berlevåg  928  113 203  -414  -890  -312  3 102  1 487  -142  1 345 
5441 Tana  2 829  87 321  172  -166  -476  -751  -1 220  374  -846 
5442 Nesseby  880  117 016  -170  -3 176  -340  1 623  -2 062  1 010  -1 052 
5443 Båtsfjord  2 200  81 987  -63  -861  -1  264  -662  55  -607 
5444 Sør-Varanger  10 103  72 980  -93  188  -120  1 236  1 212  -142  1 069 
Sum 5 391 369  66 108  0  0  0  0  0 0  0 

Tabell 1.1 Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag til endringer i inntektssystemet. Tall i kroner per innbygger.
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Vedlegg 2  

Analyseresultater delkostnadsnøkler

1 Innledning

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel og de 
ulike delkostnadsnøklene i denne er omtalt i kapit-
tel 10. I dette vedlegget dokumenteres analysene 
utvalget selv har utført, og som er grunnlaget for 
utvalgets forslag til delkostnadsnøkler.

I tillegg til resultatene fra utvalgets analyser er 
også resultatene fra simultanen analyser i et pro-
sjekt utført av Borge m.fl. (2020) benyttet. Disse 
resultatene er nærmere omtalt i kapittel 9.4, og 
koeffisientene fra analysene i dette prosjektet er 
vist i tabellene 9.2 og 9.3 i samme kapittel.

I utvalgets analyser av variasjonene i kommu-
nenes utgifter til de ulike sektorene har utvalget 
benyttet regnskapstall fra KOSTRA, publisert av 
Statistisk sentralbyrå. I analysene er det i hoved-
sak benyttet brutto driftsutgifter, fratrukket 
avskrivninger, for kommunen som helhet 
(kommunekonsern). Utvalget har basert forslaget 
til delkostnadsnøkler og samlet kostnadsnøkkel 

på analyser av 2019-tall, men utvalget har også 
utført analyser over årene 2017–2020 for å teste 
stabiliteten til modellene over tid.

2 Grunnskole

I utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for 
grunnskole er det benyttet en kombinasjon av par-
tielle analyser utført av utvalget og resultatene fra 
simultane analyser jf. kapittel 10.1. Tabell 2.1 viser 
resultatene fra utvalgets egne regresjonsanalyser 
av utgiftene til grunnskole, som er lagt til grunn 
for utvalgets forslag til ny delkostnadsnøkkel.

I analysene er kommunene Nesna, Træna og 
Evenes utelatt fra analysene på grunn av mang-
lende utgiftstall i KOSTRA, og kommunene 
Utsira, Modalen, Lurøy og Rødøy er utelatt på 
grunn av ekstremverdier på en eller flere av 
variablene i analysene.

Tabell 2.1 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til grunnskole i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd  -3 162 -3,5
Innbyggere 6–12 år  84 466 9,8
Innbyggere 13–15 år  117 990 6,1
Innvandrere 6–15 år, utenom Skandinavia  46 461 2,3
2. gen. innvandrere 6–15 år  -83 472 -3,7
Sonekriteriet 90,29 4,9
Basiskriteriet  3 307 280 8,4
Frie inntekter inkl. eiend.skatt og kons.kraft 2019 0,0984 10,5
R2-justert 0,7510
Antall observasjoner 415
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3 Barnehage

Tabell 2.2 viser resultatene fra utvalgets analyse 
av kommunenes utgifter til barnehage som er lagt 
til grunn for forslaget til ny delkostnadsnøkkel. 
Kommunene Evenes, Nesna og Træna er utelatt 
fra analysene siden de ikke hadde rapportert 
utgiftstall for 2019. I tillegg til den valgte modellen 
er det utført analyser av en rekke andre modeller, 
som omtalt i kapittel 10, men dette er den model-
len som vurderes som den beste modellen for å 
forklare variasjoner i kommunenes utgifter til 
barnehage.

4 Pleie og omsorg

I utvalgets forslag til delkostnadsnøkkel for pleie 
og omsorg er det benyttet både resultater fra 
utvalgets egne regresjonsanalyser, brukerstati-
stikk fra IPLOS og resultater fra en simultan 
modell for å bestemme kriterier og vektingen av 
disse. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10.3. I til-
legg til den valgte modellen er det utført analyser 
av en rekke andre modeller, men modellen under 
er vurdert som den beste i å forklare variasjonen i 
kommunenes utgifter til pleie og omsorg. I ana-
lysene er, i tillegg til frie inntekter, antall mot-

Tabell 2.2 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til barnehage i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd -3 025 -5,62
Innbyggere 1–5 år 147 138 23,17
Lønnsmottakere i heltidsstilling 25–54 år 8 085 4,36
Frie inntekter inkl. eiend.skatt og kons.kraft 2019 0,0485 14,21
R2-justert 0,671
Antall observasjoner 419

Tabell 2.3 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til pleie og omsorg i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd  -7 514 -4,2
Frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter  0,1895 10,6
Antall mottakere i toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester  2 173 395 12,0
Antall personer med vertskommunetilskudd  1 829 578 7,1
Antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over  321 450 3,6
Innbyggere 67–79 år  16 907 1,4
Innbyggere 80–89 år  157 074 5,6
Innbyggere over 90 år  231 041 3,7
Dødelighet  404 867 2,0
Sonekriteriet  0,08 0,0
Basiskriteriet (1/antall innbyggere)  1 213 216 1,9
Aleneboende over 67 år 52 669 2,18
R2-justert 0,8427
Antall observasjoner 411
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takere i toppfinansieringsordningen for ressurs-
krevende tjenester og antall personer kommunen 
mottar vertskommunetilskudd for inkludert som 
kontrollvariabler i analysene.

Tabell 2.3 viser utvalgets analyse av kommune-
nes utgifter til pleie og omsorg, som er lagt til 
grunn for utformingen av delkostnadsnøkkelen 
for pleie og omsorg. I analysene er 5 kommuner 
utelatt på grunn av ekstremverdier i utvalget, 
disse er Moskenes, Balestrand, Kvæfjord, 
Modalen og Forsand. I tillegg er kommunene 
Spydeberg, Hobøl, Lillesand, Os1, Selbu og 
Stjørdal utelatt på grunn av deltagelse i forsøket 
med statlig finansiering av eldreomsorgen. For-
søket innebærer at kommunene mottar midler til 
pleie og omsorg gjennom et øremerket tilskuddet 
i stedet for gjennom de frie inntektene.

5 Kommunehelse

Tabell 2.4 viser resultatene fra utvalgets analyse 
av kommunenes utgifter til kommunehelse som 
er lagt til grunn for forslaget til ny delkost-
nadsnøkkel. Lærdal og Bykle er utelatt fra ana-
lysene grunnet svært høye utgifter per innbygger 
til kommunehelse. Utvalget foreslår å erstatte 
sonekriteriet med nabokriteriet i analysene, da 
nabokriteriet gir statistisk signifikant effekt i ana-
lysene. I tillegg til denne modellen er det utført 
analyser av en flere andre modeller, som omtalt i 
kapittel 10, men dette er den modellen som vurde-
res som den beste modellen for å forklare varia-
sjoner i kommunenes utgifter til kommunehelse. 
Basiskriteriet er ikke signifikant for 2019, men 
inkluderes i nøkkelen fordi det er signifikant i de 

simultane analysene og i partielle analyser av 
øvrige enkeltår.

6 Barnevern

Tabell. 2.5 og 2.6 viser resultatene fra utvalgets 
analyser av kommunenes utgifter til barnevern, 
som er lagt til grunn for to alternative forslag til ny 
delkostnadsnøkkel. I begge modellene er frie inn-
tekter per innbygger og vertskommune tatt med 
som kontrollvariabler i analysene.

Tabell 2.5 viser analysen som er lagt til grunn 
for alternativ 1, jf. tabell 10.21 i kapittel 10. I denne 
analysen er følgende kommuner utelatt fra ana-
lysene: Utsira (pga. negative regnskapsførte utgif-
ter), Ibestad, Ål, Nesseby, Leirfjord, Modalen, 
Gratangen, Radøy, Evenes, Salangen, Hamarøy, 
og Gjøvik (ekstremverdier eller innflytelsesrike 
enheter i analysene). Oslo er også tatt ut av analy-
sene siden Oslo også har ansvaret for den statlige 
delen av barnevernet, og det er usikkerhet rundt 
om dette kan påvirke de regnskapsførte utgiftene 
i KOSTRA. Kommunene Færder, Røyken og Alta 
er også tatt ut av analysene siden kommunene har 
deltatt i et forsøk med økt ansvar innenfor barne-
vernet, og det er usikkerhet rundt om dette kan 
påvirke de regnskapsførte utgiftene i KOSTRA i 
2019.

Tabell 2.6 viser analysen som er lagt til grunn 
for alternativ 2, jf. tabell 10.22 i kapittel 10. I denne 
analysen er følgende kommuner utelatt fra analy-
sene: Utsira (pga. negative regnskapsførte utgif-
ter), Ibestad, Ål, Nesseby, Leirfjord, Modalen, 
Gratangen, Radøy, Evenes, Salangen, Hamarøy, 
Åsnes og Gjøvik (ekstremverdier eller innflytel-
sesrike enheter i analysene). Oslo er også tatt ut 
av analysene siden Oslo også har ansvaret for den 1 Nå Bjørnafjorden kommune.

Tabell 2.4 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til kommunehelse i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd -3 139 -5,68
Innbyggere 67–89 år 9 645 3,86
Basiskriteriet 190 825 0,69
Nabokriteriet 83 2,68
Frie inntekter inkl. eiend.skatt og kons.kraft 2019 0,0941 11,74
R2-justert 0,6496
Antall observasjoner 402
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statlige delen av barnevernet, og det er usikker-
het rundt om dette kan påvirke de regnskapsførte 
utgiftene i KOSTRA. Kommunene Færder, 
Røyken og Alta er også tatt ut av analysene siden 
kommunene har deltatt i et forsøk med økt ansvar 
innenfor barnevernet, og det er usikkerhet rundt 
om dette kan påvirke de regnskapsførte utgiftene 
i KOSTRA i 2019.

7 Sosiale tjenester

Tabell 2.7 viser resultatene fra utvalgets analyse 
av kommunenes utgifter til sosiale tjenester som 
er lagt til grunn for forslaget til ny delkost-
nadsnøkkel. Tjeldsund er utelatt fra analysene 
grunnet svært lave utgifter per innbygger til 
sosiale tjenester, mens Granvin, Roan og Stordal 
er utelatt grunnet prikket verdi på variabelen 
flyktninger med integreringstilskudd. I tillegg til 
modellen er det utført analyser av en flere andre 
modeller, omtalt i kapittel 10, men dette er model-
len som vurderes som best for å forklare varia-

Tabell 2.5 Estimeringsresultater alternativ 1 barnevern. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til 
barnevern i 2019, ekskl. avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode.  
Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd 88,58 0,20
Frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft 2019 0,76 0,22
Vertskommune for interkommunalt samarbeid barnevern 2018. 
1=JA, 0=NEI. 763,50 4,71
Personer med lav inntekt 2017 14 887 3,52
Pasienter med psykiske lidelser i NPR 2019 17 840 2,94
Personer 16 år og over med grunnskole eller ingen/uoppgitt 
utdanning 2019. 4 207,16 3,72
R2-justert 0,1412
Antall observasjoner 406

Tabell 2.6 Estimeringsresultater alternativ 2 barnevern. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til 
barnevern i 2019, ekskl. avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode.  
Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd 355,05 0,77
Frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft 2019 6,21 1,83
Vertskommune for interkommunalt samarbeid barnevern 2018. 
1=JA, 0=NEI. 637,64 3,94
Personer med lav inntekt 2017 15 810 3,78
Barn 0–15 år med enslig forsørger 2018 19 092 1,64
Pasienter med psykiske lidelser i NPR 2019 16 522 2,62
R2-justert 0,1054
Antall observasjoner 405
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sjoner i kommunenes utgifter til sosiale tjenester. 
I analysene er variabelen antall flyktninger med 
integreringstilskudd inkludert som kontroll-
variabel, for å kontrollere for det øremerkede til-
skuddet kommunen mottar til denne gruppen.

8 Administrasjon og landbruk

Utvalget foreslår at dagens delkostnadsnøkkel for 
administrasjon og miljø og dagens delkost-
nadsnøkkel for landbruk slå sammen til en del-
kostnadsnøkkel for administrasjon. Utvalget har 
imidlertid gjort separate analyser av administra-
sjon og miljø, for å komme fram til kriteriene som 
inngår i denne delkostnadsnøkkelen.

Basert på de separate analysene av utgiftene til 
landbruksforvaltning er det foreslått et samlet 
landbrukskriterium, på samme måte som i dag, og 

dette kriteriet er vektet inn i delkostnadsnøkkelen 
for administrasjon ut fra andelen landbruks-
utgiftene utgjør av de totale utgiftene til admi-
nistrasjon (inkl. landbruk).

Tabell 2.8 viser resultatene fra utvalgets analy-
ser av kommunenes utgifter til administrasjon. I 
analysene er det kontrollert for inntektsnivå og 
om kommunen var i en prosess med kommune-
sammenslåing i 2019.

Tabell 2.9 viser resultatene fra utvalgets ana-
lyse av kommunenes utgifter til landbruksforvalt-
ning som er lagt til grunn for forslaget til ny 
vekting av landbrukskriteriet. 19 kommuner står 
ikke oppført med utgifter til landbruksforvaltning 
og er derfor utelatt fra analysene. Leka er utelatt 
fra analysene grunnet svært høye utgifter per inn-
bygger. 

Tabell 2.7 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til sosiale tjenester i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd -1 464 -3,09
Aleneboende 30–66 år 16 391 3,94
Flyktninger med integreringstilskudd 61 176 9,94
Flyktninger uten integreringstilskudd 34 483 6,17
Opphopningsindeks 475 720 1,97
Pasienter i NPR 24 647 3,81
Frie inntekter inkl. eiend.skatt og kons.kraft 2019 0,0175 4,53
R2-justert 0,4197
Antall observasjoner 418

Tabell 2.8 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til administrasjon i 2019, ekskl. 
avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Variabler målt per innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd -4 560 -6,23
Basiskriteriet 5 851 125 13,08
Dummy for sammenslåingsprosess 1 477 5,39
Frie inntekter inkl. eiend.skatt og kons.kraft 2019 0,1565 13,51
R2-justert 0,8133
Antall observasjoner 422
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Tabell 2.9 Estimeringsresultater. Avhengig variabel er brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning i 2019, 
ekskl. avskrivninger. Estimeringsmetode er vanlig minste kvadraters metode. Alle variabler er målt per 
innbygger.

Variabel Regresjonskoeffisient t-verdi

Konstantledd -34 -0,36
Jordbruksbedrifter 18 972 12,37
Landbrukseiendommer 602 1,46
Kommunens areal 278 5,13
Frie inntekter inkl. eiendso.skatt og kons.kraft 2019 0,0004 0,27
R2-justert 0,5313
Antall observasjoner 402
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Vedlegg 3  

Inntektssystemet i andre nordiske land

1 Innledning

Dette vedlegget ser nærmere på inntekts-
systemene i Sverige, Danmark og Finland, 
systemer som har mange likhetstrekk med det 
norske. I de nordiske landene har kommunesek-
toren omfattende ansvar for nasjonale velferds-
tjenester, og sektoren omfatter en betydelig del 
av landenes ressurser. Systemene er kjenne-
tegnet ved at man ønsker å forene hensynene til 
lokal forankring, gjennom betydelig skattefinan-
siering, og hensynet til likeverdige tjenester, 
gjennom økonomiske utjevningsordninger som 
skal begrense variasjonen i tjenestetilbud 
mellom kommuner.

Den økonomiske utjevningen foretas i hoved-
sak gjennom rammeoverføringer, som kompense-
rer for forskjeller i skatteinntekter og forskjeller i 
beregnet utgiftsbehov mellom kommunene. 
Utgiftsutjevningen kompenserer for objektive 
kostnads- og etterspørselsforhold som påvirker 
variasjonen i kommunenes utgifter.

Kommunesektoren i de nordiske landene 
består av et lokalt og et regionalt nivå. Norge har 
356 kommuner og 11 fylker, i Sverige er det 290 
kommuner og 21 regioner og i Danmark er det 98 
kommuner og 5 regioner. I Finland er det 309 
kommuner, og fra 2023 trer 21 nye fylker med 
særskilt ansvar for helse-, sosial- og rednings-
tjenester i kraft.

2 Sverige

I 2020 hadde den svenske kommunesektoren inn-
tekter på om lag 753 milliarder svenske kroner, 
hvorav om lag to tredjedeler, 65 prosent, kom fra 
skatt. Svenske kommuner har skatteinntekter fra 
inntekts- og eiendomsskatt. Mesteparten av kom-
munenes utgifter, rundt 80 prosent, går til å dekke 
tjenesteproduksjon innenfor sentrale velferds-
oppgaver, som barnehager, skoler og pleie og 
omsorg. Over halvparten av kommunesektorens 
utgifter er lønnskostnader.1

Formålet med det svenske inntektssystemet 
er å skape likeverdige økonomiske forutsetninger 
for kommuner, slik at disse kan levere offentlige 
tjenester av jevnbyrdig kvalitet over hele landet, 
uavhengig av innbyggernes inntekt og andre 
strukturelle forhold. Målet er at kommunale for-
skjeller skal gjenspeile variasjon i effektivitet, 
service- og avgiftsnivå, og ikke strukturelle ulik-
hetstrekk.2

Den svenske kommunesektoren var før 1993 
for det meste finansiert gjennom øremerkede til-
skudd. I 1993 ble det innført et nytt inntektssys-
tem, da flere øremerkede tilskudd ble avviklet og 
erstattet med rammetilskudd, og etter 1993 har 
systemet blitt revidert flere ganger. I 1996 ble det 
foretatt en større omlegging som førte til et inn-
tektssystem bestående av inntektsutjevning, 
utgiftsutjevning, et generelt statstilskudd og en 
overgangsordning. I forbindelse med denne 
omleggingen ble utgiftsutjevningen og inntekts-
utjevningen gjort til rene omfordelingsordninger 
mellom kommunene. Overgangsordningen skulle 
sikre at ingen kommuner fikk en vesentlig inn-
tektsreduksjon som følge av omleggingen.3

I 2005 ble det innført et nytt inntektssystem for 
kommunene, og det er kun foretatt mindre 
endringer i systemet siden 2005. Det svenske 
parlamentet satte i april 2022 ned et utvalg som 
skal foreta en helhetlig gjennomgang av det 
svenske inntektssystemet. Utvalgets rapport skal 
leveres innen mai 2024.4

Inntektssystemet for kommunene består i dag 
av fem deler: inntektsutjevning, utgiftsutjevning, 
strukturtilskudd, overgangsordning og regule-
ringsposten. I 2020 mottok 279 kommuner tillegg 
i det svenske utjevningssystemet, på totalt om lag 
93 milliarder kroner, mens de resterende kommu-
nene ble trukket med samlet 7 milliarder kroner.

1 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022a
2 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022b
3 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-

systemet for kommuner og fylkeskommuner.
4 Regjeringen.se, 2022
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2.1 Inntektsutjevningen
I den svenske inntektsutjevningen utjevnes skatte-
inntekter mellom kommuner, basert på størrelsen 
på skattbar inntekt per innbygger (inntekts-
skatten). I Sverige er skattegrunnlaget for inn-
tektsskatten lønnsinntekter og pensjoner, og 
omfatter ikke kapitalinntekter. Svenske kommu-
ner har fri beskatningsrett for inntektsskatten, og 
kan dermed fritt sette ulike skattesatser. I inn-
tektsutjevningen beregnes utjevningstilskudd- 
eller trekk ut fra den skatteinntekten kommunene 
ville hatt dersom de valgte å sette en gjennom-
snittlig skattesats. Beløpet kommunene mottar 
eller må betale avhenger altså ikke av skatte-
satsen kommunen har satt.

Det brukes egne gjennomsnittssatser for hver 
region, da oppgavefordelingen mellom regioner 
og kommuner kan variere. Disse satsene fast-
settes nasjonalt, og tar utgangspunkt i gjennom-
snittlig skattesats i landet (Gotland ekskludert). I 
2021 lå den gjennomsnittlige inntektsskattesatsen 
på 21,6 pst., og satsene varierte fra 17 til 23,8 pst.5

Kommunene med beregnede skatteinntekter 
på over 115 pst. av landets gjennomsnittsnivå beta-
ler en avgift på 85 pst. av differansen mellom egen 
beregnede inntekt og 115 pst. Dette gjaldt 15 kom-
muner i 2022. Kommuner med beregnede skatte-
inntekter under 115 pst. av landsgjennomsnittet 
får et tilskudd som dekker 95 pst. av differansen. 
Dette gjaldt de resterende 275 kommunene.6

Tidligere ble inntektsutjevningen finansiert av 
kommunene, men siden 2005 har staten betalt 
hoveddelen (95 pst.) gjennom et eget tilskudd. 
Resterende del finansieres av kommunene med 
høyest beregnede skatteinntekter. Det er kun 
foretatt mindre endringer i inntektsutjevningen 
siden 2005, blant annet er inntektsutjevningsavgif-
ten skattesterke kommuner må betale redusert.

2.2 Utgiftsutjevningen
Formålet med den svenske utgiftsutjevningen er 
det samme som med den norske – å kompensere 
for ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommu-
ner, og sikre at alle kommuner har likeverdige 
økonomiske forutsetninger. De svenske kommu-
nene kompenseres fullt ut for slike forskjeller. 
Noe av det som skiller den svenske utgiftsutjev-
ningen fra den norske er at Sverige har svært 

detaljerte modeller for de enkelte tjenestene, og at 
individdata og normative tilnærminger benyttes i 
større grad enn i Norge.7

Kostnads- og etterspørselsforhold som utjev-
nes gjennom den svenske utgiftsutjevningen kan 
kategoriseres i fire grupper: alderssammen-
setning, etnisitet, sosioøkonomiske forhold og 
geografi. Utgiftsutjevningen består av ni såkalte 
delmodeller, som representerer ulike sektorer, 
herunder før- grunn- og videregående skole, fri-
tid, voksenopplæring, omsorg, infrastruktur, 
kollektivtrafikk og sektorovergripende forhold 
som befolkningsnedgang, byggekostnader og 
administrasjon. I hver delmodell beregnes kom-
munenes utgiftsbehov per innbygger, en såkalt 
standardkostnad, ved hjelp av kriterier som skal 
gjenspeile strukturelle forskjeller mellom kommu-
nene. Ved å summere standardkostnadene finner 
man ut hvor dyr kommunen er å drive. Standard-
kostnaden uttrykker dermed et normert utgifts-
behov innenfor ulike sektorer.

Om kommunens utgiftsbehov overstiger 
landsgjennomsnittet gir dette et tillegg, mens der-
som det er lavere enn landsgjennomsnittet gir det 
et trekk i utgiftsutjevningen. Summen av tillegget 
motsvarer summen av trekket, slik at systemet 
går i null, som i Norge.

2.3 Strukturtilskudd
Ved omleggingen av inntektssystemet i 2005 ble 
det innført et eget strukturtilskudd, som verken 
er del av inntektsutjevningen eller utgiftsutjev-
ningen. Tilskuddet er statlig finansiert, det gis 
med et fast beløp per innbygger og inneholder ele-
menter av regionalpolitisk karakter.

Det ble gjort mindre justeringer i strukturtil-
skuddet i 2014, og i dag må kommunene oppfylle 
minst ett av to kriterier for å motta strukturtil-
skudd. Kommuner som enten hadde svakt befolk-
ningsgrunnlag i 2004 eller fikk store inntekts-
reduksjoner gjennom omleggingen av inntekts-
systemet i 2005 kvalifiserer til å motta struktur-
tilskudd. Det er ikke gitt noen tidsbegrensning for 
hvor lenge tilskuddet skal gis.8

2.4 Overgangsordning
Det ble gjort endringer i den svenske utgifts-
utjevningen i 2020, med mål om at den i større 
grad skulle ta hensyn til bebyggelsesstruktur og 

5 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene: Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.

6 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022b

7 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

8 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022b.
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sosioøkonomiske forhold. I forbindelse med 
endringene ble det innført en overgangsordning 
for å mykne inntektstapene endringene gav for 
enkelte kommuner.9 Ordningen finansieres av 
samtlige kommuner, trappes gradvis ned, og 
avvikles etter 2023.10

2.5 Reguleringsposten
Størrelsen på det inntektsutjevnende tilskuddet til 
kommunene bestemmes før det kommunale 
skattegrunnlaget er kjent, og dermed vet ikke 
staten på forhånd hva kostnaden for finansie-
ringen av inntektsutjevningen vil være. For at 
staten skal kunne styre inntektsrammen til 
kommunesektoren ble det derfor opprettet en 
ordning med en egen reguleringspost. Dersom 
summen av alle tillegg, minus avgiftene som kom-
munene betaler inn, er lavere enn beløpet som 
staten har bestemt at skal tilføres kommunene, får 
kommunene reguleringsstøtte på resterende 
beløp. I motsatt fall kan kommunene betale en 
reguleringsavgift til staten hvis summen av til-
skuddene overstiger grensen som er satt av staten 
til hver sektor. Reguleringsbidrag/-gebyr betales 
som et enkeltbeløp i kroner per innbygger til/fra 
kommunene.11

3 Danmark

I 2020 hadde den danske kommunesektoren 
drifts- og kapitalinntekter på om lag 670 milliarder 
danske kroner, og rundt 40 pst. av disse, om lag 
300 mrd. danske kroner, kom fra skatt. Danske 
kommuner har skatteinntekter fra inntektsskatt, 
land- og eiendomsskatt, selskapsskatt og arve-
avgift. Mesteparten av kommunenes utgifter, 
rundt 80 pst., går til å dekke tjenesteproduksjon 
innenfor sentrale velferdsoppgaver, som barne-
hage, grunnskole og pleie- og omsorg.12

Formålet med det danske inntektssystemet er 
å sikre kommunene omtrent like finansierings-
vilkår, gjennom utjevning av forskjeller i utgifts-
behov og skattegrunnlag mellom kommuner.13

Det er store forskjeller i kommunenes skatteinn-
tekter, og kommunene er ulike når det kommer til 
faktorer som alderssammensetning og sosial 

struktur. Uten et utjevnende inntektssystem 
hadde det derfor vært store forskjeller mellom 
kommunenes tjenestetilbud og inntekter.

Hovedlinjene i det danske inntektssystemet 
ble lagt i 1984. I 1996 ble det foretatt en finansier-
ingsreform, og frem til 2007 ble det kun foretatt 
mindre justeringer i systemet. I 2007 ble det 
gjennomført en kommunereform der 270 danske 
kommuner ble til 98, og 13 amtskommuner ble til 
5 regioner. Det har siden blitt gjennomført en 
større reform av inntektssystemet, som trådte i 
kraft fra 2021.

Reformen av inntektssystemet i 2021 førte 
med seg en del grunnleggende endringer, som 
gjorde systemet likere det norske inntekts-
systemet. Fra 2021 skjer det en separat utjevning 
av skatteinntekter og utgiftsbehov, beregnet ut fra 
landsgjennomsnittet, mens det tidligere ble fore-
tatt en utjevning ut fra et samlet beregnet såkalt 
strukturelt underskudd. Utjevningssystemet har 
også gått fra å være statsfinansiert til å bli hoved-
sakelig mellomkommunalt. Trekk og tilskudd 
balanseres nå ved trekk og tillegg fra kommuner, i 
motsetning til tidligere da det generelle tilskuddet 
(blokktilskuddet) ble brukt for å kompensere 
kommunene. Det er også innført flere særtil-
skuddsordninger, blant annet en kompensasjons-
ordning for de kommunene som taper mest på 
reformen og tilskudd til såkalte utsatte kommu-
ner, som stort sett finansieres av staten.14

Per 2022 består det danske inntektssystemet 
av inntektsutjevning, utgiftsutjevning, blokk-
tilskudd og en rekke særtilskuddsordninger og 
overgangsordninger. I 2020 mottok 63 kommuner 
tillegg i det danske utjevningssystemet, på totalt 
om lag 20 milliarder kroner, mens de resterende 
35 kommunene ble trukket et tilsvarende beløp.

3.1 Inntektsutjevningen
I inntektsutjevningen utjevnes kommunenes 
skatteinntekter, basert på kommunenes skatteinn-
tekter per innbygger i forhold til landsgjennom-
snittet. Skattegrunnlaget er summen av skatte-
pliktige inntekter, som omfatter lønnsinntekter, 
pensjoner og kapitalinntekter, og en andel av land-
verdiene, som danner utgangspunkt for land-
skatten i den enkelte kommune. Danske kom-
muner har, som svenske, fri beskatningsrett i inn-
tektsskatten, og kan dermed sette ulike skatte-
satser. Gjennomsnittlig inntektsskattesats for 
2021 var 24,9 pst., og satsene varierte fra 22,8 til 
26,3 pst. For landskatt kan kommunene sette 

9 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022b.
10 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU18.
11 Sveriges Kommuner och Regioner, 2022b.
12 Danmarks Statistik, 2022.
13 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-

fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56. 14 Indenrigs- og Boligministeriet, 2021.
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skattesatser innenfor et intervall.15 Utjevningstil-
skudd- eller trekk beregnes ut fra skatteinntekten 
kommunene ville hatt med en gjennomsnittlig 
skattesats.

Som i Norge er en del av inntektsutjevningen i 
det danske systemet symmetrisk. Kommuner 
med en beregnet skatteinntekt under landsgjen-
nomsnittet mottar et tilskudd på 75 prosent av for-
skjellen mellom kommunens beregnede skatte-
inntekt og landsgjennomsnittet. Kommuner med 
beregnet skatteinntekt over landsgjennomsnittet 
betaler en avgift på 75 pst. av forskjellen mellom 
kommunens beregnede skatteinntekt og lands-
gjennomsnittet.

I tillegg mottar kommuner med beregnet 
skatteinntekt på under 90 pst. av landsgjennom-
snittet et tillegg på 20 pst. av forskjellen mellom 
den beregnede skatteinntekten og 90 pst. av lands-
gjennomsnittet (overkompensasjonsordningen). 
Dette tillegget finansieres ved at kommuner med 
beregnet skatteinntekt på over 125 pst. betaler en 
avgift på 18 pst. av forskjellen mellom beregnet 
skatteinntekt og 125 pst. av landsgjennomsnittet. 
Hvis trekk og tillegg ikke går i null, fordeles even-
tuelle avvik på alle kommuner etter innbyggertall. 
For kommuner med lav beregnet skatteinntekt er 
utjevningsgraden på samlet 95 pst for den laveste 
delen, mens for kommuner med høy beregnet 
skatteinntekt er utjevningsgraden på samlet 93 pst. 
for den høyeste delen.

Overkompensasjonsordningen sikrer at spe-
sielt skattesterke kommuner (beregnet skatteinn-
tekt på over 125 pst. av landsgjennomsnittet), som 
må betale ekstraavgift i inntektsutjevningen, mak-
simalt kan miste 93 pst. av ekstra skatteinntekt i 
utjevningen.16

3.2 Utgiftsutjevningen
I utgiftsutjevningen kompenseres kommunene 
delvis for ufrivillige, eksternt bestemte kostnads-
forskjeller. At det kompenseres delvis skiller den 
danske utgiftsutjevningen fra den norske og 
svenske utjevningen, som gir kommunene full 
kompensasjon for variasjoner i utgiftsbehov.

Utgiftsbehovet for den enkelte kommune 
beregnes som summen av demografiske og sosio-
økonomiske utgiftsbehov. Som i Norge og Sverige 
legges utgiftsbehov for alle kommuner i ulike 
sektorer sammen til et samlet utgiftsbehov. 

Demografiske forhold teller 67 pst. og sosioøko-
nomiske forhold teller 33 pst. i utgiftsbehovet. De 
demografiske kriteriene består av antall inn-
byggere i ulike aldersgrupper og befolkningsned-
gang, mens de sosioøkonomiske forholdene blant 
annet omfatter arbeidsledighet, utdanningsnivå, 
psykiatri, lavinntekt, innvandring og befolk-
ningstetthet.

Kommuner med et beregnet utgiftsbehov over 
landsgjennomsnittet mottar et tilskudd på 93 pst. 
av forskjellen mellom kommunens utgiftsbehov 
og landsgjennomsnittet. Kommuner med et 
utgiftsbehov under landsgjennomsnittet betaler 
en avgift på 93 pst. av forskjellen mellom kommu-
nens utgiftsbehov og landsgjennomsnittet. I til-
legg er det for kommuner med et beregnet utgifts-
behov over landsgjennomsnittet etablert et tillegg 
som utgjør 2 prosent av forskjellen mellom kom-
munens utgiftsbehov og landsgjennomsnittet, 
finansiert med et bidrag fra alle landets kommu-
ner fordelt etter innbyggertall. Total utjevnings-
prosent for kommunene som mottar tilskudd er 
dermed 95 pst. Summen av tillegget motsvarer 
summen av trekket, slik at systemet går i null, 
som i Norge.17

3.3 Kompensasjonsordning
Det er innført en kompensasjonsordning for kom-
muner som kom spesielt dårlig ut av endringene i 
inntektssystemet fra 2021. Kommuner med bereg-
net skatteinntekt på under 180 000 kroner per inn-
bygger må ha tapt 0,15 pst. eller mer av beregnet 
skatteinntekt som følge av endringene for å få 
kompensasjon. Kommuner med beregnet skatte-
inntekt på over 180 000 kroner per innbygger må 
ha tapt 0,4 pst. eller mer som følge av endringene 
for å få kompensasjon. Tilskuddet de aktuelle 
kommunene mottar finansieres av bidrag fra de 
øvrige kommunene etter innbyggertall.18

3.4 Det generelle tilskuddet 
(blokktilskuddet)

Blokktilskuddet er statens årlige, samlede til-
skudd til kommunene. Blokktilskuddet finan-
sierer tilskudd til kommuner med økonomiske 
vanskeligheter og det nyetablerte tilskuddet som 
gis til utsatte perifere kommuner og øykommu-
ner. Resterende del av blokktilskuddet fordeles 
etter innbyggertall. Samlet blokktilskudd fast-
settes som summen av fire elementer:15 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene: Lokale 

skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.

16 Indenrigs- og Boligministeriet, 2021
17 Indenrigs- og Boligministeriet, 2021.
18 Indenrigs- og Boligministeriet, 2021.
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– foregående års tilskudd ekskl. engangsjuste-
ringer

– justering for forventet pris- og lønnsutvikling
– justering for kommunale mer- eller mindre-

utgifter som følge av endringer i utgifts- eller 
oppgavefordeling mellom kommune, stat og 
region eller som følge av endringer i statlig 
regulering av kommunene

– justering for mer- eller mindreutgifter knyttet 
til endringer i kommunenes utgifter til en 
rekke overføringsinntekter

Finansministeren kan øke eller nedjustere blokk-
tilskuddet hvis hensynet til balansert utvikling i 
kommuneøkonomien taler for dette.19

3.5 Særskilte utjevningsordninger
Det danske inntektssystemet består i tillegg av tre 
særskilte utjevningsordninger: utjevning av sel-
skapsskatt, utjevning av dekningsavgift20 og utjev-
ning av kommunenes merutgiftsbehov som gjel-
der innvandrere, flyktninger og etterkommere.

Utjevningen av selskapsskatt innebærer at 
kommuner med inntekter fra selskapsskatt per 
innbygger under landsgjennomsnittet mottar et 
tilskudd per innbygger på 50 pst. av forskjellen 
mellom kommunens inntekter fra selskapsskatt 
per innbygger og landsgjennomsnittet. Tilsva-
rende betaler kommuner med inntekter fra 
selskapsskatt per innbygger over landsgjennom-
snittet en avgift per innbygger på 50 pst. av for-
skjellen mellom kommunens inntekter fra sel-
skapsskatt per innbygger og landsgjennomsnittet. 
Etter reformen av inntektssystemet er kommune-
nes andel av selskapsskatten noe redusert, hvilket 
isolert sett har redusert behovet for utjevning, 
men utjevningssystemet er videreført.

Utjevningen av dekningsavgift fra offentlige 
eiendommer innebærer at kommuner med inn-
tekter fra dekningsavgiften som er høyere enn 
landsgjennomsnittet per innbygger betaler en 
avgift til kommuner med inntekter per innbygger 
som er lavere enn landsgjennomsnittet. Tilskudd 
eller trekk per innbygger regnes som 10 pst av 
forskjellen mellom inntekt per innbygger fra dek-
ningsavgift på offentlige eiendommer og lands-
gjennomsnittet per innbygger.

Utjevningen av kommunenes merutgiftsbehov 
som gjelder innvandrere, flyktninger og etter-
kommere innebærer at kommuner med få slike 
innbyggere betaler et tilskudd, mens kommuner 
med mange mottar et tilskudd. Tilskudd/trekk 
avgjøres på bakgrunn av antallet «utlendinger fra 
ikke-vestlig land» i kommunene, differensiert i 
beløp etter alder.21

3.6 Andre separate tilskudds- og 
overgangsordninger

Det danske inntektssystemet inneholder også en 
lang rekke øvrige særskilte tilskuddsordninger. I 
2022 består disse av 18 separate tilskudd. Til-
skuddene gis blant annet på bakgrunn av faktorer 
som geografi, demografi, kriminalitet eller tap 
som følge av 2021-reformen.22

4 Finland

Det er anslått at de finske kommunene hadde inn-
tekter på om lag 42,5 milliarder euro i 2020, og at 
rundt 56 prosent av disse kom fra skatt. Finske 
kommuner har skatteinntekter fra inntektsskatt, 
selskapsskatt og eiendomsskatt. Størsteparten av 
kommunenes utgifter, rundt halvparten, går til 
sosial- og helsehjelp. Fra og med 2023 gjennom-
føres det en reform der et nytt regionalt nivå over-
tar ansvaret for helse-, sosial- og redningstjenester 
fra kommunene. Det finske inntektssystemet 
kompenserer, på lik linje som de øvrige nordiske 
inntektssystemene, for inntekts- og utgiftsulik-
heter mellom kommunene.23

Det finske inntektssystemet ble utviklet på 
1990-tallet. En betydelig milepæl fant sted i 1993, 
da statens overføringer til kommunene ble kal-
kyle- og ikke kostnadsbaserte, og kommunene 
ble gjort ansvarlige for organisering av virksom-
het og prioritering av ressurser. Hovedtrekkene i 
dagens organisering av inntektssystemet har 
eksistert siden 1997, da det ble organisert i to 
hoveddeler: inntektsutjevning av beregnede 
skatteinntekter og utgiftsutjevning. Siden den 
gang har systemet blitt reformert flere ganger.

I 2010 ble sektorspesifikke overføringer fra 
ulike fagdepartementer innlemmet i kommunenes 
generelle statlige tilskudd. Frem til 2011 var eien-
domsskatteinntektene fullt ut inkludert i utjev-

19 Indenrigs- og Boligministeriet, 2021.
20 Dekningsavgift er en særskatt på næringseiendom i 

enkelte kommuner. Formålet med skatten er å dekke 
utgiftene kommunen pådrar seg som følge av næringseien-
dommen.

21 Indenrigs- og Boligministeriet (2021)
22 Ibid.
23 Kalluinen, J. (2021). Kunten verot 2021 – missä maksat 

eniten?
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ningen av skatteinntektene. I 2015 ble det gjennom-
ført en større reform av det finske inntekts-
systemet som brakte med seg flere endringer, blant 
annet fikk inntektsutjevningen økt betydning på 
bekostning av utgiftsutjevningen og kommunenes 
utgiftsbehov ble tydeliggjort.24 Hensikten med 
2015-reformen var å forenkle inntektssystemet, og 
man avskaffet en rekke av kriteriene i utjevnings-
systemet og endret kommunenes økonomiske 
insentiver for å styrke skatteinntektene.25

I 2022 består det finske inntektssystemet av to 
rammetilskudd fra staten, utgiftsutjevning, inn-
tektsutjevning, øremerkede tilskudd og et særtil-
skudd til økonomisk vanskeligstilte kommuner.

4.1 Inntektsutjevning
Inntektsutjevningen utjevner kommunenes bereg-
nede skatteinntekt, som i Sverige og Danmark. 
Skattegrunnlaget er inntektene en kommune ville 
hatt fra inntektsskatten, kommunenes andel av 
selskapsskatteinntektene og halvparten av eien-
domsskatten på atomkraftverk, dersom kommu-
nen brukte landsgjennomsnittlige satser. Finske 
kommuner har full beskatningsfrihet i inntekts-
skatten. Gjennomsnittlig inntektsskattesats for 
2021 er 20 pst. og skattesatsene varierer fra 16,5 til 
23,5 pst.26

I inntektsutjevningen kompenseres kommu-
ner med lavere beregnet skatteinntekt enn lands-
gjennomsnittet med 80 pst. av forskjellen mellom 
beregnet skatteinntekt og landsgjennomsnittet. 
Kommunene med høyere beregnet skatteinntekt 
enn landsgjennomsnittet betaler minst 30 pst. av 
forskjellen mellom beregnet skatteinntekt og 
landsgjennomsnittet, men trekket er økende med 
økt beregnet skatteinntekt per innbygger. Det er 
altså et element av mellomkommunal finansiering 
av inntektsutjevningen, men kompensasjonene er 
høyere enn innbetalingene. Staten finansierer der-
for resterende del av utjevningen.27 Et stort fler-
tall av de finske kommunene, 265 i 2021, mottar 
kompensasjon i inntektsutjevningen, mens 28 
kommuner blir trukket.

Fra 2023 vil den finske inntektsutjevningen 
endres i retning av å legge større vekt på utjev-
ning for kommuner med lave skatteinntekter og 
større vekt på insentiver til utvikling av skatte-

inntektene for kommuner med høye beregnede 
skatteinntekter. Kompensasjonsgraden for kom-
muner med lavere beregnede skatteinntekter enn 
landsgjennomsnittet endres til 90 pst., mens 
trekket for kommuner under landsgjennom-
snittet justeres ned til 10 pst.28

4.2 Utgiftsutjevning
Utgiftsutjevningen utgjør den største delen av 
samlet utjevning i det finske inntektssystemet. 
Utgiftsutjevningen finansieres av staten i form av 
to rammetilskudd, på bakgrunn av kommunenes 
beregnede utgiftsbehov.

I det ene rammetilskuddet gis kommunene 
midler på bakgrunn av utgiftsbehovet knyttet til 
«sosiale forhold og sunnhet, folkeskoler, bibliotek 
og kunst og kultur». Overføringene er i hovedsak 
basert på alderskriterier, men også delvis på 
sosioøkonomiske kriterier. I det andre rammetil-
skuddet gis kommunene midler på bakgrunn av 
utgiftsbehovet knyttet til «gymnasier og fagskoler, 
ungdoms- og sportsrelaterte aktiviteter og teatre 
og orkestre». Antall elever, brukere, innbyggere 
og demografi er viktige kriterier her.

Hver kommune får et tilskudd fra staten som 
er lik beregnet utgiftsbehov minus en fast selv-
finansieringsdel. Formelt sett er det 100 pst. utjev-
ning på utgiftssiden i Finland, som i Norge og 
Sverige. Dersom en kommunes utgifter overstiger 
beregnet utgiftsbehovet utjevnes ikke denne 
delen, men er en kommunes reelle utgifter lavere 
enn beregnet utgiftsbehov, beholder kommunen 
fullt utjevningstilskudd. Hensikten er, som i de 
øvrige systemene, å gi kommunene økonomiske 
insentiver til å bruke midlene sine fornuftig.29

Beregnet utgiftsbehov avstemmes med faktiske 
kostnader med tre års forsinkelse i den såkalte 
kostnadsfordelingen mellom stat og kommuner.30

4.3 Særtilskudd til økonomisk 
vanskeligstilte kommuner

I tillegg til inntekts- og utgiftsutjevningen inne-
holder det finske systemet et særtilskudd til øko-
nomisk vanskeligstilte kommuner. Her må kom-
munene søke om å få særtilskudd, etter lignende 
modell som for skjønnstilskuddet i Norge, og ord-
ningen utgjør en liten del av samlet utjevning i 
Finland.3124 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-

fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56.
25 Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2019:18.
26 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene: Lokale 

skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.

27 Ibid.

28 Ibid.
29 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-

fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56.
30 Lag om statsandel för kommunal basservice, 2021 § 29.
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4.4 Endringer ved overføring av helse- og 
sosialtjenester fra kommunene

Fra og med 2023 gjennomføres det en større 
reform i den finske kommunesektoren, og det 
opprettes et nytt regionalt nivå («trivselsfylker»). 
Det nye regionale nivået skal fra 1. januar 2023 
overta ansvaret for helse-, sosial- og rednings-
tjenester i 21 ulike enheter fra kommunene, noe 
som også medfører store økonomiske konse-
kvenser for kommunene. Kommunenes inntekter 
vil bli halvert ved at midler overføres til trivsels-
fylkene. Kriteriene i utgiftsutjevningen blir justert 
ved at alderskriteriene i større grad vil bli basert 
på yngre aldersgrupper.32 I tillegg innføres en 
overgangsordning der målet er at effekten av flyt-
tingen av helse- og sosialtjenestene for kommu-
nene begrenses. Det gjøres ellers ikke grunn-
leggende endringer i det kommunale inntekts-
systemet.33

5 Sammenlikning mellom 
inntektssystemene

Hovedinntrykket fra gjennomgangen av de nor-
diske inntektssystemene er at det er mange felles-
trekk mellom landene. Alle har inntektssystem 
som i betydelig grad omfordeler ressurser mel-
lom kommunene, som baserer seg på objektivitet 
og som primært er statsfinansiert. Alle inntekts-
systemene består av en blanding av generelle og 
mer spesifikke tilskuddsordninger, og alle 
systemene utjevner både på inntekts- og utgifts-
siden.34 Inntektsutjevningen i alle systemene er i 
hovedsak basert på inntektsskatt fra personlige 
skattytere og utgiftsutjevningen inneholder krite-
rier som primært tar høyde for demografiske og 
sosioøkonomiske forhold, men også regionale og 
geografiske forhold.35

De nordiske landene har, på tross av en rekke 
fellestrekk, likevel valgt noe ulik utforming av inn-
tektssystemene – både når det gjelder kommune-
nes inntektskilder og utformingen av utjevningen.

Sammenliknet med de andre nordiske landene 
har Norge både relativt lav skattefinansiering og 
mindre grad av lokal beskatningsfrihet. En bety-

delig større del av kommunesektorens inntekter 
kommer fra skatt i Sverige og Finland, og det er 
større variasjon i skattesatsene svenske, danske 
og finske kommuner kan velge å sette. I de øvrige 
nordiske landene har kommunene stor frihet i å 
fastsette egne skattesatser, og kommunene kan 
velge å justere satsene både opp og ned. Her 
skiller Norge seg ut, ved at kommunenes mulig-
het til å fastsette egne skattesatser er begrenset 
ved at Stortinget vedtar maksimalsatser kommu-
nene ikke kan gå utover.

Inntektsutjevningen i de andre nordiske 
landene baserer seg dessuten formelt sett på kom-
munenes beregnede skatteinntekter satt opp mot 
landsgjennomsnittlig sats, og ikke på faktiske 
skatteinntekter, som i Norge. All den tid norske 
kommuner benytter seg av samme sats (maksimal-
satsene) på skatteinntektene har forskjellen ikke 
praktisk betydning for beregningen av enkeltkom-
muners tilskudd eller trekk i inntektsutjevningen.

Det er klare likheter i inntektsutjevningen 
mellom landene, da alle system har delvis utjev-
ning av de største skatteinntektene. I utjevnings-
ordningene er det også relativt høye kompensa-
sjonsgrader og trekkordninger for kommuner 
med høye skatteinntekter. At kompensasjonsgra-
dene i alle de øvrige nordiske landene er høyere 
for kommuner med lave skatteinntekter enn trek-
kene for kommuner med høye skatteinntekter 
tyder på at det legges spesiell vekt på å løfte kom-
muner med lave skatteinntekter, slik det også 
gjøres i Norge.36 Noe lavere trekk for kommuner 
med spesielt høye skatteinntekter kan imidlertid 
tyde på at det i de øvrige nordiske landene legges 
noe større vekt på insentiver til utvikling av skatte-
inntekter for kommuner med høye skatteinn-
tekter enn i Norge.

De største forskjellene i utformingen av de 
nordiske inntektssystemene for øvrig knytter seg 
til utjevningsambisjonene, det analysemessige 
grunnlaget for utgiftsutjevningen og utformingen 
av det utgiftsutjevnende tilskuddet.37

Utvalget har ikke gjort konkrete sammenlig-
ninger av utjevningsgraden i de ulike systemene. 
Norge har imidlertid tidligere38 blitt betraktet 
som et midtpunkt når det kommer til utjevnings-
ambisjoner, og på papiret kan dette fortsatt synes 
som en presis plassering. Sverige har en svært 

31 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-
fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56.

32 Soteuudistus.fi, 2022a
33 Soteuudistus.fi, 2022b
34 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-

systemet for kommuner og fylkeskommuner.
35 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-

fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56.

36 Borge m.fl. (2022). Inntektssystemet for kommunene: Lokale 
skatteinntekter. SØF-rapport 01/22. Senter for økonomisk 
forskning.

37 NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring. Inntekts-
systemet for kommuner og fylkeskommuner.

38 Mønnesland, J. (2001). Kommunale inntektssystemer i 
Norden. NIBR.
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ambisiøs utjevning der det gis full kompensasjon 
for forskjeller i utgiftsbehov og tilnærmet full 
kompensasjon (95 pst.) for forskjeller i beregnede 
skatteinntekter. Videre er skattegrunnlaget i 
Sverige basert på lønns- og pensjonsinntekter, 
hvilket utgjør et jevnere fordelt skattegrunnlag 
enn i de andre landene. Danmark utjevner kun 
delvis for inntektsforskjeller og forskjeller i 
utgiftsbehov. Det norske og det finske systemet 
kompenserer fullt ut for forskjeller i utgiftsbehov, 
og delvis for forskjeller i skatteinntekter.

Kompleksiteten i det analysemessige grunn-
laget for utgiftsutjevningen varierer betydelig 
mellom de nordiske landene. Sverige har klart 
mest detaljerte modeller for enkelttjenester, og 
benytter seg i stor grad av individdata og norma-
tive tilnærminger. Danmark har de minst avan-
serte beregningene, ved å ha basert analysene på 
kommunenivå samlet for alle sektorer. Norge kan 
igjen sies å befinne seg i en mellomposisjon, og 
skiller seg fra Danmark ved å ha separate analyser 

av enkelttjenester i kostnadsnøklene, og fra 
Sverige ved at det i liten grad benyttes individ-
data.39

Selv om det er betydelig samsvar med hensyn 
til hvilke kostnads- og etterspørselsforhold de 
nordiske inntektssystemene kompenserer for, er 
det også noen ulikheter i utformingen av landenes 
tilskudd til kommunene. I Norge og Danmark er 
det kun ett utgiftsutjevnende tilskudd, mens i 
Sverige og Finland er utgiftsutjevningen basert på 
sektortilskudd. Alle de nordiske landene har 
inkludert kriterier som tar høyde for regionale og 
geografiske forskjeller i utgiftsutjevningen, men 
dette er aller mest fremtredende i det norske inn-
tektssystemet. Danmark skiller seg dessuten ut 
ved å ha klart større bruk av særskilte tilskudd 
enn de øvrige landene.40

39 Borge m.fl. (2018). Udligning – et nordisk perspektiv. Sam-
fundsøkonomen, 3 (oktober 2018), s. 50–56.

40 Ibid.
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Detaljreguleringsplan for Molthaugen, gnr. 1, bnr. 9 - behandling før høring og utlegging til 
offentlig ettersyn - stadfesting av planprogram 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre stadfester planprogram “Detaljreguleringsplan for Molthaugen”, gnr.1, bnr. 9 i 
Osen kommune.  
  
Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2, 
§12-10 og § 12-11.  
  
Administrasjonen vurderer Trøndelag fylkeskommunes anbefaling om å presentere planen i regionalt 
planforum før planen sendes på høring.  
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har mottatt privat forslag til detaljregulering av Molthaugen, gnr./bnr. 1/9 på Seter. 
  
Planområdet ved oppstart er 181 daa og strekker seg fra Molthaugen til Tomåsneset på søndre del av 
Seter.  
  
HD Plan og Arkitektur AS og Fosen Plan og Miljø AS er plankonsulent.  
  
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for hyttefelt med mulighet for rekkenaust, kai for 
lasting og lossing og båthotell. I tillegg skal det tilrettelegges for en åpen hytte med utsikt mot 
storhavet. 
  
Planforslaget:  
Forslag til detaljregulering for Molthaugen er mottatt fra Ove Buhaug. 
  
Kommuneplanens arealdel:   
Planområdet er i gjeldende KPA for Osen kommune avsatt til LNF(R)-formål, fritids- og turistformål, 
naustområde og næringsbebyggelse. En liten del av planområdet berører areal avsatt til 
boligbebyggelse. Planområdet berører ingen hensynssoner.  
  



 

Side 29 av 40 
 

For området FT02 forutsetter KPA konsekvensutredning av friluftsverdier Tomåsneset før utbygging. 
For området F17 N tillater KPA totalt 6 naust uten krav om regulering. 
  
 
Reguleringsforslaget ved oppstart avviker fra kommuneplanens arealdel på følgende punkter: 
  
Omdisponering fra LNF(R)-formål i delområde 1 

 20-25 nye fritidstomter – formål fritidsbebyggelse 
 Fellesareal for redskapsboder – formål fritidsbebyggelse 
 Adkomstvei til fritidstomtene – formål kjørevei 

  
Omdisponering fra fritids- og turistformål i delområde 1: 

 Utsiktshytte på Tomåsneset med mulighet for galleri/bevertning – formål annen offentlig 
eller privat tjenesteyting 

 Båthotell i gammelt grustak – formål næringsbebyggelse 
  

Omdisponering fra fiskerihavn (avhjemlet) og fritids- og turistformål i delområde 2:  
 Brygge for lasting og lossing av fritidsbåter – formål småbåthavn  

  
Hjemmelsforhold: 
Ove Buhaug er hjemmelshaver til hele området som omfattes av planprogrammet.  
  
Planprosess:  
Det ble gjennomført oppstartsmøte 25. april 2022, og i etterkant av oppstartsmøtet har det vært 
sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram til relevante aktører.   
  
Det anbefales fra Trøndelag fylkeskommune at planen presenteres i regionalt planforum før planen 
sendes på høring.  
  
Hovedtrekkene i merknadene ved høring av planprogrammet er referert i eget vedlegg.   
  
Forslagsstiller har i sammenstilling av uttalelser i forbindelse med høring av planprogram for 
detaljreguleringen synliggjort hvordan de har innarbeidet/tenker å hensynta alle de innspill som har 
kommet. Planprogrammet har for øvrig blitt justert planprogrammet etter høringen.  
  
Vurdering: 
I kommuneplanens samfunnsdel for Osen kommune 2015-2026 er «Livskraftige bygder/attraktive 
steder» definert som et av de overordnede målene. Målet skal blant annet nås gjennom 
videreutvikling og etablering av servicefunksjoner innen turisme og næringsaktivitet rettet mot 
fritidsinnbyggere.  
  
Turisme og næringsaktivitet er en mulighet for å sikre aktivitet og fastboende på Seter. Dette vil 
kunne bidra til å opprettholde butikkdrift, kro og eventuelt andre arbeidsplasser/aktiviteter som 
utleiehytter, vaktmestertjeneste, båthotell, mv. 
  
I forbindelse med oppstartsmøte, ble det fra kommunens side påpekt at vannforsyningskapasiteten 
på Seter, er såpass marginal at det ikke kan påregnes påkobling til kommunal vannforsyning. 
Alternativ må vurderes og VA-plan må tas inn i planen/arbeidet.    
  
Området som omfattes av reguleringsplanen, kan vanskelig bli nyttiggjort til særlig annen aktivitet. 
Området er skrint og består hovedsakelig av berg/fjell med begrenset vegetasjon.    
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I forbindelse med høringen, er det ikke kommet innspill som tilsier at planprosessen stoppes, men 
det er viktig at forslagsstiller tar hensyn til innspillene videre i prosessen. De krav som er stilt, 
herunder eksempelvis vurdering av konsekvenser jordressurser/jordvern og eksisterende/fremtidig 
landbruksdrift, samt konsekvensvurdering av friluftsverdiene på Tomåsneset før utbygging av 
området FT02, må naturlig nok oppfylles.   
  
Alt i alt er vurderingen at fordelene med tiltaket er større enn ulempene. Økt fritidsbebyggelse og økt 
turisme kan bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser og bosetning på Seter, og i beste fall også 
bidra til ny virksomhet og aktivitet.   
  
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefales det at planforslaget “Detaljreguleringsplan for 
Molthaugen”, PlanID 5020 202201 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
  
Vurdering etter naturmangfoldslovens kapittel 2.: 
Det forutsettes at forslagsstiller i det videre arbeidet følger opp de merknader som er kommet i 
forbindelse med høring av planprogrammet, herunder innspill om at det må undersøkes hvilket 
naturmangfold som kan påvirkes av tiltaket og effekten av påvirkningen må vurderes, jf. 
naturmangfoldloven §7.  
  
Uavhengig av planprosessen, vil kommunen vurdere naturmangfoldslovens §§ 4 - 14 ved mottak av 
eventuelle søknader etter plan- og bygningsloven.    
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
En utbygging av planområdet har både negative og positive effekter på folkehelsen. På den ene siden 
vil de som eventuelt bygger hytte, mest sannsynlig si at dette er positivt for deres folkehelse. 
Samtidig kan inngrep og aktivitet i et uberørt friluftsområde, ha negativ innvirkning på andre.  
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Isolert sett er en utbygging av et hyttefelt mv. ikke nødvendigvis positivt i et klimaperspektiv. 
Samtidig er vurderingen at denne mulige utbyggingen ikke vesentlig påvirker klimaet.  
 
Sammendrag: 
Osen kommune har mottatt privat planforslag om detaljregulering av Molthaugen på Seter . Det 
anbefales at planforslaget stadfestes og legges ut til høring og offentlig ettersyn.   
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Illustrasjoner (L)(15996) 
Innspill - samlet (L)(23494) 
Kart (L)(15997) 
Planprogram Molthaugen etter høring (L)(23492) 
Sammenstilling av høringsuttalelser Molthaugen (L)(23493) 
Utvikling Molthaugen (L)(15998) 
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Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid og høring av planprogram for Molthaugen, gbnr. 

1/9, Osen kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 5.august 2022, med høring av 

planprogram samt varsel om oppstart av planarbeid på Molthaugen, gbnr. 1/9, 

Osen kommune. Takk for at vi har fått utsatt frist for uttalelse til varsel om 

oppstart og høring av planprogram. 

 

Planprogram på høring 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosess 

med frister og deltakelse, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper 

som antas å bli særlig berørt. Hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 

for utredninger. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for hyttefelt med 20-25 hytter, 

rekkenaust, kai og båthotell. I tillegg ønskes en åpen hytte med utsikt mot 

storhavet. Det planlegges adkomstvei til fritidstomtene. Videre foreslås det et 

fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelslandbruk. 

 

I kommuneplanens arealdel er størstedelen av planområdet avsatt til LNF(R)-

formål. Området FT02, fritids- og turistformål utgjør ca. 14 daa av 

planområdet. Planområdet er på 181 daa og er todelt. En liten del ligger 

innenfor havneområdet. 

 

Av foreslåtte utredningstema bør også trafikksikkerhet, særlig med tanke på 

gående/syklende, strandsone, folkehelse, og forholdet til barn og unge utredes. 

Kommunen pekte i oppstartsmøte blant annet på at det er begrenset kapasitet 

i vannverket som forsyner Sætervik/nærområdet med drikkevann. Dette bør 

også utredes. Videre må det synliggjøres hvordan vann/avløp skal løses.  

 

Innspill til planarbeidet 

I vår uttalelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022, ga vi innspill på at 

Tomasnesset burde forbeholdes allmennheten, da odden representerer en 

kvalitet både for lokalbefolkningen og for besøkende til et eventuelt 
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turistanlegg. KPA forutsetter konsekvensutredning av friluftsverdiene på 

Tomasnesset før utbygging av området FT02. 

 

Det foreslås å etablere en utsiktshytte med muligheter for bevertning og 

galleri. Det vil være viktig med god landskapstilpassing, både i form, volum og 

fargesetting, slik at bygget ikke framstår som dominerende i terrenget. 

Terrenget bør bearbeides i minst mulig grad for plassering av bygg, slik at 

oppfyllinger/skjæringer ikke endrer landskapets karakter. Trøndelag 

fylkeskommune forutsetter at byggene vil bli plassert slik at det ikke oppstår 

silhuettvirkning og at de ikke blir unødig eksponert i landskapet. 

 

Planområdet ligger i et kystslettelandskap, i et relativt åpent fjordlandskap. 

Store deler av planområdet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet. 

Fylkeskommunen anbefaler at planarbeidet søker å finne løsninger som ivaretar 

gode kvaliteter i det eksisterende landskapet. Fritidsbebyggelsen skal ikke gå 

på bekostning av kvaliteten i landskapet som helhet. Tiltak som planlegges 

med en klar privatiserende karakter må beskrives i forhold til 

friluftsinteressene.  

 

Vi anbefaler at det opprettholdes en minsteavstand på 50 meter mellom ny, og 

eksisterende bebyggelse. Dette har vist seg å fungere med tanke på å unngå 

konflikter. 

 

Det må planlegges slik at de som allerede bor i området fortsatt sikres god 

tilgang til strandsonen. Det er uheldig med tiltak som bidrar til å bygge ned de 

sjønære arealene. 

 

I henhold til KPA, ligger planområdet nært hensynsone H01 

(Brann/eksplosjonsfare) og høyspenningsanlegg. Fylkeskommunen minner om 

plan- og bygningslovens §1-1, som sier at estetisk utforming og universell 

utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.  

 

Friluftslivsområder/folkehelse 

Planområdet ligger i et område som ikke er kartlagt i forhold til friluftsliv. 

Samtidig vil planen legge til rette for inngrep og aktivitet innenfor 100-

meterbelte mot sjø. Dette er områder som er attraktive for friluftsliv, 

rekreasjon og naturopplevelser. I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt 

en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-

metersbeltet langs sjøen. 

 

Fylkeskommunen forventer at planarbeidet tar en aktiv stilling til strandsonen, 

og hvordan denne kan tilrettelegges for allmenn bruk, selv om det samtidig 

legges til rette for etablering av fritidsbebyggelse. Ivaretagelse og 

tilrettelegging av strandsonen vil være en verdifull gode, både for dagens og 

fremtidige grunneiere, så vel som for allmennheten. 

 

Nyere tids kulturminner 

(Fullstendig uttalelse fra nyere tids kulturminner ligger som vedlegg i saken) 
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Kysten med strandsonen som landskapsbilde er godt bevart. Buholmråsa fyr er 

et fredet anlegg i influensområdet, som markedsføres som en viktig historisk 

attraksjon. Planarbeidet må utrede hvordan planlagte hyttebygging vil påvirke 

disse samfunnsverdiene på stedet i en mer helhetlig vurdering. 

 

 
 

Kartutsnittet ovenfor viser registrerte kulturminner, og må legges til grunn for 

konsekvensutredningen av kulturarv, kulturmiljø og kystkulturlandskap i en 

større helhetlig sammenheng. 

 

Automatisk fredete kulturminner 

Før Trøndelag fylkeskommune - eldre tids kulturminneforvaltning kan gi 

uttalelse til planen må det foretas en kontrollinnmåling av kulturminne med ID 

nr: 60379. Dette er ei gravrøys som ligger ved steinbruddet på Molthaugen. 

Kulturminnet har en eldre og sannsynligvis unøyaktig kartfesting.  

 

Etter utført befaring av planområdet og kontrollinnmåling av ID nr: 60379, vil 

eldre tids kulturminneforvaltning, Trøndelag fylkeskommune, eventuelt 

korrigere kartfesting på det kjent kulturminnet og kartfeste eventuelle andre 

automatisk fredete kulturminner som blir påvist.  

 

Kartfesting av nyregistrerte automatisk fredete kulturminner vil kunne bli 

premissgivende for vår endelige kulturminnefaglige uttalelse til planen. Av 

dette følger at kommunen ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen før vårt 

arbeid er gjennomført og endelig kulturminnefaglig uttalelse er avgitt.  

 

Vår registrering kan kun utføres når det er fritt for snø og tele, samt at 

lysforholdene er tilstrekkelige. Vi har som mål å gjennomføre vår 

kontrollregistrering innen utgangen av oktober 2022. 

 

Vannforvaltning 

Molthaugen ligger i kontakt med storhavet Folla mot vest, Osenfjorden mot sør 

og Svesfjorden mot øst. Planen skal ivareta hensynet til vannmiljø. Vi minner 

om hva loven regner som vassdrag og grunnvann, jf. vannressursloven § 2. 
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Som vassdrag regnes både vannforekomster med årssikker vannføring, og 

vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene. Vi definerer her vassdrag med tilhørende vanndekt areal ved 

vanlig flom (10-årsflom) som retningsgivende. 

 

Tiltak eller aktivitet i og nært vann (eks. avrenning) skal legge regional 

vannforvaltningsplan med miljømål etter vannforskriften til grunn. 

Grunnleggende skal vannforskriften § 4 følges som sier «Tilstanden i 

overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk tilstand og god 

kjemisk tilstand […]». I praksis betyr det en prinsipiell tilnærming om 

ivaretakelse av naturlig bekkebredde, -bunn og kantvegetasjon. Vi minner til 

slutt om at gjeldende regelverk også gjelder sjøvann. 

 

Fylkeskommunen stiller seg gjerne til disposisjon dersom det er ønskelig ved 

spørsmål angående regional vannforvaltningsplan eller vannforskriften. 

 

Trafikkfaglige vurderinger 

Planområdet ligger ved enden av fv. 6304. Fylkesvegen er her smal, med lavt 

fartsnivå (50 km/t) og lite trafikk (årsdøgntrafikk/ÅDT beregnes til 100 

kjt/døgn). Bebyggelsen ligger nær vegen og mange steder nærmere enn vi 

ønsker. Fylkeskommunen ber om at det planlegges med en byggegrense på 15 

meter fra senterlinja på fylkesvegen. Det bør også legges opp til å begrense 

antall avkjørsler til fylkesvegen.  

 

Planarbeidet legger opp til ny aktivitet med fritidsbebyggelse/turisme og 

tilsvarende. Det er ikke tilrettelagt for fotgjengere/myke trafikanter på den 

smale fylkesvegstrekningen. Med større aktivitet kan imidlertid risikoen for 

uheldige hendelser øke, selv med lavt fartsnivå. For å bedre tilgjengeligheten 

og sikkerheten for gående må videre planarbeid legge til rette for sti-

forbindelser for gående utenfor vegbanen. Når fylkeskommunen får et 

planforslag på offentlig ettersyn, vil vi være opptatt av sikkerhet for alle 

trafikantgrupper  

 

Støy 

Planområdet ligger ved fv. 6304 som kan genere støy og støv. Det må 

gjennomføres en støy- og støvutredning jf. retningslinjen for behandling av 

støy og støv i arealplanlegging (T-1442 og T-1520), slik at eksisterende boliger 

og framtidige fritidsboligene får tilstrekkelig med kvaliteter for et godt bomiljø. 

Dette gjelder også uteoppholdsarealene.  

 

Fremtidige planbestemmelser om støy må være tilpasset den aktuelle planen 

samt sikre avbøtende tiltak. 

 

Videre planarbeid 

Før planen sendes på høring vil vi anbefale at kommunen presenterer planen i 

regionalt planforum. Her vil regionale myndigheter kunne gi nyttige innspill og 

råd til planarbeidet. For nærmere informasjon pr e-post kontakt 

planforum@trondelagfylke.no. 

 

mailto:planforum@trondelagfylke.no
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Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til igangsatte planarbeid. 

Vi vil komme tilbake med en endelig uttalelse når saken sendes på høring/ 

offentlig ettersyn. 

 

For ordens skyld må vi påpeke at planer som ikke tar hensyn til nasjonale eller 

regionale interesser kan medføre innsigelse fra fylkeskommunens side 

Om planen innebærer tiltak i sjø må NTNU Vitenskapsmuseet høres. 

Vitenskapsmuseet vil vurdere om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med 

undersjøiske kulturminner. Dette til orientering. 

 

På vanlig måte er fylkeskommunen til disposisjon for videre utdyping, 

avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunene har behov for dette.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Caroline Haugan 

seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 

rådgiver 

  

  

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

Saksbehandlere:  

Miljø og støy, vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning  

Fylkesveg, planforvaltning: Geir Halvard Risvik 

Eldre tids kulturminner: Frode Kristiansen 

Nyere tids kulturminner: Hauke Haupts 
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Fra: Hauke Haupts, Seksjon Kommunal 

Dato: 12.09.2022 

Dokumentnr.: 202228914-2 vedlegg 

  

         

  

   

Innspill fra nyere tids kulturminner ved Trøndelag fylkeskommune 

til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for 

Molthaugen, gbnr. 1/9, Osen kommune 

Osen kommune har et godt bevart kulturlandskap med til dels regionalt prioritert 

kulturmiljø som for eksempel Sørjer og Skjervøyan kulturlandskap (Regional plan for 

kulturmiljø). 

  

Andre verdifulle områder er registrert i statsforvalterens utredning: 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-

jordbruket/Skjult-side-Kulturlandskap-i-Sor-Trondelag/KULTURLANDSKAP-I-SOR-

TRONDELAG/Osen/ 

 

Landskapsverdiene i det kulturhistoriske landskapet markedsføres (Explore Trøndelag):  

 

I den vakre kystkommunen Osen venter et unikt kulturlandskap med en 

mangfoldig natur! Her kan du oppleve Nord Europas største grotte, Halvikhula, 

som er så stor at den kan romme hele Nidarosdomen! I tillegg byr kommunen på 

store inngrepsfrie naturområder, og rikelig med snaufjell og fiskevann, 

skogsområder og dalfører med elver og bekkefar. Fjorder og viker dominerer 

sjøsiden av kommunen, og i havet utenfor ligger en rekke øyer og holmer, der 

lyset fra Kya fyr markerer det siste punktet før Island som neste. (Kilde: 

https://www.trondelag.com/osen/)   

 

Planarbeidet for Molthaugen skal forsøke å bruke disse verdiene gjennom tilrettelegging 

for overnatting og service: 

 

«I kommuneplanens samfunnsdel for Osen kommune 2015-2026 er «Livskraftige 

bygder/attraktive steder» definert som et av de overordnede målene. Målet skal blant 

annet nås gjennom videreutvikling og etablering av servicefunksjoner innen turisme og 

næringsaktivitet rettet mot fritidsinnbyggere.  

 

Etter nedlegging av skolen på Seter er det viktig å øke den turistrettede aktiviteten for å 

beholde viktige funksjoner som butikk og kro i bygda.» 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Skjult-side-Kulturlandskap-i-Sor-Trondelag/KULTURLANDSKAP-I-SOR-TRONDELAG/Osen/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Skjult-side-Kulturlandskap-i-Sor-Trondelag/KULTURLANDSKAP-I-SOR-TRONDELAG/Osen/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Skjult-side-Kulturlandskap-i-Sor-Trondelag/KULTURLANDSKAP-I-SOR-TRONDELAG/Osen/
https://www.trondelag.com/osen/
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Seter som historisk kyststed med Molthaugen som naturområde har slike kvaliteter 

basert på historisk bebyggelse (et betydelig antall Sefrak kulturminner) som 

bevaringsverdige kulturminner og arkeologi.  

Området er et populært friluftsområde: https://ut.no/turforslag/1111641/rundtur-seter-

sjuraskaret-seter-i-osen. 

 

Kysten med strandsonen som landskapsbilde er godt bevart. BUHOLMRÅSA FYR EN 

PERLE VED NORSKEKYSTEN, et fredet ledfyr anlegg i influensområdet markedsføres som 

historisk attraksjon. 

 

Utfordringen i planarbeidet blir å utrede hvordan en hyttebygging som foreslått vil 

påvirke disse samfunnsverdiene på stedet i en mer helhetlig vurdering.  

 

Handlingsrommet for en «fortetting» med friluftstilbud i dette uberørte kyst- og 

strandsoneområdet bør sees i en større landskapskontekst.  

Kan tilbudet styrkes gjennom gjen- og ombruk av historisk bebyggelse?   

Hvor mange nye bygninger med en konkret valgt plassering og utforming vil ikke svekke 

vesentlig opplevelsesverdier knyttet til kulturlandskapet som helhet? 

 

 
 

Dette kartutsnittet med registrerte kulturminner bør legges til grunn for 

konsekvensutredningen av kulturarv, kulturmiljø og kystkulturlandskap i en større 

helhetlig sammenheng. 

  

Det er særlig opplevelsen fra sjøen som kan påvirkes i svært forskjellig grad med 

hensyn til valgt plassering, «tetthet» og utforming.       

 

Tilbudet om en: åpen utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning er 

et positivt tiltak for fellesskapet. Samtidig er det flere tilbud beskrevet med en klar 

privatiserende karakter i et område som har åpenbare friluftsinteresser.  

Det er ikke teknisk infrastruktur til foreslått utbygging. Dette taler for å styrke 

bevaringen og gjenbruk av eksisterende bebyggelse og infrastruktur til formålet med 

planen.  

 

https://ut.no/turforslag/1111641/rundtur-seter-sjuraskaret-seter-i-osen
https://ut.no/turforslag/1111641/rundtur-seter-sjuraskaret-seter-i-osen
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I et klimaperspektiv vil dette følge opp det grønne skifte i stortingsmeldingen Meld. St. 

16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold: 

 

5.1 Det grønne skiftet 

 

Kulturmiljøpolitikkens generelle verdigrunnlag er basert på at kulturmiljø representerer 

både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier. Det har betydning for 

enkeltmenneskers identitet, trivsel og selvforståelse. Det gir steder særpreg og egenart 

og er en ressurs for lokalsamfunns- og næringsutvikling. Ved vurdering av de enkelte 

kulturminnenes bevaringsverdi har kulturmiljøforvaltningen i Norge delt 

kulturmiljøverdiene i tre hovedkategorier: kunnskap, opplevelse og bruk. 

 

Kulturmiljøforvaltningen har gått fra å ha oppmerksomhet rettet først og fremst på vern 

av det enkelte kulturminnet til å fokusere på menneskene og kulturmiljøets betydning for 

samfunnet i et langsiktig perspektiv. 

 

Både av hensyn til klima, ressursbruk og økonomi vil det være samfunnsnyttig å legge til 

rette for gjenbruk og istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer, som en del av en 

satsing på sirkulær økonomi. 

 

Økt vektlegging av gjenbruk av den eksisterende bygningsmassen, inkludert fredete og 

verneverdige bygninger og anlegg, er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere 

klimagassutslippene. 

 

Kunnskapsproduksjon om menneskelig tilpasning til økosystemet har vært et viktig tema 

i kulturhistorisk forskning siden midten av 1800-tallet. De siste tiårene har det vært en 

økende bevissthet om menneskers påvirkning på landskap og miljø. 

Kulturmiljøforskningen kan gi kunnskap og perspektiver knyttet til hvordan mennesker 

og miljø, kultur og natur har spilt sammen gjennom tidene, og innsikt i menneskets 

tilpasningsevne i møte med klimautfordringer og ulike historiske veivalg. 

 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-

20192020/id2697781/?ch=5#kap9 

 

Den nasjonale veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse 

og her særlig kapitel 15 Hva bør bli bedre i detaljplanleggingen av hytteområder? bør 

drøftes grundig i videre planarbeid med hensyn til de berørte samfunnsverdier i 

kystkulturlandskapet planområdet er del av.   

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266

942-t-1450.pdf 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/?ch=5#kap9
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/?ch=5#kap9
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t-1450.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t-1450.pdf
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Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid og høring av planprogram for Molthaugen, gbnr. 
1/9, Osen kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 5.august 2022, med høring av 
planprogram samt varsel om oppstart av planarbeid på Molthaugen, gbnr. 1/9, 
Osen kommune. Takk for at vi har fått utsatt frist for uttalelse til varsel om 
oppstart og høring av planprogram. 
 
Planprogram på høring 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosess 
med frister og deltakelse, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt. Hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for hyttefelt med 20-25 hytter, 
rekkenaust, kai og båthotell. I tillegg ønskes en åpen hytte med utsikt mot 
storhavet. Det planlegges adkomstvei til fritidstomtene. Videre foreslås det et 
fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelslandbruk. 
 
I kommuneplanens arealdel er størstedelen av planområdet avsatt til LNF(R)-
formål. Området FT02, fritids- og turistformål utgjør ca. 14 daa av 
planområdet. Planområdet er på 181 daa og er todelt. En liten del ligger 
innenfor havneområdet. 
 
Av foreslåtte utredningstema bør også trafikksikkerhet, særlig med tanke på 
gående/syklende, strandsone, folkehelse, og forholdet til barn og unge utredes. 
Kommunen pekte i oppstartsmøte blant annet på at det er begrenset kapasitet 
i vannverket som forsyner Sætervik/nærområdet med drikkevann. Dette bør 
også utredes. Videre må det synliggjøres hvordan vann/avløp skal løses.  
 
Innspill til planarbeidet 
I vår uttalelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022, ga vi innspill på at 
Tomasnesset burde forbeholdes allmennheten, da odden representerer en 
kvalitet både for lokalbefolkningen og for besøkende til et eventuelt 
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Vi viser til deres oversendelse datert 5.august 2022, med høring av
planprogram samt varsel om oppstart av planarbeid på Malthaugen, gbnr. 1/9,
Osen kommune. Takk for at vi har fått utsatt frist for uttalelse til varsel om
oppstart og høring av planprogram.

Planprogram på høring
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosess
med frister og deltakelse, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper
som antas å bli særlig berørt. Hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet
for utredninger.

Formålet med planen er å legge til rette for hyttefelt med 20-25 hytter,
rekkenaust, kai og båthotell. I tillegg ønskes en åpen hytte med utsikt mot
storhavet. Det planlegges adkomstvei til fritidstomtene. Videre foreslås det et
fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelslandbruk.

I kommuneplanens arealdel er størstedelen av planområdet avsatt ti l LNF(R)-
formål. Området FT02, fritids- og turistformål utgjør ca. 14 daa av
planområdet. Planområdet er på 181 daa og er todelt. En liten del ligger
innenfor havneområdet.

Av foreslåtte utredningstema bør også trafikksikkerhet, særlig med tanke på
gående/syklende, strandsone, folkehelse, og forholdet til barn og unge utredes.
Kommunen pekte i oppstartsmøte blant annet på at det er begrenset kapasitet
i vannverket som forsyner Sætervik/nærområdet med drikkevann. Dette bør
også utredes. Videre må det synliggjøres hvordan vann/avløp skal løses.

Innspill til planarbeidet
I vår uttalelse til kommuneplanens arealdel 2011-2022, ga vi innspill på at
Tomasnesset burde forbeholdes allmennheten, da odden representerer en
kvalitet både for lokalbefolkningen og for besøkende til et eventuelt

Postadresse:Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer /

Bankkonto: 86017685300 /
IBAN: NO8486017685300
BIC/SWIFT:DABANO22

Telefon: 74 17 40 DO
Epost: postmottak@tmndelagfylke.no
Org.nr: 817 920 632



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Kommunal 

Dokumentnr.: 202228914-2 side 2 av 5 
 

turistanlegg. KPA forutsetter konsekvensutredning av friluftsverdiene på 
Tomasnesset før utbygging av området FT02. 
 
Det foreslås å etablere en utsiktshytte med muligheter for bevertning og 
galleri. Det vil være viktig med god landskapstilpassing, både i form, volum og 
fargesetting, slik at bygget ikke framstår som dominerende i terrenget. 
Terrenget bør bearbeides i minst mulig grad for plassering av bygg, slik at 
oppfyllinger/skjæringer ikke endrer landskapets karakter. Trøndelag 
fylkeskommune forutsetter at byggene vil bli plassert slik at det ikke oppstår 
silhuettvirkning og at de ikke blir unødig eksponert i landskapet. 
 
Planområdet ligger i et kystslettelandskap, i et relativt åpent fjordlandskap. 
Store deler av planområdet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet. 
Fylkeskommunen anbefaler at planarbeidet søker å finne løsninger som ivaretar 
gode kvaliteter i det eksisterende landskapet. Fritidsbebyggelsen skal ikke gå 
på bekostning av kvaliteten i landskapet som helhet. Tiltak som planlegges 
med en klar privatiserende karakter må beskrives i forhold til 
friluftsinteressene.  
 
Vi anbefaler at det opprettholdes en minsteavstand på 50 meter mellom ny, og 
eksisterende bebyggelse. Dette har vist seg å fungere med tanke på å unngå 
konflikter. 
 
Det må planlegges slik at de som allerede bor i området fortsatt sikres god 
tilgang til strandsonen. Det er uheldig med tiltak som bidrar til å bygge ned de 
sjønære arealene. 
 
I henhold til KPA, ligger planområdet nært hensynsone H01 
(Brann/eksplosjonsfare) og høyspenningsanlegg. Fylkeskommunen minner om 
plan- og bygningslovens §1-1, som sier at estetisk utforming og universell 
utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.  
 
Friluftslivsområder/folkehelse 
Planområdet ligger i et område som ikke er kartlagt i forhold til friluftsliv. 
Samtidig vil planen legge til rette for inngrep og aktivitet innenfor 100-
meterbelte mot sjø. Dette er områder som er attraktive for friluftsliv, 
rekreasjon og naturopplevelser. I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt 
en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjøen. 
 
Fylkeskommunen forventer at planarbeidet tar en aktiv stilling til strandsonen, 
og hvordan denne kan tilrettelegges for allmenn bruk, selv om det samtidig 
legges til rette for etablering av fritidsbebyggelse. Ivaretagelse og 
tilrettelegging av strandsonen vil være en verdifull gode, både for dagens og 
fremtidige grunneiere, så vel som for allmennheten. 
 
Nyere tids kulturminner 
(Fullstendig uttalelse fra nyere tids kulturminner ligger som vedlegg i saken) 
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turistanlegg. KPA forutsetter konsekvensutredning av friluftsverdiene på
Tomasnesset før utbygging av området FT02.

Det foreslås å etablere en utsiktshytte med muligheter for bevertning og
galleri. Det vil være viktig med god landskapstilpassing, både i form, volum og
fargesetting, slik at bygget ikke framstår som dominerende i terrenget.
Terrenget bør bearbeides i minst mulig grad for plassering av bygg, slik at
oppfyllinger/skjæringer ikke endrer landskapets karakter. Trøndelag
fylkeskommune forutsetter at byggene vil bli plassert slik at det ikke oppstår
silhuettvirkning og at de ikke blir unødig eksponert i landskapet.

Planområdet ligger i et kystslettelandskap, i et relativt åpent fjordlandskap.
Store deler av planområdet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet.
Fylkeskommunen anbefaler at planarbeidet søker å finne løsninger som ivaretar
gode kvaliteter i det eksisterende landskapet. Fritidsbebyggelsen skal ikke gå
på bekostning av kvaliteten i landskapet som helhet. Tiltak som planlegges
med en klar privatiserende karakter må beskrives i forhold til
friIuftsinteressene.

Vi anbefaler at det opprettholdes en minsteavstand på 50 meter mellom ny, og
eksisterende bebyggelse. Dette har vist seg å fungere med tanke på å unngå
konflikter.

Det må planlegges slik at de som allerede bor i området fortsatt sikres god
tilgang til strandsonen. Det er uheldig med tiltak som bidrar til å bygge ned de
sjønære arealene.

I henhold til KPA, ligger planområdet nært hensynsone H0l
(Brann/eksplosjonsfare) og høyspenningsanlegg. Fylkeskommunen minner om
plan- og bygningslovens §1-1, som sier at estetisk utforming og universell
utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

Friluftslivsområder /folkehelse
Planområdet ligger i et område som ikke er kartlagt i forhold til friluftsliv.
Samtidig vil planen legge til rette for inngrep og aktivitet innenfor 100-
meterbelte mot sjø. Dette er områder som er attraktive for friluftsliv,
rekreasjon og naturopplevelser. I plan- og bygningsloven er strandsonen gitt
en særlig beskyttelse gjennom en egen bestemmelse om byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjøen.

Fylkeskommunen forventer at planarbeidet tar en aktiv stilling til strandsonen,
og hvordan denne kan tilrettelegges for allmenn bruk, selv om det samtidig
legges til rette for etablering av fritidsbebyggelse. Ivaretagelse og
tilrettelegging av strandsonen vil være en verdifull gode, både for dagens og
fremtidige grunneiere, så vel som for allmennheten.

Nyere tids kulturminner
(Fullstendig uttalelse fra nyere tids kulturminner ligger som vedlegg i saken)
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Kysten med strandsonen som landskapsbilde er godt bevart. Buholmråsa fyr er 
et fredet anlegg i influensområdet, som markedsføres som en viktig historisk 
attraksjon. Planarbeidet må utrede hvordan planlagte hyttebygging vil påvirke 
disse samfunnsverdiene på stedet i en mer helhetlig vurdering. 
 

 
 
Kartutsnittet ovenfor viser registrerte kulturminner, og må legges til grunn for 
konsekvensutredningen av kulturarv, kulturmiljø og kystkulturlandskap i en 
større helhetlig sammenheng. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Før Trøndelag fylkeskommune - eldre tids kulturminneforvaltning kan gi 
uttalelse til planen må det foretas en kontrollinnmåling av kulturminne med ID 
nr: 60379. Dette er ei gravrøys som ligger ved steinbruddet på Molthaugen. 
Kulturminnet har en eldre og sannsynligvis unøyaktig kartfesting.  
 
Etter utført befaring av planområdet og kontrollinnmåling av ID nr: 60379, vil 
eldre tids kulturminneforvaltning, Trøndelag fylkeskommune, eventuelt 
korrigere kartfesting på det kjent kulturminnet og kartfeste eventuelle andre 
automatisk fredete kulturminner som blir påvist.  
 
Kartfesting av nyregistrerte automatisk fredete kulturminner vil kunne bli 
premissgivende for vår endelige kulturminnefaglige uttalelse til planen. Av 
dette følger at kommunen ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen før vårt 
arbeid er gjennomført og endelig kulturminnefaglig uttalelse er avgitt.  
 
Vår registrering kan kun utføres når det er fritt for snø og tele, samt at 
lysforholdene er tilstrekkelige. Vi har som mål å gjennomføre vår 
kontrollregistrering innen utgangen av oktober 2022. 
 
Vannforvaltning 
Molthaugen ligger i kontakt med storhavet Folla mot vest, Osenfjorden mot sør 
og Svesfjorden mot øst. Planen skal ivareta hensynet til vannmiljø. Vi minner 
om hva loven regner som vassdrag og grunnvann, jf. vannressursloven § 2. 
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Kysten med strandsonen som landskapsbilde er godt bevart. Buholmråsa fyr er
et fredet anlegg i influensområdet, som markedsføres som en viktig historisk
attraksjon. Planarbeidet må utrede hvordan planlagte hyttebygging vil påvirke
disse samfunnsverdiene på stedet i en mer helhetlig vurdering.
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Kartutsnittet ovenfor viser registrerte kulturminner, og må legges til grunn for
konsekvensutredningen av kulturarv, kulturmiljø og kystkulturlandskap i en
større helhetlig sammenheng.

Automatisk fredete kulturminner
Før Trøndelag fylkeskommune - eldre tids kulturminneforvaltning kan gi
uttalelse til planen må det foretas en kontrollinnmåling av kulturminne med ID
nr: 60379. Dette er ei gravrøys som ligger ved steinbruddet på Malthaugen.
Kulturminnet har en eldre og sannsynligvis unøyaktig kartfesting.

Etter utført befaring av planområdet og kontrollinnmåling av ID nr: 60379, vil
eldre tids kulturminneforvaltning, Trøndelag fylkeskommune, eventuelt
korrigere kartfesting på det kjent kulturminnet og kartfeste eventuelle andre
automatisk fredete kulturminner som blir påvist.

Kartfesting av nyregistrerte automatisk fredete kulturminner vil kunne bli
premissgivende for vår endelige kulturminnefaglige uttalelse til planen. Av
dette følger at kommunen ikke kan egengodkjenne reguleringsplanen før vårt
arbeid er gjennomført og endelig kulturminnefaglig uttalelse er avgitt.

Vår registrering kan kun utføres når det er fritt for snø og tele, samt at
lysforholdene er tilstrekkelige. Vi har som mål å gjennomføre vår
kontrollregistrering innen utgangen av oktober 2022.

Vannforvaltning
Malthaugen ligger i kontakt med storhavet Folla mot vest, Osenfjorden mot sør
og Svesfjorden mot øst. Planen skal ivareta hensynet til vannmiljø. Vi minner
om hva loven regner som vassdrag og grunnvann, jf. vannressursloven § 2.
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Som vassdrag regnes både vannforekomster med årssikker vannføring, og 
vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra 
omgivelsene. Vi definerer her vassdrag med tilhørende vanndekt areal ved 
vanlig flom (10-årsflom) som retningsgivende. 
 
Tiltak eller aktivitet i og nært vann (eks. avrenning) skal legge regional 
vannforvaltningsplan med miljømål etter vannforskriften til grunn. 
Grunnleggende skal vannforskriften § 4 følges som sier «Tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk tilstand og god 
kjemisk tilstand […]». I praksis betyr det en prinsipiell tilnærming om 
ivaretakelse av naturlig bekkebredde, -bunn og kantvegetasjon. Vi minner til 
slutt om at gjeldende regelverk også gjelder sjøvann. 
 
Fylkeskommunen stiller seg gjerne til disposisjon dersom det er ønskelig ved 
spørsmål angående regional vannforvaltningsplan eller vannforskriften. 
 
Trafikkfaglige vurderinger 
Planområdet ligger ved enden av fv. 6304. Fylkesvegen er her smal, med lavt 
fartsnivå (50 km/t) og lite trafikk (årsdøgntrafikk/ÅDT beregnes til 100 
kjt/døgn). Bebyggelsen ligger nær vegen og mange steder nærmere enn vi 
ønsker. Fylkeskommunen ber om at det planlegges med en byggegrense på 15 
meter fra senterlinja på fylkesvegen. Det bør også legges opp til å begrense 
antall avkjørsler til fylkesvegen.  
 
Planarbeidet legger opp til ny aktivitet med fritidsbebyggelse/turisme og 
tilsvarende. Det er ikke tilrettelagt for fotgjengere/myke trafikanter på den 
smale fylkesvegstrekningen. Med større aktivitet kan imidlertid risikoen for 
uheldige hendelser øke, selv med lavt fartsnivå. For å bedre tilgjengeligheten 
og sikkerheten for gående må videre planarbeid legge til rette for sti-
forbindelser for gående utenfor vegbanen. Når fylkeskommunen får et 
planforslag på offentlig ettersyn, vil vi være opptatt av sikkerhet for alle 
trafikantgrupper  
 
Støy 
Planområdet ligger ved fv. 6304 som kan genere støy og støv. Det må 
gjennomføres en støy- og støvutredning jf. retningslinjen for behandling av 
støy og støv i arealplanlegging (T-1442 og T-1520), slik at eksisterende boliger 
og framtidige fritidsboligene får tilstrekkelig med kvaliteter for et godt bomiljø. 
Dette gjelder også uteoppholdsarealene.  
 
Fremtidige planbestemmelser om støy må være tilpasset den aktuelle planen 
samt sikre avbøtende tiltak. 
 
Videre planarbeid 
Før planen sendes på høring vil vi anbefale at kommunen presenterer planen i 
regionalt planforum. Her vil regionale myndigheter kunne gi nyttige innspill og 
råd til planarbeidet. For nærmere informasjon pr e-post kontakt 
planforum@trondelagfylke.no. 
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Som vassdrag regnes både vannforekomster med årssikker vannføring, og
vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra
omgivelsene. Vi definerer her vassdrag med tilhørende vanndekt areal ved
vanlig flom (10-årsflom) som retningsgivende.

Tiltak eller aktivitet i og nært vann (eks. avrenning) skal legge regional
vannforvaltningsplan med miljømål etter vannforskriften til grunn.
Grunnleggende skal vannforskriften § 4 følges som sier «Tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk tilstand og god
kjemisk tilstand [...]». I praksis betyr det en prinsipiell tilnærming om
ivaretakelse av naturlig bekkebredde, -bunn og kantvegetasjon. Vi minner til
slutt om at gjeldende regelverk også gjelder sjøvann.

Fylkeskommunen stiller seg gjerne til disposisjon dersom det er ønskelig ved
spørsmål angående regional vannforvaltningsplan eller vannforskriften.

Trafikkfaglige vurderinger
Planområdet ligger ved enden av fv. 6304. Fylkesvegen er her smal, med lavt
fartsnivå (50 km/t) og lite trafikk (årsdøgntrafikk/ÅDT beregnes til 100
kjt/døgn). Bebyggelsen ligger nær vegen og mange steder nærmere enn vi
ønsker. Fylkeskommunen ber om at det planlegges med en byggegrense på 15
meter fra senterlinja på fylkesvegen. Det bør også legges opp til å begrense
antall avkjørsler til fylkesvegen.

Planarbeidet legger opp til ny aktivitet med fritidsbebyggelse/turisme og
tilsvarende. Det er ikke tilrettelagt for fotgjengere/myke trafikanter på den
smale fylkesvegstrekningen. Med større aktivitet kan imidlertid risikoen for
uheldige hendelser øke, selv med lavt fartsnivå. For å bedre tilgjengeligheten
og sikkerheten for gående må videre planarbeid legge til rette for sti-
forbindelser for gående utenfor vegbanen. Når fylkeskommunen får et
planforslag på offentlig ettersyn, vil vi være opptatt av sikkerhet for alle
trafikantgrupper

Støy
Planområdet ligger ved fv. 6304 som kan genere støy og støv. Det må
gjennomføres en støy- og støvutredning jf. retningslinjen for behandling av
støy og støv i arealplanlegging (T-1442 og T-1520), slik at eksisterende boliger
og framtidige fritidsboligene får tilstrekkelig med kvaliteter for et godt bomiljø.
Dette gjelder også uteoppholdsarealene.

Fremtidige planbestemmelser om støy må være tilpasset den aktuelle planen
samt sikre avbøtende tiltak.

Videre planarbeid
Før planen sendes på høring vil vi anbefale at kommunen presenterer planen i
regionalt planforum. Her vil regionale myndigheter kunne gi nyttige innspill og
råd til planarbeidet. For nærmere informasjon pr e-post kontakt
planforum@trondelaqfylke.no.
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Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til igangsatte planarbeid. 
Vi vil komme tilbake med en endelig uttalelse når saken sendes på høring/ 
offentlig ettersyn. 
 
For ordens skyld må vi påpeke at planer som ikke tar hensyn til nasjonale eller 
regionale interesser kan medføre innsigelse fra fylkeskommunens side 
Om planen innebærer tiltak i sjø må NTNU Vitenskapsmuseet høres. 
Vitenskapsmuseet vil vurdere om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med 
undersjøiske kulturminner. Dette til orientering. 
 
På vanlig måte er fylkeskommunen til disposisjon for videre utdyping, 
avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunene har behov for dette.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Caroline Haugan 
seksjonsleder 

Tone Wikstrøm 
rådgiver 

  
  
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
Saksbehandlere:  
Miljø og støy, vannforvaltning: Ina Catharina Storrønning  
Fylkesveg, planforvaltning: Geir Halvard Risvik 
Eldre tids kulturminner: Frode Kristiansen 
Nyere tids kulturminner: Hauke Haupts 
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Så langt har ikke fylkeskommunen andre merknader til igangsatte planarbeid.
Vi vil komme tilbake med en endelig uttalelse når saken sendes på høring/
offentlig ettersyn.

For ordens skyld må vi påpeke at planer som ikke tar hensyn til nasjonale eller
regionale interesser kan medføre innsigelse fra fylkeskommunens side
Om planen innebærer tiltak i sjø må NTNU Vitenskapsmuseet høres.
Vitenskapsmuseet vil vurdere om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med
undersjøiske kulturminner. Dette til orientering.

På vanlig måte er fylkeskommunen til disposisjon for videre utdyping,
avklaringer, råd og drøftinger dersom kommunene har behov for dette.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
seksjonsleder

Tone Wikstrøm
rådgiver
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Tilbakemelding - Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av 
planprogram - Molthaugen - Osen kommune - Trøndelag fylke 
 
Vi viser til brev av 5. august 2022 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Molthaugen i Osen kommune.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av hyttefelt, naust, kai for lasting og 
lossing, og båthotell. Det skal også tilrettelegges for en åpen hytte/opplevelsesbygg med 
utsikt mot havet.  
 

1. Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Kystverket tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for 
samfunnet. Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et 
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. Videre er det et nasjonalt mål å flytte godstransport fra vei til sjø. 
Kystverket har fått i oppgave å bidra til å utvikle et helhetlig transportsystem. 
Et velfungerende sjøtransportsystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling og bosetting langs kysten, for at norske bedrifter kan inngå 
i komplekse og globale handels- og produksjonssystemer, i tillegg til at personer skal 
komme seg mellom hjemsted og arbeidsplass. 
 
Kystverket har veiledning og informasjon om vår rolle i arealplanlegging på våre nettsider. 
Her finner en også styrende dokument som ligger til grunn for vår medvirkning i planlegging 
etter plan- og bygningsloven.  
 
Planarbeidet i Osen kommune berører Kystverkets saksfelt, og vi har da rett og plikt til å 
delta i planleggingen, jf. plan- og bygningsloven § 3-2 tredje ledd. 
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2. Innspill til planen 
Planområdet del 1 ligger ved Molthaugen, del 2 ligger i Setervågen.  
 
Sætervika er etablert havn med molo og har tidligere vært statlig fiskerihavn. Det er i dag 
rutetrafikk med hurtigbåt i havna. I havneområdet er det også etablert marina og 
overnattingsmuligheter.  
 
Kystverket har flere navigasjonsinnretninger i området. Det står en fyrlykt på moloen mot sør 
og det er en lanterne på moloen mot nord. Innenfor planområde 2 står en stake, ytterligere 
tre staker står i farvannet utenfor planområdet. På flyfoto logger flere mindre fartøy forankret 
i bøyer. Planområdet ligger i underkant av 1,3 km fra arealavgrensningen til hovedleg nr. 
1547 «Hepsøyrevet».  
 
Det fremgår av foreslått planprogram at det legges opp til 20-25 hytter i hyttefeltet, naust som 
tilbud til fritidsinnbyggere, samt brygge for lasting og lossing av fritidsbåter i havneområdet. 
Det er opplyst i planprogrammet at bryggen vil ha formål «småbåthavn», videre at båtplasser 
er tilgjengelig i felles småbåthavn. Det er også opplyst at det legges opp til båthavn/lager i et 
eldre steinbrudd.   
 
Det er viktig at det ikke planlegges for tiltak som begrenser sikker og effektiv ferdsel for 
sjøtrafikken. 
 
Kystverket har gitt innspill til kommuneplanen for området i brev datert 21. mai 2019 (vår ref.: 
2018/3245-8). 

 

2.1 Konsekvensutredning 
 
Det fremgår av planprogrammet at det skal gjennomføres konsekvensutredning avgrenset 
til friluftsverdier og bygging av fritidsboliger. Videre at det ikke er krav om 
konsekvensutredning vedrørende utfylling for kai eller bygging av havneanlegg.  
  
Kystverket har ingen kommentarer til dette.  
 

 
2.2 ROS-analyse  
 
Det følger av pbl. § 4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse at: 
 

 «Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging.» 
 
Kommunen må i sin ROS-analyse vise hva en endret arealbruk vil ha å si for omgivelsene, 
men også på hvilken måte omgivelsene vil virke på arealbruken i planområdet. 
 
Kystverkets vurdering er at følgende forhold kan ha særlig betydning for sikkerhet, ferdsel, 
forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet. Dette er forhold som må gis et særlig fokus i 
kommunens ROS-analyse (listen er ikke uttømmende): 
 

 bølgepåvirkning  
 innsnevret farvann (kollisjonsrisiko) 
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 risiko for sammenstøt med konstruksjoner  
 
Forslagsstiller må vurdere om det er forhold i farvannet som bør omfattes av ROS-
analysen. 
 
 
2.3 Forholdene i farvannet ved planområdet 
 
Setervågen er i sjøkart markert med ankringssymbol i sjøkart, og flyfoto viser at det ligger 
flere mindre fartøy på svai utenfor planområde 2. Havneområdet trafikkeres også med 
hurtigbåt.  
 

 
Utsnitt fra Kartløsningen «Kystinfo». Flyfoto fra Norge i bilder, navigasjonsinstallasjoner og 

elektronisk sjøkart (ENC) 
 
Vi ber om at det vurderes om planforslaget vil ha ferdselsmessige konsekvenser for 
brukere av sjøen, herunder bruk av området til ankring. Operatør av hurtigbåt bør også 
involveres i planprosessen.  

 
Generelt anbefales bryggeanlegg planlagt på en slik måte at det unngås konflikt med 
bading og annen ikke-motorisert bruk av farvannet. 
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Vi gjør oppmerksom på at brygger mv., som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller 
forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, krever tillatelse etter havne- og farvanns-
lovens § 14. 
 
Det må ikke planlegges arealbruk som vil være i konflikt med navigasjonsinnretninger. Det 
er spesielt viktig at det ikke åpnes opp for tiltak som kan skjerme for seilingssektorene (rød, 
grønn og hvit) fra fyrlyktene. 
 
Det er plassert en lykt ytterst på molo mot sør. Dette er et sektorlys, og det er viktig at ikke 
lys fra hytter, gatebelysning, arbeidslys fra båthotell mv. blender for dette. Det er også 
plassert flere staker i havneområdet, herunder en stake innenfor planområde 2. Det er 
viktig at det tas hensyn til disse slik at muligheten for sikker ferdsel opprettholdes.  

 
Veiledning om fyr, lykter og sjømerker er gitt på våre nettsider. 
 
2.4 Oppsummering 
 
Kystverkets vurdering er at det som en del av planarbeidet avklares hvilke virkninger den 
planlagte infrastrukturen og bruken av denne vil for navigasjonsinnretninger, annen bruk av 
farvannet og næringsaktører som er lokalisert ved og som bruker sjøen.  
 

  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ruben Vian Alseth 

 
 
 
 
Tommy Haugan 

fungerende avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopimottaker: 
OSEN KOMMUNE Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
    

 
 
 

https://www.kystverket.no/sjovegen/fyr-lykter-og-sjomerker/
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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART OG HØRING FOR MOLTHAUGEN 
I OSEN KOMMUNE 
 
Mattilsynet har mottatt varsel om oppstart og høring for Molthaugen i Osen kommune. Frist for å gi 
svar er satt til 19. september 2022. 
 
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre at tiltak 
som planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Mattilsynet er sektormyndighet. 
 
Vi skal påse at nasjonale føringer, regionale planer og lokale bestemmelser som beskytter 
drikkevann og drikkevannskilder følges opp av kommuner og tiltakshavere. 
 
Saken gjelder 
Dere varsler oppstart av reguleringsarbeid samt høring av planprogram for Molthaugen, på 
eiendom Gnr. 1 bnr. 9 i Osen kommune. 
Det skal legges til rette for hyttefelt med mulighet for rekkenaust, kai for lasting og lossing og 
båthotell. Det skal i tillegg legges til rette for en åpen hytte/opplevelsesbygg med utsikt mot 
storhavet. 
Dere opplyser at mellom 20-25 hyttetomter legges ut for salg i området. 
 
Dere skal utarbeide en ROS analyse, og at det vil avklares om det må foretas ytterligere 
utredninger. 
 
Dere nevner at kapasiteten på det kommunale vannverket, Sætervik vannverk, er begrenset. Og 
kan av den grunn ikke garantere at dette vannverket kan forsyne det mulige hyttefeltet med nok 
vann. 
I den anledning mener Osen kommune at tiltakshaver bør vurdere en egen/annen løsning for å 
skaffe drikkevann til hyttefeltet. 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref:    
Vår ref: 2022/163660     
Dato: 02.09.2022   
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Mattilsynets vurdering 
 
Vi har følgende innspill til tiltaket: 

 Det må legges frem en løsning på hvordan tilgangen til drikkevann i hyttefeltet skal løses 
og fremkomme i VA-planen. Dette skal være med i rekkefølgebetemmelsene.  
 

 Hvis det skal bores etter grunnvann må kvaliteten og kapasiteten til vannkilden 
dokumenters tidlig i planprosessen for å kunne vite om kildene kan benyttes, og hva som 
må gjøres av tiltak for at de kan tas i bruk.  

 
 Det kan ikke aksepteres løsninger som kan medføre økt fare for forurensning av eget eller 

andre sitt drikkevann, eksempelvis ved nye boringer og avløpsløsninger som ikke er 
omfattet av VA-planen. 
 

 Det skal gjennomføre registreringer av nye vannforsyninger, dette omfatter også 
vannforsyninger til hyttefelt. Nye vannforsyninger er registreringspliktige etter  
drikkevannsforskriften § !7. Registrering. Vannforsyning med over 10 m3  produsert vann i 
døgnet, skal plangodkjennes, i henhold til § 18. Registrering av nye 
vannforsyningssystemer gjøres på mattilsynet.no 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Tove Marie Hervik  

    seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan - 
Molthaugen, gnr. 1 bnr. 9 - Osen kommune 
Vi viser til varsel om oppstart datert 05.08.2022.  
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl). 

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i forhold til 
tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart 
til reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har 
størst behov. 
 

NVEs generelle veiledning 
NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle 
våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 
reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og 
bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 
planarbeidet. 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjon og veiledning lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 
mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 
 

NVE sin oppfølging av planarbeidet 
Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. 
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging.  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle 
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på 
høring til NVE.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  

 
 
 
Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Åse Sofie Winther 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 
 
 
Mottakere: 
HD Plan & Arkitektur AS  
 
Kopimottakere: 
Osen kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf


 

3 
 

 



Hd Plan & Arkitektur AS
Carl Sæther Danielsen
Havbruksparken Storlavika 7
7770 FLATANGER

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO
22/4347 - 2 22/29196 07.09.2022 

Sametingets uttalelse til oppstartsvarsel og høring av 
planprogram - Molthaugen, Osen kommune
Vi viser til deres brev 05.08.2022. 
Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter 
vi dialog med reindriftsforvaltninga og gjeldende reinbeitedistrikt.

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske 
kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget.

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
Vi foreslår følgende tekst:

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle 
mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må 
videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige kulturminnehensyn viser vi til egen 
uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Elin Rose Myrvoll Harald Bugge Midthjell
juogushoavda / seksjonssjef Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Hd Plan & Arkitektur AS Havbruksparken Storlavika 7 7770 FLATANGER

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok Ta kontakt

Aamhtsreerije

saksbehandler

Harald Bugge Midthjell

Tel: +47 78 47 40 33

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347
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HD PLAN & ARKITEKTUR AS 
Havbruksparken 
Storlavika 7 
 
7770 FLATANGER 
  
 
Carl Danielsen 

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Simon Gervais / 94052688 22/153929-2    01.09.2022 
     
      

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - 
Detaljreguleringsplan for Molthaugen - Gnr. 1 bnr. 9 - PlanID 5020-202201 
- Osen kommune 

Viser til deres brev av 05.08.2022.  
 
Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 
oss videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for et mindre hyttefelt med 20 til 25 hyttetomter, 
samt adkomstveg til hyttefeltet. Videre planlegges det for rekkenaust og brygge for lasting 
og lossing av fritidsbåter i havneområdet. En åpen utsikthytte på Tomåsneset skal gi 
mulighet for bevertning.  
 
Planområdet ligger på Molthaugen, nordvest i Osen kommune. Adkomst er fra fv. 6304 eller 
med hurtigbåt fra Sandviksberget. Planområdet er ved oppstart beregnet å være ca. 181 daa 
og er i gjeldende KPA for Osen kommune avsatt til LNF(R)-formål, fritids- og turistformål, 
naustområde og næringsbebyggelse. Det er vurdert at planen utløser krav om 
konsekvensutredning.   
 
Statens vegvesen forventer at det i planbeskrivelsen og ROS-analysen vurderes hvordan 
utvikling av området vil påvirke trafikken på omkringliggende vegnett. Vi forutsetter at 
trafikksikkerhet og framkommelighet blir prioritert – også med tanke på god logistikk i 
området.  
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Adkomst for nødetater må ivaretas, og gode renovasjonsløsninger skal sikres. Vi viser til 
våre vegnormaler som må ligge til grunn for utforming av veg og dens sideområder. 
Geometrisk utforming av veg, avkjørsler/kryss, frisikt og andre krav må gå frem av 
bestemmelsene. 
 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som framkommer av oppstartsvarselet. Vi vil komme tilbake med en endelig 
uttalelse når planen sendes på høring. 
 
 
Transportforvaltning midt 1 
Med hilsen 
 
 
 
Helge Stabursvik 
seksjonsleder Simon Gervais 
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Uttalelse til varsel om oppstart med planprogram på høring for 

reguleringsplan - Molthaugen - Seter - Osen kommune 

Statsforvalteren har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte 

reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 

 

Landbruk  

Formålet med planen er å legge til rette for hyttefelt med 20-25 hytter, rekkenaust, kai og båthotell. I 

tillegg ønskes en åpen hytte med utsikt mot storhavet. Det planlegges adkomstvei til fritidstomtene. 

Videre foreslås det et fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelslandbruk. Planområdet 

er på 181 daa og er todelt. Del 2 ligger innenfor havneområdet, er klassifisert som annet markslag i 

NIBIOs kartbase Gårdskart og berører ikke nasjonale eller regionale landbruksinteresser. Del 1 

omfatter noe jordbruksareal, bl.a. innmarksbeite.  

 

Statsforvalteren som landbruksmyndighet ber om at konsekvensene for jordressurser/jordvern og 

konsekvenser for eksisterende og framtidig landbruksdrift vurderes. Som dyrka jord regnes fulldyrka 

og overflatedyrka jord og innmarksbeite. Vi minner om at jordvernet er innskjerpet gjennom 

nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i juni 2021. Vi har også fått en ny innstramming i brev 

fra statsrådene i landbruks- og matdepartementet og kommunal- og distriktsdepartementet den 

23.3.2022. Her understreker statsrådene betydningen av å ta vare på matjorda. Det skal være 

samfunnsinteresser av stor vekt som skal ligge til grunn for omdisponering av dyrka jord.  

 

Bygging av fritidsboliger kan neppe sies å være en samfunnsinteresse av stor vekt. Erfaring viser at 

bygging av hytter og boliger inntil landbruksareal potensielt kan føre til drifts- og miljømessige 

ulemper for landbruket. Vi har med bakgrunn i dette faglig råd om at grensen mellom fritidsboliger 

og dyrka jord justeres slik at området for fritidsboliger får større avstand til dyrka jord.  Vi forutsetter 

videre at adkomstveier ikke bygger ned dyrka jord. 

 

Regional plan for arealbruk 2022-2030, vedtatt i Fylkestinget i mars 2022, skal legges til grunn for 

kommunal virksomhet i regionen. I planen står det følgende: «I forbindelse med forslag om 

omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord til utbyggingsformål eller samferdselsanlegg, skal det 

alltid foretas en alternativvurdering og en samlet bærekraftvurdering, der det også tas hensyn til 



  Side: 2/5 

 

 

transportbehov (SPR-BATP), friluftsliv, kulturminner, vannmiljø og naturmangfold». Vi ber om at 

dette legges til grunn i den videre planleggingen og at det vurderes alternativ som ikke bygger ned 

dyrka jord. 

 

Reindrift 

Planområdet er utenfor sentrale beiteområder for Fovsen Njaarke sijte. Vi har ingen merknader. 

 

Klima og miljø 

For Statsforvalteren som miljømyndighet er ivaretakelse av klima, naturmangfold, landskap og 

friluftsinteresser sentrale tema i arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensing blant annet i 

form av støv, støy og forurensning i grunnen er også viktig for Statsforvalteren som miljømyndighet. 

Se også rundskriv T-2/16: Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet-klargjøring av 

miljøforvaltningens innsigelsespraksis.  

 

Kommunen har vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, og det lages planprogram 

for reguleringsplanen. Kommunen har vurdert at behovet for konsekvensvurdering ikke er til stede 

etter vurderinger av hvorvidt følgende tiltak har vesentlig påvirkning på miljø og samfunn: 

Landgjenvinning fra havet – utfylling for kai, bygging av vei – ankomst til fritidsbebyggelse, bygging av 

havneanlegg – kai. Videre viser kommunen til at følgende tema bør utredes i planprosessen: 

Naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap, arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og 

kvalitet. Detaljreguleringsplanen-forslag til planprogram viser i punkt 5 til viktige problemstillinger i 

forhold til miljø og samfunn som bør omtales i planbeskrivelsen.  

 

Statsforvalteren viser til at denne listen av aktuelle problemstillinger skal vurderes tilstrekkelig, og 

viser også til at følgende som må hensyntas i videre planarbeid:  

 

Strandsone 

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen må følges. 

Målene med disse er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Osen 

kommune er i henhold til strandsoneretningslinjene i sone 3. Det vises også til § 1-8 i plan- og 

bygningsloven.  

I henhold til retningslinjene bør terrenginngrep begrenses, med tanke på landskap bør plassering, 

størrelse og utforming av bygg og anlegg vurderes nøye. 

 

Friluftsliv, natur- og friluftsområder 

Området er ikke kartlagt med hensyn verdier for friluftsliv. Miljødirektoratets veileder M98-2013 

viser til at kommunen et hovedansvar for å sikre friluftslivsinteressene i områder som er viktige for 

friluftslivet.  Samtidig kan turistmål med en gitt besøksfrekvens innebære økt behov for transport, 

ferdsel og slitasje i natur- og friluftsområder. Det vises her som eksempel til foreslått utsiktshytte på 

Tomasneset. Betingelser knyttet til adkomst, parkering, ferdsel, merking og skilting som ivaretar 

forhold også knyttet til allmennhetens tilgang bør vurderes og beskrives.  

 

Naturmangfold 

Det må undersøkes hvilket naturmangfold som kan påvirkes av tiltaket og effekten av påvirkningen 

må vurderes, jf. naturmangfoldloven §7. Se veileder til naturmangfoldloven kapittel II (T-1554). 

 

Motorferdsel 

Når det gjelder motorferdsel der det ikke er veg, minner vi om at transport av materialer ikke må 

være til skade for naturen. Transport må foregå uten bruk av motoriserte fremkomstmiddel, så 
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lenge det ikke foreligger noen annen tillatelse etter søknadsbehandling i kommunen. Det må 

synliggjøres i saken.  

 

Klima- og klimatilpasning 

Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta 

klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf. 

statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Med tanke på plassering 

av ulike tiltak ved sjøen må havnivåstigning tas i betraktning. Det bør vurderes om det skal legges til 

rette for lading av elektriske fritidsbåter. 

 

Forurensing:  

Det må synliggjøres i plan hvordan vann og avløp skal løses. 

 

Lysforurensing påvirker miljøet og levende organismer. Det bør tas inn i bestemmelsene at utendørs 

belysning planlegges og etableres på en måte som minimerer lysforurensing fra lysanlegg. 

Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er vurdert. For denne planen er støy i 

anleggsperioden aktuell å vurdere. Jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442(2021)). 

 

Overskytende jord- og steinmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider vil normalt 

være å anse som næringsavfall. Forurensingsloven inneholder regler om håndtering av slike masser. 

Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, skal vurderes i 

planprosessen, jf. veileder M-1243. 

 

Utfylling i sjø  

På generelt grunnlag er alle tiltak i sjø, som eksempel utfylling søknadspliktig. Statsforvalteren kan gi 

tillatelse etter forurensningsloven. Søknadsskjema for mudring/dumping/ og/eller utfylling ligger på 

våre hjemmesider under «skjema og tjenester».  Det er for øvrig en forutsetning at tiltaket er 

planavklart før Statsforvalteren tar saken opp til behandling etter forurensningsloven. 

 

Barn og unge og helse og omsorg 

I høringsforslaget vil sektorområdene folkehelse, universell utforming og barn og unges 

oppvekstsvilkår spesielt vektlegge: støy, allmennhetens tilgang til friluftsliv, inkludert i strandsonen, 

trafikksikkerhet, samt om det med plangrep legges til rette for bedre tilgjengelighet og universell 

utforming. For folkehelsa er tilgang til drikkevann viktig og vi viser til mattilsynets uttalelse om at det 

må foreligge rekkefølgekrav som sikrer drikkevann for det nye hyttefeltet.  

 

Under tema som skal utredes har ikke kommunen satt inn folkehelse og barn og unges interesser 

som eget tema. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen gir 

forventninger om medvirkning fra barn hvis planen berøre barn og unges interesser. Hvis det 

innenfor området i dag er arealer eller anlegg i bruk av barn, eller som har kvaliteter som gjør dem 

egnet for bruk av barn, må det vises i planen hvordan alternative leke og aktivitetsmuligheter 

etableres, eventuelt med erstatningsareal.  

 

Kommunen har ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester til hyttebefolkningen i den tiden 

disse oppholder seg i kommunen og vi minner om at alle kommuner som tillater nye hyttefelt må ta 

høyde for hyttefolket sine mulige tjenestebehov ved planlegging og dimensjonering av helse- og 

omsorgstjenestene.  
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Samfunnssikkerhet 

Det er i planprogrammet beskrevet at det skal utarbeides en ROS-analyse, og det pekes spesielt på 

stormflo og mulighet for marin leire. Da det også legges opp til utfylling i sjø, vil det være naturlig å 

få gjort en geoteknisk undersøkelse av bunnforholdene, slik at man unngår undersjøiske ras. 

 

Statsforvalteren påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROS-analysen. Det er 

viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne analysen (jf. 

sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og 

bygningsloven § 4-3). 

 

Kommunens oppgave er blant annet å 

• følge opp intensjonen med en ROS-analyse, som er å komme frem til om et område er 

bebyggbart eller ikke 

• sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i planarbeid og senest skisseres etter oppstartsmøte 

(positivt om det lages et utkast til ROS som sendes på høring sammen med oppstartsvarslet, 

for å kunne gi hensiktsmessige tilbakemeldinger tidlig i planprosessen)  

• ha klare forventninger og krav til utreder av en plansak om tema, metodikk og utforming av 

en ROS-analyse, og hvilke kvalitetskrav som forventes (kvalitetskrav kommunen kan sette, er 

foreslått i veileder fra DSB om samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017).)  

• sørge for at avdekket risiko skal møtes med tiltak som sikres i planbestemmelsene eller 

gjøres juridisk gjeldende på andre måter 

  

Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker 

• være utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder fra 2017 (se også liste over mulige kilder i 

vedlegg 5)  

• inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med kryss under «ja» eller 

«nei» 

• inneholde en kildeliste til analysen 

• ha kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-analyse, andre 

tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens beredskapsplanverk som en naturlig del 

av kildegrunnlaget i tillegg til NVE og NGU med flere 

• ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, som styrtregn og vind vurderes, og 

overvannshåndtering løses i plansaken 

  

Statsforvalteren vurderer innsigelse (JF. DSBs retningslinjer for Statsforvalterens bruk av innsigelse) 

når 

• det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, kilder og vurderinger.  

• det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt for XXX» uten at det videre 

grunngis eller vises til kilde 

• grunnleggende tema, som et endret klima, eller ras/flom og lignende som tydelig er 

avmerket i kart, ikke er vurdert  

• det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men planforslaget ikke beskriver hvordan 

dette skal følges opp med avbøtende tiltak som sikres igjennom arealformål, hensynssoner 

eller generelle bestemmelser 

• det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er forhold i området som kan ha 

innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller har manglende vurdering 

 

Ingen ytterligere kommentarer til oppstartsvarslet eller planprogrammet på nåværende tidspunkt. 
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Videre arbeid 

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene 

som fremkommer av oppstartsvarslet. Statsforvalteren vil komme tilbake med en endelig uttalelse 

når planen sendes på høring.  

 

 

• Statsforvalteren ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige 

regionale interesser. Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt 

planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på 

postmottak@trondelagfylke.no. 

• Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt 

med Statsforvalterens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. 

Se kontaktliste.  

• Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om 

at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-fil til Kartverket Trøndelag på e-

post: plantrondelag@kartverket.no 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Elisabeth Varsi Stubbrud (e.f.) 

seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen 

 

 

 

 

 

Tor Sæther 

seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen 
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1 Innledning 

1.1  Mandat 

I kommuneplanens samfunnsdel for Osen kommune 2015-2026 er «Livskraftige bygder/attraktive 
steder» definert som et av de overordnede målene. Målet skal blant annet nås gjennom 
videreutvikling og etablering av servicefunksjoner innen turisme og næringsaktivitet rettet mot 
fritidsinnbyggere.  

Etter nedlegging av skolen på Seter er det viktig å øke den turistrettede aktiviteten for å beholde 
viktige funksjoner som butikk og kro i bygda. Ove Buhaug ønsker å utvikle eiendommen Molthaugen 
for å bidra til dette.  

I møte med Osen kommune, Utvikling og Miljø 25.04.2022 ble oppstart av detaljreguleringsarbeidet 
anbefalt, jf. referat av 14.07.2022. 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 

• et mindre hyttefelt med 20-25 hyttetomter for salg og utleie på Buhaugen, samt adkomstvei 
til hyttefeltet 

• rekkenaust som tilbud for fritidsinnbyggere 
• brygge for lasting og lossing av fritidsbåter i havneområdet (båtplass tilgjengelig i felles 

småbåthavn ved nordmoloen) 
• båthotell/lager i det gamle steinbruddet 
• åpen utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning 
• fellesareal for redskapsboder for mulig senere andelsjordbruk 

Etablering av hyttefeltet vil gi mulighet for utvikling av servicefunksjoner rettet mot 
fritidsinnbyggere, slik som utleiehytter, vaktmestertjeneste, båthotell, m.m. og følger dermed opp 
viktige strategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

1.3 Lovgrunnlaget 

• Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 (pbl.) 
• Vannressursloven av 24. november 2000 (vrl.) 
• Forurensningsloven av 13. mars 1981 (forurl.) 
• Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 (nml.) 
• Friluftsloven av 28. juni 1957 (fril.) 
• Kulturminneloven av 9. juni 1978 (kulml.)  
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 

1.4  Regionale føringer 

• Trøndelagsplanen 2019-2030 
• Regional plan for arealbruk 2021-2030 

1.5 Kommunale føringer 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2030 
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• Helhetlig ROS 2019-2030 
• Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 
• Handlingsplan for omstillingsprogrammet for Nord-Fosen 2022 
• Klima- og Energiplan 2020-2024 
• Kommunedelplan vann 2021-2033 

1.6 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

Planområdet er i gjeldende KPA for Osen kommune avsatt til LNF(R)-formål, fritids- og turistformål, 
naustområde og næringsbebyggelse. En liten del av planområdet berører areal avsatt til 
boligbebyggelse. Planområdet berør ingen hensynssoner. 

For området FT02 forutsetter KPA konsekvensutredning av friluftsverdier Tomasneset før utbygging. 
For området F17 N tillater KPA totalt 6 naust uten krav om regulering. 

Reguleringsforslaget ved oppstart avviker fra kommuneplanens arealdel på følgende punkter:  

Omdisponering fra LNF(R)-formål i delområde 1 

• 20-25 nye fritidstomter – formål fritidsbebyggelse 
• Fellesareal for redskapsboder – formål fritidsbebyggelse 
• Adkomstvei til fritidstomtene – formål kjørevei 

Omdisponering fra fritids- og turistformål i delområde 1: 

• Utsiktshytte på Tomasneset med mulighet for galleri/bevertning – formål annen offentlig 
eller privat tjenesteyting 

• Båthotell i gammelt grustak – formål næringsbebyggelse 

Omdisponering fra fiskerihavn (avhjemlet) og fritids- og turistformål i delområde 2: 

• Brygge for lasting og lossing av fritidsbåter – formål småbåthavn 
 

 
Figur 1 Utsnitt av KPA for området, planavgrensning vist med rød stiplet linje. 
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2 Planprosessen 

2.1 Organisering 

Planen fremmes som en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. Ove 
Buhaug har som tiltakshaver hovedansvaret for planarbeidet. HD Plan og Arkitektur AS utarbeider 
forslag til planprogram og forslag til reguleringsplan.  

Prosjektleder hos HD Plan og Arkitektur er Carl Danielsen. Prosjektleder er ansvarlig for utarbeidelse 
av planen. Eksterne konsulenter blir benyttet i de tilfeller at HDPA mangler kapasitet eller 
kompetanse.  

2.2 Fremdrift 

Det er satt opp følgende veiledende tidsplan for planprosessen fram til ferdig vedtatt 
reguleringsplan, justert etter høring: 

• Varsling av planoppstart og høring av planprogram  mai-august 2022 
• Fastsettelse av planprogram  oktober 2022  
• Utarbeidelse av reguleringsplan inkl. KU  fram til januar 2023  
• Høring og offentlig ettersyn  februar 2023-mars 2023  
• Egengodkjenning av reguleringsplan  april 2023  

Tidsplanen er satt opp med forbehold om at alt går som planlagt, og at det ikke kommer innsigelser 
til planen.  

2.3 Formålet med planprogrammet  

Formålet med planprogrammet er å  

• klargjøre formålet med planleggingen og prosjektet  
• fastsette hvilke alternativer som skal utredes  
• fastsette hvilke tema som skal utredes i konsekvensutredningen  
• liste opp hvilke tema som skal behandles i planbeskrivelsen  
• redegjøre for planprosessen og beskrive opplegg for medvirkning  

Planprogrammet skal ikke omfatte alle mulige effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til tema der 
man forventer vesentlige virkninger. Detaljeringen skal legges på et nivå som er tilstrekkelig for å 
fatte en beslutning. 

2.4 Medvirkning 

Det legges opp til følgende arenaer for informasjon og medvirkning i planprosessen: 

• Ved varsel om oppstart inviteres alle berørte til å gi innspill til planarbeidet og 
planprogrammet. 

• Møter og dialog med myndigheter, og med berørte grunneiere og andre interessenter ved 
behov gjennom hele planprosessen. 

• Involvering av lokalkjente og interessenter i forbindelse med konsekvensutredninger. 
• Informasjon om prosjektet legges ut på kommunenes nettsider. 
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3 Utredningsbehov 

3.1 Generelt 

I innledende planprosess og i oppstartsmøte med Osen kommune er det konkludert med at tiltaket 
skal konsekvensutredes. En konsekvensutredning skal ifølge forskriften om konsekvensutredninger 
inneholde en vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til: 

• nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene 
• undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av gjennomføringen. 

Formålet med konsekvensutredningen er å få fram de vesentligste konsekvenser prosjektet vil 
medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn, slik at disse legges til grunn for vedtaket 
av reguleringsplanen. 

Reguleringsplaner skal alltid vurderes i henhold til naturmangfoldloven kap II og kulturminneloven § 
9, og i tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse. 

3.2 Tiltak som utløser konsekvensutredning 

KPA forutsetter konsekvensutredning av friluftsverdier Tomasnesset før utbygging for området FT02 

Reguleringsplanen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) § 6, 
Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Planen omfatter 
Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan, jf. pkt. 25 i vedlegg I. 

I veilederen Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, har departementet uttalt 
at det i bestemmelsen er ment nye områder for bolig- og fritidsboliger av en viss størrelse, samt at 15 
daa kan være et passende utgangspunkt for hva som kan defineres som et område på en viss 
størrelse. I denne planen er området langt over 15 daa. Byggeområdet for fritidsboliger utløser 
dermed krav om konsekvensutredning etter § 6.  

Det er videre gjort en vurdering av behov for konsekvensutredning av andre tiltak i planen opp mot 
KU-forskriften § 8 og Vedlegg II, der utløsende krav til KU er at egenskaper ved planen kan få en 
vesentlig virkning for miljø eller samfunn jf. § 10, 2. og 3. ledd i forskriften. Planen omfatter følgende 
tiltak i vedlegg II der konsekvensutredning skal vurderes: 

Pkt. 1 g)  Landgjenvinning fra havet – utfylling for kai 
Pkt. 10 e) i.  Bygging av vei – adkomst til fritidsbebyggelse 
Pkt. 10 e) ii. Bygging av havneanlegg – kai i forbindelse med utfylling 

Det er gjort en vurdering av om disse tiltakene kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn i tråd 
med forskriftens § 10 og konkludert med at verken egenskaper ved tiltakenes eller tiltakenes 
lokalisering eller påvirkning på omgivelsene utløser konsekvensutredning.  

3.3 Utredningstema 

Jf. KU-forskriften § 21 skal konsekvensutredningen identifisere og beskrive de faktorer som kan bli 
påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder: 

• Naturmangfold, jf. naturmangfoldloven 
• Økosystemtjenester 
• Nasjonalt internasjonalt fastsatte miljømål 
• Kulturminne og kulturmiljø 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Forurensning (utslipp til luft, under dette klimagassutslipp, forurensning av vann/grunn/støy) 
• Vannmiljø 



Detaljreguleringsplan for Molthaugen, gnr. 1 bnr. 9 

7 Planprogram PlanID 5020-202201 

• Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser 
• Samisk natur- og kulturgrunnlag 
• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Virkninger som følge av klimaendringer; risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred 
• Befolkningshelse og helsa si fordeling i befolkningen 
• Tilgjengelighet for alle til uteområde og gang- og sykkelvegnett 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Kriminalitetsforebygging 
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og 
langsiktige virkninger. Det er vesentlige virkninger for miljø og samfunn som skal vurderes, noe som 
innebærer at ikke alle tema som er listet opp i listen over nødvendigvis skal inngå i 
konsekvensutredningen. De mest aktuelle tema vi mener det bør legges vekt på i denne 
sammenheng er uthevet med tykk skrift over. 

3.4 Metode 

Ifølge KU-forskriften skal det tas utgangspunkt relevant og tilgjengelig informasjon og følges 
anerkjent metodikk.  

For utredningstema naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv og landskap vil det bli tatt utgangspunkt i 
Miljødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. Null-alternativet 
(dagens situasjon) vil bli benyttet for å beskrive og sammenligne virkningene av konsekvensene for 
alle tema ved utbyggingen. Utredningen vil inngå som del av planbeskrivelsen 

For utredningstema arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet vil det bli utarbeidet en 
3D-visualisering av prosjektet. 

3.5 Risiko- og sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som en del av planarbeidet. ROS-analysen 
har som formål å gi en overordnet, representativ og beslutningsrelevant framstilling av risiko for tap 
av verdier med hensyn til liv og helse, ytre miljø og materielle verdier.  

En innledende ROS-analyse har identifisert følgende uønskede hendelser med behov for utredning 
eller tiltak:  

• Ved Leira vil stormflo vil kunne overflømme bebyggelsen og byggehøyde må hensynta dette 
• På et lite område øst for Molthaugen og ved Leira er det mulighet for marin leire. Sikker 

byggegrunn må avklares gjennom geoteknisk vurdering i henhold til NVEs veileder 1/2019 
som del av planprosessen. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Molthaugen, Seter nordvest i Osen kommune. Adkomst er via Seterveien 
(Fv 6304) eller med hurtigbåt fra Sandviksberget. Molthaugen har utsikt til storhavet Folla mot 
vest, Osenfjorden mot sør og Svesfjorden mot øst. 

 
Figur 2 Oversiktskart - Molthaugen vist med rød sirkel.  

4.2 Planavgrensning og eierforhold 

Planområdet omfatter kun en eiendom: 

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 

1/9 Molthaugveien 7, 7748 Seter Ove Ragnar Buhaug 

Planområdet er todelt. Del 1 tar til ved oppstart tar til i eiendommens nordvestre hjørne. Derfra 
følges grense mot gnr. 1/2, deretter grense mot fylkesveg til denne krysser privat veg til Molthaugen. 
Grensen går videre på nordøstre side av den private veien og over denne til den treffer grense for 
gnr. 1/32. Denne grenselinjen følges mot vest og sørøst til sørligste hjørne. Deretter går plangrensen 
ca. 12 m sørøst før den dreier sørvest ca. 17 m, sørøst ca. 30 m, sør ca. 35 og sørøst ca. 100 m. Herfra 
følges kanten på dyrkajorda til eiendomsgrensen til gnr. 1/9. Denne grensen følges frem til 
eiendommens sørøstre hjørne og derfra langs sjø tilbake til utgangspunktet.  

Del 2 omfatter eiendommens teig ved Leira, i havneområdet nord for planområdets del 1. 
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Figur 3 Planområdets avgrensning (vist med sort stiplet linje) 

Planområdet ved oppstart er beregnet å være ca. 181 daa. Det tas forbehold om at planområdets 
størrelse kan bli redusert i løpet av planprosessen. 

4.3 Landskap 

Planområdet fremstår som typisk kystslettelandskap og har en høyde på mellom 0 og 39 moh. 
Området er eksponert og kupert med gresskledde koller og ellers lite og lav vegetasjon.  

 
Figur 4 Flyfoto av planområdet (kilde: norgeibilder.no)  
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4.4 Dagens arealbruk 

Området har i hovedsak karakter av ubebygd utmarksareal.  

Planområdet ved oppstart berører 9,2 daa jordbruksareal, herav 0,1 daa fulldyrka jord og 9,1 daa 
innmarksbeite. 2,6 daa innmarksbeite vil ikke berøres av utbygging.  
Resterende areal består i hovedsak av åpen, grunnlendt fastmark med fjell i dagen, med unntak ca. 2 
daa lengst øst som er tresatt med uproduktiv barskog. 

4.5 Bebyggelse 

Med unntak av to naust i delområde 2 er det i dag ingen bebyggelse i planområdet. 

4.6 Naturmangfold 

Det er ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i planområdet. 

4.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert et gravfelt fra jernalder i planområdet (LokalitetsID 60379).  

4.8 Vannmiljø 

Planområdet berører to kystvannforekomster som begge har god økologisk tilstand. 

4.9 Grønn- og blågrønn struktur 

Kommunen har gjennomført friluftskartlegging. Hele planområdet er registrert som ikke verdisatt 
friluftsområde.  

4.10 Sosial infrastruktur 

Det er ingen sosial infrastruktur i planområdet. På Seter er det i dag butikk, kro, rorbuer for 
overnatting og samfunnshus. Skolen ble nedlagt i 2020. Hurtigbåt mellom Seter og Sandviksberget 
anløper 1-6 ganger daglig. 

4.11 Teknisk infrastruktur 

Seter har kommunalt vannverk og nærliggende eiendommer er tilkoblet dette. Vannverket har lav 
kapasitet, men forventes å oppgraderes slik at også de nye fritidsboligene kan påkobles dette. Det er 
ikke kommunalt avløpsanlegg på Seter. 

Det er fylkesvei mellom Seter og Jøssund (Flatanger kommune), deretter videre til Sjøåsen (Namsos 
kommune). Det går hurtigbåt mellom Seter og Sandviksberget. 

4.12 Forurensning 

Det er ikke kjente kilder til forurensning i planområdet. 

4.13 Fareområder 

Deler av planområdet vil kunne være utsatt for stormflo. Hele planområdet ligger under marin 
grense. To mindre deler av planområdet kan ha mulighet for forekomst av marin leire. 
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5 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

5.1 Generelt 

Temaene som beskrives under antas, på nåværende tidspunkt i planprosessen, å utgjøre viktige 
problemstillinger i planarbeidet som bør omtales i planbeskrivelsen. Temaene vil oppdateres i tråd 
med merknader som kommer inn i forbindelse med utlegging av planprogrammet. 

Tema Utredes Kunnskapsgrunnlag 

Naturmangfold, jf. 
nml. § 7. 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, 
ansvarsarter, rødlistearter, 
funksjonsområde for arter og fremmede 
arter. 

Naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets 
håndbok 13 og 19, evt. naturtyper kartlagt 
etter Miljødirektoratets instruks (NiN). 

Eksisterende data i 
Naturbase og 
Artsdatabankens 
kartløsning.  

Befaring i området. 

Landskap Terrengtilpassing, inngrep, skjæringer og 
fyllinger av vesentlig karakter.  

Fjernvirkning, silhuett, solforhold og 
eksponering.  

Terrengmodell og 3D-
visualisering 

Friluftsliv Mulig økt behov for transport, ferdsel og 
slitasje i natur- og friluftsområder. 

Betingelser knyttet til adkomst, parkering, 
ferdsel, merking og skilting som ivaretar 
forhold knyttet til allmennhetens tilgang. 

Kommunens 
friluftslivskartlegging 

Lokalkunnskap 

Landbruk Konsekvenser for jordressurser/jordvern og 
for eksisterende og framtidig landbruksdrift. 

Alternativvurdering dersom dyrka jord 
omdisponeres. 

 

Strandsone Begrensning av terrenginngrep, plassering, 
størrelse og utforming av bygg og anlegg. 

Virkninger for navigasjonsinnretninger, 
annen bruk av farvannet og næringsaktører 
som er lokalisert ved og som bruker sjøen. 

 

Handel og 
næringsutvikling 

Nye næringsmuligheter  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

SEFRAK, fornminner Askeladden, eventuell ny 
arkeologisk befaring. 

Fareområder Stormflo og kvikkleire ROS-analyse 
Geoteknisk vurdering av 
massestabilitet 

Forurensning Støy, lys, bygningsavfall, klimagassutslipp, 
og massehåndtering. 

 

Boliger, bygningsmiljø 
og arkitektur 

Arkitektonisk uttrykk, evt. tilpassing til 
eksisterende bebyggelse 
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Tema Utredes Kunnskapsgrunnlag 

Teknisk infrastruktur 
og miljø 

Nødvendig struktur som må/bør på plass av: 
vei, vann og avløp (herunder VA-plan), 
energiløsninger og behov. Eventuelle 
rekkefølgekrav som bør følges opp i 
planforslaget 

Kommunedelplan for vann  

Sosial infrastruktur/ 
nærmiljø/bomiljø 

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv  

Klima- og 
klimatilpasning 

Tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp 
av klimagasser, ivareta klimatilpasning som 
hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk 
og miljøvennlig energiomlegging. 

Konsekvenser av havnivåstigning.  

Mulig tilrettelegging for lading av elektriske 
fritidsbåter. 

 

Folkehelse og barn og 
unges interesser 

Tilgjengelighet og universell utforming. 

Mulige arealer eller anlegg i bruk av barn, 
eller egnet for bruk av barn som berøres. 

Alternative leke og aktivitetsmuligheter 
dersom slike berøres. 

 

Kommunen, 
lokalkunnskap 

Trafikksikkerhet Sikkerhet for gående og syklende langs 
fylkesveg 

 

 

 

6 Referanser 
Plan- og bygningsloven (2008) 

Forskrift om konsekvensutredninger (2017) 

Osen kommune, Kommunedelplanens samfunnsdel (2015) 

Osen kommune, Kommuneplanens arealdel (2019) 

 

7 Vedlegg 
Referat fra oppstartsmøte 25.04.2022 

Sammenstilling av høringsuttalelser 



Sammenstilling av uttalelser i forbindelse med høring av planprogram for  
detajregugleringsplan for Molthaugen, Osen kommune, PlanID 5020-202201 

28.09.2022        side 1 

Planprogrammet ble sendt på høring/utlagt til offentlig ettersyn 05.08.2022 med høringsfrist 19.09.2022. Det ble gitt utsatt frist til 23.09.2022. 

Det kom totalt syv høringsuttalelser til planprogrammet. Disse er oppsummert under. Det vises ellers til uttalelsene i full tekst. 

Nr Avsender Uttalelse Vurdering 

  Sektormyndigheter 

1 Kystverket 
15.08.2022 

Som en del av planarbeidet må det avklares hvilke virkninger den planlagte infrastrukturen og 
bruken av denne vil for navigasjonsinnretninger, annen bruk av farvannet og næringsaktører som 
er lokalisert ved og som bruker sjøen. 

Tas inn i planprogrammet 

2 Statens 
vegvesen 
01.09.2022 

Statens vegvesen forventer at det i planbeskrivelsen og ROS-analysen vurderes hvordan utvikling 
av området vil påvirke trafikken på omkringliggende vegnett. Vi forutsetter at trafikksikkerhet og 
framkommelighet blir prioritert – også med tanke på god logistikk i området. 

Adkomst for nødetater må ivaretas, og gode renovasjonsløsninger skal sikres. Vi viser til våre 
vegnormaler som må ligge til grunn for utforming av veg og dens sideområder. Geometrisk 
utforming av veg, avkjørsler/kryss, frisikt og andre krav må gå frem av bestemmelsene. 

Vil bli ivaretatt i ROS-analyse 
og planbeskrivelse. 
 

Vil bli ivaretatt i planen 

3 Mattilsynet 
02.09.2022 

 

Det må legges frem en løsning på hvordan tilgangen til drikkevann i hyttefeltet skal løses og 
fremkomme i VA-planen. Dette skal være med i rekkefølgebetemmelsene. 

Kvaliteten og kapasiteten til evt. ny grunnvannskilde må dokumenters tidlig i planprosessen for å 
kunne vite om kildene kan benyttes, og hva som må gjøres av tiltak for at de kan tas i bruk. Nye 
vannforsyninger er registreringspliktige etter drikkevannsforskriften § 17.  

Krav om VA-plan tas inn 
 

Tas til orientering 

4 NVE 
07.09.2022 

 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 

Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på 
høring. 

Tas til orientering 
 
 

Tas til orientering 

5 Sametinget 
07.09.2022 

For hensyn som angår reindrift forutsetter Sametinget dialog med reindriftsforvaltninga og 
gjeldende reinbeitedistrikt. Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk 
freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet.  

Minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene, 

Tas til orientering 
 
 

Innarbeides i 
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Nr Avsender Uttalelse Vurdering 

forslag til tekst: 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, 
må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget 
beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles 
til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. 

Minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

bestemmelsene 
 
 
 
 

Tas til orientering 

6 Statsforvalteren 
i Trøndelag 
19.09.2022 

 

Landbruk  

Planområdets del 1 omfatter noe jordbruksareal, bl.a. innmarksbeite. Konsekvensene for 
jordressurser/jordvern og konsekvenser for eksisterende og framtidig landbruksdrift må vurderes. 
Det skal være samfunnsinteresser av stor vekt som skal ligge til grunn for omdisponering av dyrka 
jord.  

Faglig råd om at grensen mellom fritidsboliger og dyrka jord justeres slik at området for 
fritidsboliger får større avstand til dyrka jord. Forutsetter at adkomstveier ikke bygger ned dyrka 
jord. 

I regional plan for arealbruk 2022-2030 står det følgende: «I forbindelse med forslag om 
omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord til utbyggingsformål eller samferdselsanlegg, skal det 
alltid foretas en alternativvurdering og en samlet bærekraftvurdering, der det også tas hensyn til 
transportbehov (SPR-BATP), friluftsliv, kulturminner, vannmiljø og naturmangfold». Ber om at dette 
legges til grunn og at det vurderes alternativ som ikke bygger ned dyrka jord. 

Reindrift 

Planområdet er utenfor sentrale beiteområder for Fovsen Njaarke sijte. Ingen merknader. 

Klima og miljø 

Statsforvalteren som miljømyndighet: se rundskriv T-2/16: Nasjonale og vesentlige regionale 
interesser på miljøområdet-klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis. 

 

Vurdering av konsekvenser 
for jordressurser/jordvern 
og eksisterende og framtidig 
landbruksdrift tas inn. 

Tas til orientering 
 
 

Legges til grunn for videre 
planlegging. 
 
 
 

 

Tas til orientering 

 

Tas til orientering 
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Forslag til planprogram viser i punkt 5 til viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn som 
bør omtales i planbeskrivelsen. Statsforvalteren viser til at denne listen av aktuelle 
problemstillinger skal vurderes tilstrekkelig, og viser også til at følgende som må hensyntas i videre 
planarbeid: 

Strandsone 

Statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen må følges. 
Terrenginngrep bør begrenses, med tanke på landskap bør plassering, størrelse og utforming av 
bygg og anlegg vurderes nøye. 

Friluftsliv, natur- og friluftsområder 

Området er ikke kartlagt med hensyn verdier for friluftsliv. Miljødirektoratets veileder M98-2013 
viser til at kommunen et hovedansvar for å sikre friluftslivsinteressene i områder som er viktige for 
friluftslivet. Samtidig kan turistmål med en gitt besøksfrekvens innebære økt behov for transport, 
ferdsel og slitasje i natur- og friluftsområder. For eksempel foreslått utsiktshytte på Tomasneset. 
Betingelser knyttet til adkomst, parkering, ferdsel, merking og skilting som ivaretar forhold knyttet 
til allmennhetens tilgang bør vurderes og beskrives. 

Naturmangfold 

Det må undersøkes hvilket naturmangfold som kan påvirkes av tiltaket og effekten av påvirkningen 
må vurderes, jf. naturmangfoldloven §7. Se veileder til naturmangfoldloven kapittel II (T-1554). 

Motorferdsel 

Når det gjelder motorferdsel der det ikke er veg, minner vi om at transport av materialer ikke må 
være til skade for naturen. Transport må foregå uten bruk av motoriserte fremkomstmiddel, så 
lenge det ikke foreligger noen annen tillatelse etter søknadsbehandling i kommunen. Det må 
synliggjøres i saken. 

Klima- og klimatilpasning 

Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, ivareta 
klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging, 
jf. statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Med tanke på 

Tas til orientering 
 
 
 

 

Tas inn i planprogrammet 
 
 

Området er kartlagt i 
kommunens frilufts-
kartlegging, men 
kommuneplanen har likevel 
krav om konsekvens-
utredning av temaet som 
omtalt i planprogrammet. 

 
 
Tas til orientering 
 

 

Motorferdsel vil kun foregå 
langs veg. 
 
 

 

Innarbeides i 
planprogrammet 
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plassering av ulike tiltak ved sjøen må havnivåstigning tas i betraktning. Det bør vurderes om det 
skal legges til rette for lading av elektriske fritidsbåter. 

Forurensing 

Det må synliggjøres i plan hvordan vann og avløp skal løses. Lysforurensing påvirker miljøet og 
levende organismer. Det bør tas inn i bestemmelsene at utendørs belysning planlegges og 
etableres på en måte som minimerer lysforurensing fra lysanlegg. 

Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er vurdert. For denne planen er støy i 
anleggsperioden aktuell å vurdere. Jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442(2021). 

Overskytende jord- og steinmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider vil normalt 
være å anse som næringsavfall. Forurensingsloven inneholder regler om håndtering av slike 
masser. Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, skal 
vurderes i planprosessen, jf. veileder M-1243. 

Utfylling i sjø 

På generelt grunnlag er alle tiltak i sjø, som eksempel utfylling søknadspliktig. Statsforvalteren kan 
gi tillatelse etter forurensningsloven.  

Barn og unge og helse og omsorg 

Under tema som skal utredes har ikke kommunen satt inn folkehelse og barn og unges interesser 
som eget tema. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen gir 
forventninger om medvirkning fra barn hvis planen berøre barn og unges interesser. Hvis det 
innenfor området i dag er arealer eller anlegg i bruk av barn, eller som har kvaliteter som gjør dem 
egnet for bruk av barn, må det vises i planen hvordan alternative leke og aktivitetsmuligheter 
etableres, eventuelt med erstatningsareal. 

Kommunen har ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester til hyttebefolkningen i den tiden 
disse oppholder seg i kommunen og vi minner om at alle kommuner som tillater nye hyttefelt må 
ta høyde for hyttefolket sine mulige tjenestebehov ved planlegging og dimensjonering av helse- og 
omsorgstjenestene. 

 
 

 

Krav om VA-plan og 
vurdering av  forurensning 
fra lys og massehåndtering 
innarbeides. 

Tas til orientering 
 

Tas til orientering 
 
 
 

 

Tas til orientering 
 

 

Tas inn i planprogrammet. 
 
 
 
 
 

Tas til orientering 
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Samfunnssikkerhet 

Det er i planprogrammet beskrevet at det skal utarbeides en ROS-analyse, og det pekes spesielt på 
stormflo og mulighet for marin leire. Da det også legges opp til utfylling i sjø, vil det være naturlig å 
få gjort en geoteknisk undersøkelse av bunnforholdene, slik at man unngår undersjøiske ras. 

Statsforvalteren påpeker at kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROS-analysen. Det er 
viktig at kommunen er bevisst sitt ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne analysen (jf. 
sivilbeskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, og plan og 
bygningsloven § 4-3). 

 

Det vil bli gjennomført 
geoteknisk undersøkelse 
dersom det blir aktuelt å 
planlegge for utfylling i sjø. 

Tas til orientering 

 

7 Trøndelag 
fylkeskommune 
26.09.2022 

Planprogrammet 

Av foreslåtte utredningstema bør også trafikksikkerhet, særlig med tanke på gående/syklende, 
strandsone, folkehelse, og forholdet til barn og unge utredes. 

Det er begrenset kapasitet i vannverket som forsyner nærområdet med drikkevann. Dette bør også 
utredes og det må synliggjøres hvordan vann/avløp skal løses. 

Innspill til planarbeidet 

I vår uttalelse til KPA 2011-2022, ga vi innspill på at Tomasnesset burde forbeholdes allmennheten, 
da odden representerer en kvalitet både for lokalbefolkningen og for besøkende til et eventuelt 
turistanlegg. KPA forutsetter konsekvensutredning av friluftsverdiene på Tomasnesset før 
utbygging av området FT02. 

Viktig med god landskapstilpassing, både i form, volum og fargesetting, slik at utsiktshytte/ galleri 
ikke framstår som dominerende i terrenget. Terrenget bør bearbeides i minst mulig grad slik at 
landskapets karakter ikke endres. Forutsetter at byggene vil bli plassert slik at det ikke oppstår 
silhuettvirkning mv. 

Anbefaler å finne løsninger som ivaretar gode kvaliteter i eksisterende landskap. 
Fritidsbebyggelsen skal ikke gå på bekostning av kvaliteten i landskapet. Tiltak med en klar 
privatiserende karakter må beskrives i forhold til friluftsinteressene. 

Anbefaler at det opprettholdes en minsteavstand på 50 meter mellom ny, og eksisterende 
bebyggelse. Dette bidrar til å unngå konflikter. 

 

Tas inn i planprogrammet 
 

VA-plan utarbeides 
 

 

Konsekvensutredes 
 
 
 

Tas til orientering 
 
 
 

Tas til orientering 
 
 

Tas til orientering 
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Det må planlegges slik at de som allerede bor i området fortsatt sikres god tilgang til strandsonen.  

Minner om at estetisk utforming og universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til 
det enkelte byggetiltak. 

Friluftslivsområder/folkehelse 

Planområdet ligger i et område som ikke er kartlagt i forhold til friluftsliv. Samtidig vil planen legge 
til rette for inngrep og aktivitet innenfor 100-meterbelte mot sjø. Dette er områder som er 
attraktive for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser.  

Nyere tids kulturminner 

Kysten med strandsonen som landskapsbilde er godt bevart. Buholmråsa fyr er et fredet anlegg i 
influensområdet, som markedsføres som en viktig historisk attraksjon. Planarbeidet må utrede 
hvordan planlagte hyttebygging vil påvirke disse samfunnsverdiene på stedet i en mer helhetlig 
vurdering. 

Registrerte kulturminner, og må legges til grunn for konsekvensutredningen av kulturarv, 
kulturmiljø og kystkulturlandskap i en større helhetlig sammenheng. 

Automatisk fredete kulturminner 

Før Trøndelag fylkeskommune - eldre tids kulturminneforvaltning kan gi uttalelse til planen må det 
foretas en kontrollinnmåling av kulturminne med ID nr: 60379 som har en eldre og sannsynligvis 
unøyaktig kartfesting. Har som mål å gjennomføre kontrollregistrering innen utgangen av oktober 
2022. Etter utført befaring av planområdet og kontrollinnmåling vil man korrigere kartfesting på 
det kjent kulturminnet og kartfeste eventuelle andre automatisk fredete kulturminner som blir 
påvist. Dette vil kunne bli premissgivende for denendelige kulturminnefaglige uttalelse til planen.  

Vannforvaltning  

Molthaugen ligger i kontakt med storhavet Folla mot vest, Osenfjorden mot sør og Svesfjorden mot 
øst. Planen skal ivareta hensynet til vannmiljø. Tiltak eller aktivitet i og nært vann (eks. avrenning) 
skal legge regional vannforvaltningsplan med miljømål etter vannforskriften til grunn. 
Vannforskriften § 4: «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk tilstand og god 

Tas til orientering 

Tas til orientering 
 

 

Området er kartlagt som del 
av kommunens friluftslivs-
kartlegging, men ikke 
verdisatt. 
 
Tas til orientering 

 

 

Tas til orientering 
 

 

Tas til orientering 
 
 
 
 

 
 

Tas til orientering 
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kjemisk tilstand […]».  

Trafikkfaglige vurderinger 

Planområdet ligger ved enden av fv. 6304. Fylkesvegen er her smal, med lavt fartsnivå (50 km/t) og 
lite trafikk (ÅDT beregnes til 100 kjt/døgn). Bebyggelsen ligger nær vegen. Ber om at det planlegges 
med en byggegrense på 15 meter fra senterlinja på fylkesvegen og legges opp til å begrense antall 
avkjørsler til denne. 

Planarbeidet legger opp til ny aktivitet. Det er ikke tilrettelagt for fotgjengere/myke trafikanter på 
den smale fylkesvegstrekningen. Med større aktivitet kan risikoen for uheldige hendelser øke. For å 
bedre tilgjengeligheten og sikkerheten for gående må videre planarbeid legge til rette for sti-
forbindelser for gående utenfor vegbanen. Vil være opptatt av sikkerhet for alle trafikantgrupper 
ved planhøring. 

Støy 

Planområdet ligger ved fv. 6304 som kan genere støy og støv. Det må gjennomføres en støy- og 
støvutredning jf. retningslinjen for behandling av støy og støv i arealplanlegging (T-1442 og T-1520), 
slik at eksisterende boliger og framtidige fritidsboligene får tilstrekkelig med kvaliteter for et godt 
bomiljø. Dette gjelder også uteoppholdsarealene. 

Fremtidige planbestemmelser om støy må være tilpasset den aktuelle planen samt sikre avbøtende 
tiltak. 

Om planen innebærer tiltak i sjø må NTNU Vitenskapsmuseet høres. Vitenskapsmuseet vil vurdere 
om eventuelle tiltak kan komme i konflikt med undersjøiske kulturminner.  

 

 

Forsøkes innarbeidet i 
planen 
 
 

Vurderes i videre planarbeid 
 
 
 
 

 

Vurderes i videre planarbeid 
 
 

Tas til orientering 
 

Tas til orientering 

 

 

Det har ikke kommet innspill til høringen fra interesseorganisasjoner, naboer eller andre berørte parter. 



 

 

 

 

Vurderinger om muligheter for utvikling 

av Molthaugen (Hyttefelt m.m.) 
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Sammendrag 

Grunneier ønsker å se på muligheten for å regulere et område på Buhaugen til et 

mindre hyttefelt med 20-25 hyttetomter for salg og utleie.  

Videre planlegges det for etablering av rekkenaust og andelsjordbruk som tilbud 

for hyttebrukerne.  

Før man går videre med planene er det behov for å avklare om grunneiers 

ønsker for utvikling av området er mulig på kort eller lang sikt, da det aktuelle 

området ikke er avsatt til formålet i gjeldende kommuneplan.  

Det er også andre regulerte hyttefelt på Seter hvor utbyggingsplanene så langt 

ikke er realisert.  

Det er ønskelig at ulike krav om konsekvensutredning og/eller om det vil bli 

andre utredningsbehov før en tar stilling til utarbeidelse av en reguleringsplan.  

I dette dokumentet vil det komme frem hva som må vektlegges videre i forhold 

til planområdet inn mot et reguleringsplanforslag. 

Etter en gjennomgang av tilgjengelig materiale, og ønsket bruk av området 

anbefaler HD plan & arkitektur at tiltaket blir meldt inn som et innspill til rullering 

av kommuneplan i 2023. 

 

Tabell 1: Involverte i oppstartsfasen 

Tiltakshaver / grunneier 

Firma  

Kontaktperson Ove Buhaug 

Telefon  

E-post  

Fagkyndig plankonsulent 

Firma HD Plan & Arkitektur 

Kontaktperson Carl Danielsen 

Telefon  

E-post  

 



        

4 

 

1 Prosjektområde  

1.1 Beliggenhet og størrelse 

Området som er tenkt regulert ligger på Molthaugen, Seter i Osen kommune.  

Adkomsten er lett tilgjengelig fra Fv6304.  

 

Figur 1: Planområdet er lokalisert på Seter nordvest i Osen kommune 

Sætervik var opprinnelig ett gårdsbruk, stedet kaltes Seter i gamle dager og dette 

navnet er nå tatt i bruk igjen. 

Stedet har barne- og ungdomsskole, butikk, et rikt utvalg av turstier og fine 

badestrender. 

Storhavet Folla, ligger rett ut, og Svesfjorden mot øst. 

 

Totalt måler prosjektområdes avgrensningen i overkant av 205 daa (se figur 2). 
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Tabell 2: Eiendoms- og eierforhold 

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 

1/9  Ove Ragnar Buhaug 

1/118 Molthaugen 11 

7748 Seter 

Janne Damm Pettersen 

Rene Alexander Tangvik 

 

 

 

Figur 2: Oversikt over prosjektområde. 

Store deler av området benyttes i dag til turområde og består av typisk kystterreng 

med gresskledd koller og lite/kortvokst vegetasjon.  

Dyrketmark og beitemark preger landskapet og det er også dyrket mark innafor 

området.  
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     1.2 Dagens arealbruk 

I kommuneplanens arealdel for Osen er området avsatt til LNFR, Fritid og 

turisme og Fritids/naustbebyggelse. Fylkesvei 6304 går igjennom området og det 

går også hurtigbåt fra Seter til Sandvikberget. Hurtigbåtkaia ligger rett utenfor 

prosjektområde. 

 

Figur 3: Viser området med formål fra kommuneplanen.  

 

1.3 Ønsket arealformål 

Det er ønskelig å legge til rette for fritidsboliger, servering småbåthavn innenfor 

foreslåtte avgrensning. Det er også planlagt for kolonihage på de områdene som 

er dyrket mark i dag. 

I forbindelse med fritidsboligene vil det bli behov for en ny vei inn mot 

Molthaugen. Denne er tenkt etablert som en forlengelse av eksisterende trassè 

for Molthaugveien.   
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2 Konsekvenser og utfordringer.  

2.1 Områdeanalyse 

For å få en oversikt over hva som kan bli aktuelle tema til en reguleringsplan er 

det bestilt en områdeanalyse fra Norkart hvor det blir gått igjennom alle 

tilgjengelige data for området, og som viser hvilke tema som det er treff på. 

For dette området er det gått igjennom 88 datasett hvor det er treff på 24 av 

disse. I tabell 4 vises de berørte datasettene og det er også gjort en vurdering av 

hva som bør gjøres videre. 

Tabell 4: Berørte datasett og forslag til utredning. 

Tema Hva Hvilke utredningsbehov 

ved regulering 

100-meters belte kyst Store deler ligger innfor 100- 

metersbelte 

Avklares med kommune 

INON naturområder Minimal del nordvest berører 

buffersone for INON område 

Avklares i planprosess, 

Plangrense kan endres 

Kulturminner Området inneholder flere 

treff for kulturminner, 

sikringssoner og SEFRAK 

bygg  

Fylkeskommune vil 

gjøre en befaring som vil 

bli førende for dette. 

Løsmasser Lite areal med torv/myr Avklares i planprosess 

Marin grense/mulighet 

for marin leire 

Området ligger under marin 

grense og deler av området 

har svært stor mulighet for 

marin leire  

Må avklares med en 

geoteknisk vurdering av 

området  

Naturtyper Treff for DN Håndbok 13  

Tangvoll, og 19 

Taresakogforekomst.  

Minimal påvirkning. 

Datasett fra 1988 kan ha 

feil plassering. Evnt. kan 

plangrense endres. 

Tareskog blir ikke berørt 
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Radon Aktsomhetsområde sier 

Moderat til lav forekomst 

Ingen videre utredning 

Reinbeitedistrikt Ligger innenfor 

reinbeitedistrikt 

Avklares i planprosess 

Varsel om oppstart 

Veg senterlinje Fylkesveg 6304 grenser til 

planområdet 

Avklares i planprosess 

Nettanlegg Strømlinje  Avklares i planprosess 

Dyrkabar jord 

og  

FKB-Ar5 

Mindre areal med dyrkbar 

jord innenfor området. 

Noen teiger med fulldyrka 

jord og overflatedyrket jord 

Avklares med 

konsekvensutredning i 

forhold til 

omdisponering av LNFR 

areal.  

Friluftsområder Registrert fotrute langs 

Seterveien. Områder kartlagt 

til ikke verdisatt 

friluftsområde. 

Avklares i planprosess 

Vernskog  Avklares i planprosess 

 

2.2 Fareområder 

Det er ikke registrert fare- eller aktsomhets-områder i forhold til naturfarer 

innenfor området, men grunnforhold og overvann er sannsynlige tema som 

krever videre utredning.   

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken 

påvirkes av fareområder 

Ras og skred Ikke aktuelt    

Grunnforhold  Må vurderes  

Overvann/flom  Må vurderes  

Flom Ikke aktuelt    
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2.3 Andre utredningsbehov 

I kommuneplanens arealdel for Osen 2019-2030 står det spesifikt at det vil være 

krav om konsekvensutredning i forhold til friluftsverdier i FT02 Molthaugen (se 

figur 3).  

Utdrag fra planen; 

"Forhold som skal belyses i videre reguleringsarbeid, jf. pbl. § 11-9 nr. 8  

For enkelte av de avsatte byggeområdene er dagens kunnskapsgrunnlag mangelfullt. 

Det skal derfor gjennomføres konsekvensutredning før regulering. Det må tas høyde 

for at avgrensing og omfang av tiltakene kan bli redusert som følge av utredningene". 

 

3 Arealformål 

Det er laget et forslag til avgrensninger for de ulike formålene innenfor område. 

Under følger det en beskrivelse av de ulike formålene og mulige utfordringer.  

 

Figur 4: Forslag til formålsgrens innenfor prosjektområde 
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3.1 Fritidsbolig 

Det planlegges for inntil 20-25 nye fritidsboliger. Disse er tenkt sør i området 

som i dag ligger i LNFR. Her vil det bli nødvendig å fravike formål i 

kommuneplanen, og det vil derfor være nødvendig med konsekvensutredninger 

ang. dette. Ingen av de tenkte tomtene berører dyrket mark, men det er mulig at 

veinett og øvrig infrastruktur vil være i kontakt med dyrket mark.  

Øvrigutredningsbehov for hytter vil være geoteknisk vurdering/uttalelse, 

overvannsvurdering og kulturminne-undersøkelse (gjelder hele området). 

 

Figur 5: Forslag til formålsgrense for Fritidsbolig innenfor prosjektområde. 

Det vil også være nødvendig med en gjennomgang/vurdering av formålet i 

forhold til punkt i tabell 4 som berører formålet.  

 

3.2 Parsellhage og LNFR-jordbruk 

Det er to teiger med dyrket mark innafor området.  

Den størst av disse som ligger midt i område kan bli noe berørt av vei og øvrig 

infrastruktur.  
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Det er i planlagt at dyrket marken som ligger nærmest fritidsboligene vil bli 

regulert til parsellhage hvor hytteeiere vil ha anledning til å ta i bruk. På denne 

måten vil man hensynta arealet som dyrket mark, og det vil være mulig og 

tilbakestille dette med mindre tiltak. 

Arealet som er avsatt til LNFR-jordbruk vil ikke bli berørt. Det bør vurderes om 

det er aktuelt å ta dette ut av planområdet. Men dette kan avklares i en 

reguleringsprosess.  

 

Figur 6: Kart viser at noe vei berører parsellhage innenfor prosjektområde. 

3.3 Uthus/Naust /Badehus 

Det planlegges for naustrekke innafor arealet F17N i kommuneplan. Området 

grenser til Næringsområde BN i kommuneplan.  

Utfordringer her er at det tillates maks 6 enheter for området i kommuneplan, 

og det står 3 her fra tidligere. For å få til en rekke som planlagt bør det være en 

dialog med kommunene ang. dette. Ved regulering av området bør det lages en 

god situasjonsplan og visualisering av området med klare hensikter for hva som 

vil komme.  
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Plasseringen av naust som vist i figur 7 bør være mulig å få til i en 

reguleringsprosess, men det kan plassere naust ol. i området for fritid/turisme 

men dette bør igjen avklares med kommunen.  

 

Figur 7: Naustrekke innenfor området avsatt i kommuneplan. 

Vi mener at argumenter om hva som har vært her tidligere vil ikke ha mye 

innvirkning i prosessen med mindre det er snakk om historiske bygninger.  

Evnt. anbefalinger er å ta det med som et innspill i rullering av kommuneplanen, 

hvor man også har med tilstøtende områder (BFT og BN). 

Minner også om at fylling i sjø er søknadspliktig hos Statsforvalter, og innebærer 

ofte geoteknisk vurdering og miljøkartlegging/sedimentundersøkelse. 

3.4 Kombinert Fritid/turistformål med Bevertning 

Området er delvis innfor formål i kommuneplanen. Avviket er lokalet med 

servering bevertning. Det går å få en reguleringsprosess uten tung 

argumentasjon for et slik tiltak, men plasseringen innafor 100-meteresbeltet, og 

plassering i innseilinga til Seter vil mest trolig gjøre at det vil bli krav til det 

visuelle/utformingen av et slik lokale. 



        

13 

 

4 Bebyggelse og infrastruktur 

4.1 Bebyggelse og utnyttelse 

Både fritidsbebyggelse og naustbebyggelse bør kunne overholde føringer i 

kommuneplanens arealdel. 

4.2 Trafikk og adkomst 

Det er ikke behov for etablering av ny adkomst fra fylkesveien, og det legges opp 

til at det vil være adkomst fra Moltvegen som skissert i figur 4. 

Ved en reguleringsprosess vil det være krav om å ta med den delen av 

fylkesveien som ligger mellom de to delområdene, evnt./og som et minstekrav vil 

være ved avkjøringen til Molthaugen hvor det må beregnes frisiktsoner.  

Veitrasse som er skissert strekker fra omtrent 3 – 18 moh. Og er vurdert som 

relativt enkel hvor man stor sett kan følge dagens terreng.  

Totalt vil det være nødvendig å anrette i overkant av 1 km ny vei frem til 

fritidsboliger.  

 

     4.3 Vann og avløp 

Skisser som er gjort for V/A og infrastruktur er vurdert og det ansees som at 

disse vil kunne være greie løsninger.  

For alle mindre avløpsanlegg, det vil si anlegg mindre enn 50 pe, gjelder 

forurensningsforskriftens §12-1. Her heter det:  

«Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, 

turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet 

som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann».  

Kapittel 12 gjelder for alle virksomheter som har utslipp fra toalett med 

vannspyling, uavhengig om det er innlagt vann, og uavhengig av hvordan vannet 

disponeres.  

Dette betyr at der det er toaletter med vannspyling, stilles det krav om 

utslippstillatelse.  

Med virksomhet menes bolighus, hytter, turistbedrifter, skoler, 

forsamlingslokaler, kafeer, gatekjøkken, campingplasser, småbedrifter og 

lignende bygninger med utslipp av sanitært avløpsvann.  
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De eneste toalettløsningene som ikke krever utslippstillatelse er helt vannfrie 

toaletter som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett. 

4.4 Terreng 

Terrenget er ikke krevende verken for infrastruktur eller fritidsboliger.  

Området strekker seg fra havnivå til største høyde på 40moh.  

 

4.5 Steinbrudd/masseuttak 

Innenfor området ligger det et nedlagt steinbrudd som ble benyttet ved 

utarbeidelse av moloen ved hurtigbåtkaia. Det er ønskelig å se på mulighetene 

ved å ta ut masser her til utarbeidelse av vei og evnt. fylling i sjø ved området for 

småbåthavn.  

Dagens arealformål er fritid og turismeformål og det er ikke vært uttak av masse 

her side molo var ferdig på 70-tallet. 

For å ta ut masser her må det søkes om og vedtas en driftsplan samtidig som 

man har godkjenning av Direktoratet fro Mineralforvaltning.  

Det anbefales og se på restmasse ved utarbeidelse av vei og hyttetomter før man 

evnt. tar i bruk det gamle steinbruddet.  

Masseberegninger viser at det kan være overskudd av masse her, men det 

understrekes at dette er tidlig beregninger, og at det vil være behov for mere 

konkrete planer og fastsatte områder for å kunne beregne dette eksakt. 
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5 Videre fremdrift og anbefalinger  

5.1 Anbefalinger 

HD plan & arkitektur har etter gjennomgang av tilgjengelige data og 

saksopplysninger vurdert det til at området bør vurderes i kommuneplan- 

sammenheng.  Dette får å få avklart tiltaket spesielt opp mot fritidsareal, turstier 

osv., men også mot landbruksareal.  

 

Eventuelt vil det bli behov for planprogram og konsekvensutredning etterfulgt 

vanlig reguleringsplanprosess.   

5.2 Økonomi 

Det er ikke gjort noen vurdering av kostander i forhold til de ulike 

utredningsbehovene.  

5.3 Tidsperspektiv 

Om det er ønskelig å få avsatt området i kommuneplanens arealdel må dette 

gjøres ved revidering av denne. Det er planlagt for at denne skal rulleres i 2023.  

Ved en reguleringsprosess vil det være fordelaktig om arealene er vurdert og lagt 

til rette for formålet i kommuneplanen og kan være tidsbesparende for selve 

reguleringsplanen.  

Hvis det likevel er ønskelig å starte en reguleringsprosess før dette for å være 

uavhengig av når kommuneplanen står ferdig vil mye av 

konsekvensutredningene bli belyst i oppstartsmøte med kommunen, mens 

andre utredninger vil ikke kunne bli gjort før et planvedtak er ferdig.  

De fleste vurderinger må gjøres underveis i prosessen.  

6 Vedlegg 

1. Forslag til avgrensning, kart 

2. Områdedeanalyse 

3. Visualiseringer 

4. Link til video (sendes separat) 
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Osen kommune 

Dato 06.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
076/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Videre oppfølging PwC-rapport - utviklingsprosjekt i pleie- og omsorg - ekstern 
prosjektstøtte   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar kjøp av prosjektbistand fra PwC i tråd med oversendt prosjektskisse fra 
PwC datert 02.12.2022.  
  
Kostnadsrammen for oppdraget til PwC settes til 600 000,- eks. mva, og finansieres gjennom 
budsjetterte lønnsmidler til pleie og omsorg, ansvar 520.  
  
Det søkes KS om OU-midler, og eventuell støtte derfra, går til fratrekk på kommunens utgifter.  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Oppfølging av rapport utviklingsprosjekt i pleie- og omsorgstjenesten har vært behandlet i 
kommunestyret ved flere anledninger, senest 16. november 2022 (sak 056/22), hvor det ble fattet 
følgende vedtak:   
  
"Osen kommunestyre opprettholder sin kritikk av administrasjonens håndtering av PWC-rapporten 
om utviklingsprosjektet i helse og omsorg i Osen kommune.  
  
Det er ikke blitt lagt fram noen detaljert handlingsplan, slik som vedtatt i sak 052/22, og vi forventer 
at en slik handlingsplan, som, i tillegg til videre framdrift, skal redegjøre for eventuelle behov for 
ekstern bistand og behov for ekstra bevilgninger i forbindelse med det videre arbeidet, legges fram på 
budsjettmøtet i desember".  
  
Siden siste kommunestyremøte har det vært dialog med PwC om behovet og muligheten for 
prosjektbistand ifm. videre ekstern oppfølging av utviklingsprosjektet, jf. kommunestyrets vedtak 
om  å “redegjøre for eventuelle behov for ekstern bistand”.  
  
Gjennom dialogen med PwC har behovet for ekstern bistand blitt klarere, og det er av den grunn blitt 
bedt om en prosjektskisse for bistand og et estimat for omfanget av en slik støtte. Kommunestyret 
anbefales vedtak i tråd med forslag fra administrasjonen, slik at utviklingsarbeidet på pleie og omsorg 
kan følges opp i tråd med anbefalinger i rapporten.  
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PwC foreslår en gjennomføring i tre deler: 1) dokumentasjon av allerede gjennomførte aktiviteter, 2) 
verktøy for prosjektstyring og 3) lederstøtte. 
  
Som det fremkommer av prosjektskissen til PwC, er det nødvendig med tiltak og aktiviteter allerede 
før arbeidet med å dokumentere allerede gjennomførte aktiviteter starter. En felles 
problemforståelse hos ansatte i pleie- og omsorgtjenesten, pleie- og omsorgsleder, administrasjonen 
og politisk ledelse er helt nødvendig for en konstruktiv tilnærming til utviklingsprosjektet. En mer 
detaljert prosessbeskrivelse er derfor slik:   
  
   0. Etablere felles forståelse for nåsituasjon som grunnlag for videre prosess  
        - tolking av PwCs rapport og anbefalinger 
   0. Hvordan leser vi rapporten? 
          a) Hvordan leser vi anbefalingene? 
          b) Etablere felles forståelse for nåsituasjon som grunnlag for videre prosess - kartlegging og  
               utvikling av tillit/samhandling mellom pleie og omsorg og adm.- og politisk ledelse 
  1. Dokumentasjon av tidligere arbeid og opprettelse av en effektiv prosjektlogg 
  2. Tiltaksplan og verktøy for prosjektstyring  
  
Som det fremkommer i PwC sin prosjektskisse, er det først i trinn 2, at det anbefales “å plassere 
ansvar for aktiviteter som skal gjennomføres, og en tidsramme for når dette skal skje”.  
  
Tiden siden rapporten ble fremlagt, samt mangelen på oppfølging siden den tid, gjør det nødvendig å 
ta et skritt tilbake før oppfølgingsprosjektet kan komme på skinner. Av den grunn legges det i denne 
saken, ikke frem en mer detaljert handlingsplan/tidsplan for arbeidet.   
  
I tillegg til ren prosjektstøtte, anbefales det fra PwC at det gis 3) lederstøtte til pleie- og 
omsorgsleder. Gitt den krevende situasjonen, støtter administrasjonen vurderingen om at det er "en 
viktig del av oppfølgingen av rapporten" at det gis lederstøtte.  
  
Det bemerkes ellers at tidfestinger i prosjektskissen må anses å være tentative.   
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken er viktig i et folkehelseperspektiv. Det er viktig både for kommunalt ansatte i pleie- og 
omsorgstjenesten og kommunens administrasjon, og ikke minst for brukere av kommunens pleie- og 
omsorgstjenester at anbefalingene i PwC-rapporten følges opp. Dette tilsier at arbeidet skal og må 
gis høy prioritet fra administrasjonen.   
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen relevans i et klimaperspektiv.  
 
Sammendrag: 
I tråd med vedtak i kommunestyret 16. november 2022 fremlegges en vurdering av behovet for 
ekstern bistand knyttet til oppfølging av PwC-rapporten og utviklingsarbeidet innen pleie- og 
omsorgstjenesten.  
  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Prosjektskisse 
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Osen kommune 
- Prosjektstyring og lederstøtte i Helse og omsorg
Prosjektskisse: forslag til gjennomføring
02.12.2022



Forslag til gjennomføring: Prosjektstyring og lederstøtte i Helse og omsorg 

Etter tidligere samtaler forstår vi at det foreligger et tydelig behov for bistand i oppfølgingen av rapporten utarbeidet av PwC i 
2021/2022. Anbefalingene i rapporten ble vedtatt politisk, men det er i dag uklart hva som faktisk er gjennomført, og tjenesten har ikke 
kommunisert en konkret plan for videre arbeid til politisk nivå. Mangelen på tydelighet og dokumentasjon har ført til stor frustrasjon i 
kommunen både politisk og administrativt, og det søkes derfor om hjelp til å strukturere arbeidet fremover for å få gjennomført 
anbefalingene fra rapporten.  Basert på erfaringer fra det opprinnelige utviklingsprosjektet og dialogen med kommunen den siste tiden 
oppfatter vi også at det er svak tillit mellom pleie og omsorg og administrativ- og politisk ledelse. Å få kartlagt tillit og samhandling 
mellom disse partene og styrket denne er en forutsetning for å kunne lykkes med videre utviklingsarbeid. 

PwC har meget gode forutsetninger for å være med å skape verdi for Osen kommune i dette viktige arbeidet. Oppdraget vil i hovedsak 
gjennomføres av Elise Kristin Neergaard, Geir Are Nyeng og Aina Kristiansen. Begge kjenner Osen kommune godt fra flere tidligere 
prosjekter, og viktigst fra utviklingsprosjektet i Helse og omsorg som er grunnlaget for denne forespørselen. Vi vet derfor hvor “skoen 
trykker” for alle parter og vil sikre at programmet dekker kommunens faktiske behov. 

Vi foreslår en gjennomføring i tre deler: 1) dokumentasjon av allerede gjennomførte aktiviteter, 2) verktøy for prosjektstyring og 3) 
lederstøtte. I tillegg vurderer vi det som helt avgjørende at vi i forkant av disse aktivitetene bruker tid på å etablere en felles forståelse 
for nåsituasjonen og rapporten, samt kartleggger tillit og samhandling  som videre grunnlag for prosess. Beskrivelse av hvert spor kan 
leses på følgende sider. 

Kontaktperson for dette tilbudet vil være ansvarlig partner Geir Are Nyeng, geir.are.nyeng@pwc.com, tlf: 456 32 897. 

Med vennlig hilsen,

PricewaterhouseCoopers AS

Geir Are Nyeng
Partner
geir.are.nyeng@pwc.com
T: +47 45 63 28 9

Osen kommune 
v/ John Einar Høvik 2. desember 2022
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Det er vårt inntrykk at en del av problemet omhandler manglende felles forståelse for 
nåsituasjon og dels uenighet om deler av rapporten og betydning for videre prosess. For å 
kunne skape en prosess hvor vi faktisk får på plass et prosjektstyringsverktøy som 
prosjektgruppen kan eie og jobbe videre med, er vi avhengige av å få etablert en felles 
forståelse for særlig to ting: 

1) Hvordan leser vi rapporten? 

a) Hva er riktig detaljnivå å fokusere på? 

b) Hva betyr grunnlaget for analysene som er gjennomført?

2) Hvordan leser vi anbefalingene? 

a) Hva er viktigst å få på plass først? 

Det er vår anbefaling at det gjennomføres et møte hvor rapporten gjennomgås for å 
adressere det vi opplever som grobunn for misforståelser og uenigheter. Et slikt møte bør 
gjennomføres som første aktivitet. Vi anbefaler at dette gjennomføres fysisk hos dere i 
Osen kommune den 20. desember. 

Om gjennomføring må flyttes til over nyttår kan det være vi må lande på digital 
gjennomføring, noe vi har god erfaring med. Vi vil likevel understreke at det første møtet i 
en prosess som denne bør gjennomføres kjapt, og også fysisk samlet.

Vi vil også understreke viktigheten av ikke å bruke for mye energi på å diskutere hva som 
egentlig står i rapporten og hvordan det tolkes. Det er langt viktigere å få en felles 
forståelse av hva som er status og hvordan vi kan lykkes med en positiv utvikling i helse og 
omsorg. 

Etablere felles forståelse for nåsituasjon som grunnlag for videre prosess
- tolking av PwCs rapport og anbefalinger
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Vi har en opplevelse av at tillitsforholdet mellom administrasjon og Helse og omsorg over 
tid har vært svekket, av en rekke årsaker. Kommunen, både administrativt, politisk og ved 
leder av tjenesten, anerkjenner nå at dette har påvirket Helse og omsorgs utviklingsprosjekt 
i større grad enn fryktet og antatt. 

Basert på erfaring fra tidligere prosjekt, er det vår oppfatning av at mye omhandler dårlig 
eller ikke-eksisterende kommunikasjon, samtidig som sektorlederrollen ikke har fungert 
som det nødvendige bindeleddet mellom administrasjon og tjeneste. Kombinert har dette 
skapt et rom for både frustrasjon og misforståelser, og er noe vi må adressere og jobbe 
med før vi kan utvikle en konkret tiltaksplan og realisere anbefalingene fra PwCs rapport. 
Som en del av den innledende fasen vil vi derfor legge vekt på å bygge et grunnlag for tillit. 
Å få en felles forståelse for roller, behov for samhandling og ikke minst tillit mellom pleie og 
omsorg på den ene siden og politisk- og administrativ ledelse på den andre siden er en 
forutsetning for å kunne lykkes med videre utvikling. 

Arbeidsform 

Vi foreslår at vi i denne fasen gjennomfører intervjuer med viktige nøkkelpersoner fra 
tjenesten, administrasjon og politisk ledelse. Formålet med disse samtalene er å danne en 
forståelse av totalbildet: Hva er vanskelig i dag og hvorfor? Hva fungerer og fungerer ikke i 
dagens samhandling? I hvilken grad er eksisterer en felles forståelse for roller og 
oppgaver? Hvordan kan kommunikasjon og samhandling forbedres?

De første samtalene kan gjennomføres allerede den 20. desember når vi er fysisk tilstede i 
Osen. Videre er det vår anbefaling at samtalene gjennomføres tidlig i januar, for å sikre at vi 
kommer i gang med det viktige arbeidet. Hvem som skal intervjues avtales etter oppstart. 

Etablere felles forståelse for nåsituasjon som grunnlag for videre prosess
- kartlegging og utvikling av tillit/samhandling mellom pleie og omsorg og adm.- og politisk ledelse
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Før vi kan etablere et rammeverk for videre prosjektstyring, er vi avhengige av å gjennomgå 
hva som allerede er gjennomført som oppfølging av rapporten samt hvilke resultater dette 
har gitt, og rapportere dette på hensiktsmessig måte for den videre prosessen. 

Det er viktig at vi vier nok tid til denne prosessen for å unngå dobbeltarbeid for 
prosjektgruppa senere i løpet. Samtidig er det også viktig at vi får dokumentert hva 
tjenesten har prøvd som ikke har fungert, samt årsakene til dette. Målet er at vi skal få til å 
opprette et system for loggføring som kan hektes på prosjektstyringsverktøyet. 

Arbeidsform 

Vi foreslår at majoriteten av arbeidet i denne fasen gjennomføres som digitale 
arbeidsmøter. Prosjektgruppen må belage seg på noe “hjemmelekser” mellom møtene, slik 
at vi har med oss oppdatert datagrunnlag inn til arbeidsmøtene, og ikke biter over for mye 
for hver gang vi treffes. Ved behov kan det også gjennomføres et fysisk arbeidsmøte i 
denne fasen. 

Dokumentasjon av tidligere arbeid og opprettelse av en effektiv prosjektlogg
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Etter at vi har fått på plass all nødvendig dokumentasjon fra allerede gjennomført arbeid, vil 
vi starte prosessen med å få på plass et godt egnet verktøy for videre prosjektstyring, 
inklusive en detaljert tiltaksplan. Sentralt i denne fasen vil være å gi prosjektgruppa 
opplæring i hvordan verktøyet fungerer, samt få prosjektgruppen til å jobbe frem hvilke 
aktiviteter som skal inn i planen. Her vil det også være viktig å plassere ansvar for 
aktiviteter som skal gjennomføres, og en tidsramme for når dette skal skje.

Arbeidsform 

PwC vil, basert på generell teori for god prosjektledelse kombinert med innsikt fra 
dokumentasjonsfasen, utarbeide et prosjektstyringsverktøy. Denne fasen vil derfor 
starte med en innføring i sentrale elementer ved verktøyet, eksempelvis tiltaksplan, 
gevinstrealiseringsplaner, risikomatriser og overordnet styring. 

Arbeidsmøtene med vekt på innføring i- og bruk av verktøyet anbefales gjennomført som 
digitale møter. Når vi kommer til den delen hvor aktiviteter skal inn i planen, kan det være 
fordelaktig med et fysisk arbeidsmøte. Dette vil avtales nærmere om nødvendig. 

Tiltaksplan og verktøy for prosjektstyring 
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Å stå som leder i en prosess hvor mye skal endres kan være utfordrende, spesielt gitt 
historikken og nåsituasjonen i helse og omsorg. Mange av endringsforslagene kan 
oppleves som upopulære, og det kan være tungt å stå alene som leder uten sektorleder å 
samarbeide med. En viktig del av oppfølgingen av rapporten vil derfor være mer løpende 
lederstøtte til pleie- og omsorgsleder. 

Arbeidsform 

Vi anbefaler at det settes av tid til jevnlige statusmøter digitalt, hovedsakelig mellom Pleie- 
og omsorgsleder og PwC. Lederstøtte kan også utøves mer ad hoc, og ved behov kan PwC 
sine tilbudte ressurser brukes som sparringspartnere for å diskutere konkrete utfordringer 
eller for å drøfte/reflektere rundt ledelsesrelaterte problemstillinger.

Hvis ønskelig kan PwCs ressurser også bidra med lederstøtte, veiledning og sparring for 
eksempelvis sektorledere.

Lederstøtte
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Pris for oppdraget
PwC tilbyr gjennomføring av oppdraget til en timepris på kr. 1900,- eks. mva innenfor en maksimal ramme på inntil kr. 600.000,-.

Fakturering etter medgått tid sikrer at Osen kommune ikke faktureres for mer enn det arbeid som faktisk utføres, og gir nødvendig fleksibilitet underveis i oppdraget. 

For å sikre rett tidsbruk og prioriteringer i bistand rapporterer vi påløpte timer hver andre uke. Dette gir Osen kommune en trygghet og forutsigbarhet på hvilke kostnader som påløper 
underveis i prosjektet. 

Reise og eventuelle andre kostnader
Reisekostnader fra våre kontorer i Trondheim/Stavanger faktureres særskilt.

Avtalevilkår
Vi foreslår bruk av PwCs standard engasjementsbrev som kontraktsformular for oppdraget.

Pris og avtalevilkår 
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Vår ref. 22/797 - 1 
Saksbehandler Jo Terje Stein 

 

Osen kommune 

Dato 05.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
077/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Møteplan 2023 - kommunale og regionale møter  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar gjennomføring av kommunale møter i Osen kommune som beskrevet i 
vedlagt “Møteplan 2023 - Kommunale og regionale møter”. Regionale møter i samme dokument tas 
til orientering.   
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Politisk ledelse og politiske råd/utvalg i Osen kommune gjennomfører i løpet av året en rekke møter. 
Det samme gjelder på regionalt nivå, hvor det er møter som politisk og/eller administrativ ledelse i 
kommunen deltar på.   
  
Gjennomføringen av møter kommunalt og regionalt legges inn i møteplanen.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken er ikke relevant i et folkehelseperspektiv.   
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken er ikke relevant i et klimaperspektiv.  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Møteplan kommunale og regionale møter 2023 
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Vår ref. 21/1061 - 16 
Saksbehandler Jo Terje Stein 

 

Osen kommune 

Dato 05.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
078/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Saldering II - Driftsbudsjett 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar å fullfinansiere ekstern kjøpt institusjonsplass i 2022, på ansvar 311, 
totalt 3 782 132,- kroner. Kostnaden belastes disposisjonsfond, konto 2560 1020,   
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har i 2022 kjøpt institusjonsplass eksternt.  
  
Kostnaden er ekstraordinær, og kan ikke inntas i ordinære budsjetter eller budsjettprosesser.  
  
Det foreslås at de totale kostnadene til kjøp av ekstern institusjonsplass på kroner 3 782 132,- dekkes 
inn ved bruk av disposisjonsfond.  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Saken har ingen relevans i et folkehelseperspektiv.   
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har ingen relevans i et klimaperspektiv.  
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Vår ref. 21/1061 - 15 
Saksbehandler Jo Terje Stein 

 

Osen kommune 

Dato 02.12.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
079/22 Kommunestyret 14.12.2022 
 
 
Saldering I - Investeringsbudsjett 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar saldering av investeringsbudsjettet 2022 som foreslått i nedenstående 
tabell.  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Gjennom året er det foretatt investeringer i tråd med investeringsbudsjettet for 2022.  
  
Underveis i året oppstår det avvik fra planen som følge av forsinkelser, kapasitetsutfordringer mv. 
Samtidig oppstår det nye tiltak som må finansieres. Dette er tiltak som ikke er finansiert ved oppstart 
på året, eller underveis i driftsåret.  
  
Ut fra dette bes det om at kommunestyret foretar en saldering av investeringsbudsjettet på slutten 
av driftsåret.  
  
Følgende tabell legges til grunn for vedtak om saldering:  
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Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen direkte folkehelseperspektiv i saken, men flere i underliggende investeringer.  
  
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken.  
  
Sammendrag: 
I tillegg til at man regnskapsmessig må ha vedtatt finansiering på gjennomførte investeringer, er det 
nødvendig å foreta saldering for å få en god oversikt over ubrukte lånemidler gjennom året. Dette for 
å få en mest mulig korrekt oversikt oversikt over ubrukte lånemidler ved oppstart av et nytt 
budsjettår, slik at man kan foreta et korrekt låneopptak i nytt budsjett.   
  
Roar Leirset 
rådmann 
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Vår ref. 22/68 - 13 
Saksbehandler Roar Leirset 

 

Osen kommune 

Dato 17.11.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
069/22 Formannskap 24.11.2022 
080/22 Kommunestyret 14.12.2022 
034/22 Testutvalg Osen 23.11.2022 
 
 
Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig ettersyn i 
minst 14 dager før behandling i kommunestyret. 
Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for året 2023, 
samt økonomiplan for årene 2023 – 2026 til behandling. 
Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende 
innstilling til kommunestyret på budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026: 
Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2023, drift og investering, i henhold til 
kommunelovens kapittel 14.  

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas slik det fremgår av fremlagte skjema «bevilgningsoversikter 
– drift» og skjema «til fordeling pr enhet». Kroner 95 190 805,- fordeles til drift og det settes 
av kr. 3 173 666,- til fond. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå.  

2. Osen kommunestyre vedtar i medhold av kommuneloven § 14 – 15, første ledd 
investeringsbudsjettet for 2023 med låneopptak på totalt kroner 7 690 000 vedtas slik det 
fremgår av framlagte skjema «bevilgningsoversikt investering» og «regnskapsoversikt 
investering».  

3. Osen kommune tar opp lån i husbanken til videreformidling (startlån) i 2023 på totalt kroner 
1 000 000,-.  

4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens 
økonomireglement.  

5. Det kommunale skattøret fastsettes til 11,00 % jf. Regjeringens forslag til statsbudsjett. 
Skatteanslaget for 2023 settes til kroner 31 413 100.  

6. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å skrive ut 
eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2023. 

a. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. 
Eigedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a. 

b. Eiendomsskattesatsen er to promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 og 13. 
c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi, jf. 
Eigedomsskattelova § 11. 

d. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. Eigedomsskattelova § 25.  
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7. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og over-skattetakstnemnda jf. 
Eigedomsskattelova §§ 8 A-3 andre ledd og 20, og vedtekter for skattetakster, videreføres 
kommunestyrets vedtak i sak 16/14 av 31.03.14, 34/14 av 12.05.14 og 14/16 av 16.03.16, 
samt 74/19 av 27.11.2019  

8. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2023 avsettes i kommunens 
disposisjonsfond. 

 
Formannskap 24.11.2022 
 
Behandling 
Omforent tilleggsforslag fra formannskapet, foreslått av John Einar Høvik, Arbeiderpartiet 
Nytt pkt 9 tillegges rådmannens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026: 
 
Budsjettkommentarer justeres i tråd med diskusjon i formannskapet før budsjettet legges ut til 
offentlig ettersyn og før det fremlegges til behandling i kommunestyret, 14.desember 2022. 
 
 
Votering nr 2 - Votering over forslag 
Forslag: Omforent tilleggsforslag fra formannskapet 
For: 5 stemmer (100%) - AP 3, SP 1, V/KRF 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
-------------------------------------------- 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 5 stemmer (100%) - AP 3, SP 1, V/KRF 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
FSK - 069/22 vedtak 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapets forslag til budsjett skal i henhold til kommuneloven ligge ute til offentlig ettersyn i 
minst 14 dager før behandling i kommunestyret. 
Ut fra ovenstående legger rådmannen frem for formannskapet, sitt forslag til budsjett for året 2023, 
samt økonomiplan for årene 2023 – 2026 til behandling. 
Ut fra vedlagte oversikter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende 
innstilling til kommunestyret på budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026: 
Osen kommunestyre vedtar budsjett for Osen kommune 2023, drift og investering, i henhold til 
kommunelovens kapittel 14.  

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas slik det fremgår av fremlagte skjema «bevilgningsoversikter 
– drift» og skjema «til fordeling pr enhet». Kroner 95 190 805,- fordeles til drift og det settes 
av kr. 3 173 666,- til fond. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå.  

2. Osen kommunestyre vedtar i medhold av kommuneloven § 14 – 15, første ledd 
investeringsbudsjettet for 2023 med låneopptak på totalt kroner 7 690 000 vedtas slik det 
fremgår av framlagte skjema «bevilgningsoversikt investering» og «regnskapsoversikt 
investering».  

3. Osen kommune tar opp lån i husbanken til videreformidling (startlån) i 2023 på totalt kroner 
1 000 000,-.  

4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår i henhold til kommunens 
økonomireglement.  

5. Det kommunale skattøret fastsettes til 11,00 % jf. Regjeringens forslag til statsbudsjett. 
Skatteanslaget for 2023 settes til kroner 31 413 100.  
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6. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt §§ 2, 3 og 4 vedtar Osen kommunestyre å skrive ut 
eiendomsskatt i Osen kommune for eiendomsskatteåret 2023. 

a. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. 
Eigedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a. 

b. Eiendomsskattesatsen er to promille, jf. Eigedomsskattelova § 11 og 13. 
c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på 200 000 kroner av takstverdi, jf. 
Eigedomsskattelova § 11. 

d. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. Eigedomsskattelova § 25.  
7. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og over-skattetakstnemnda jf. 

Eigedomsskattelova §§ 8 A-3 andre ledd og 20, og vedtekter for skattetakster, videreføres 
kommunestyrets vedtak i sak 16/14 av 31.03.14, 34/14 av 12.05.14 og 14/16 av 16.03.16, 
samt 74/19 av 27.11.2019  

8. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2023 avsettes i kommunens 
disposisjonsfond. 

        9. Budsjettkommentarer justeres i tråd med diskusjon i formannskapet før budsjettet legges ut 
til offentlig ettersyn og før det             fremlegges til behandling i kommunestyret, 14.desember 2022. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det vises til vedlagte budsjettkommentarer for budsjett 2023, og kommentarer til økonomiplan 2023 
– 2026. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Budsjett og økonomiplan har vesentlig innvirkning på befolkningens folkehelse 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken har vesentlige moment sett i et klimaperspektiv 
 
Vurdering: 
Rådmannen legger frem budsjett og økonomiplan i samme sak, da disse henger tett sammen. Dette 
anses i tillegg formålstjenlig så lenge man ikke vedtar budsjett og økonomiplan til ulike tider i 
driftsåret. 
Rådmannen mener budsjettet inneholder mange viktige tiltak, både innenfor drift og investering. 
Rådmannen mener at Osen kommune har en veldig god og forsvarlig tjenesteproduksjon innenfor 
budsjettets rammer.  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
Vedlegg 
Budsjettkommentarer formannskapets innstilling til kommunestyret 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022 
Budsjett 2023 
Særutskrift - Budsjett 2023 
Særutskrift - Investeringsbudsjett 2023 
Søknad fra Osen kirkelige fellesråd på driftstilskudd og investeringstilskudd 2023 
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1. Innledning 
Dokumentet inneholder Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026.  Som vanlig finner 
rådmannen det hensiktsmessig å se på langtidsbudsjett sammen med årsbudsjett, så lenge 
begge behandles i samme møte. Første år i økonomiplan 2023-2026 er dermed identisk med 
budsjett for 2023. 
 
Som i de seneste år legger rådmannen frem budsjettet til vedtak på ansvarsnivå, ut fra 
KOSTRA- rapportering. Dette vil si at budsjett 2023 på kontonivå, kun benyttes i den daglige 
administrative driften i kommunen. 
 
Formålet med budsjett og økonomiplan er å gjennomføre overordna planer som 
kommuneplan, og andre lokale politiske prioriteringer for tjenesteproduksjon, så langt dette er 
mulig innenfor et forsvarlig økonomisk opplegg. Formålet er også å foreta tilpasninger slik at 
Osen kommune leverer tjenester som best mulig samsvarer med statens og innbyggernes 
forventninger. 
 
Mål for virksomheten framgår av økonomiplan, kommuneplan og andre tilknyttede 
styringsdokumenter. Årsbudsjettet omhandler gjennomføring. 
 
Budsjett 2023 er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett framlagt den 6. oktober 2022. 
Utgangspunkt for budsjett og økonomiplan er dagens drift (2022), prioriteringene som 
kommunestyret la i forrige plan (2022-2025), politiske vedtak i 2022 og statlige føringer for 
kommunens virksomhet. Budsjettet bygger på kommuneproposisjonen og forslaget til 
statsbudsjett, ajourførte prognoser for utviklingen lokalt og styringsinformasjon om 
produktivitet fra KOSTRA og andre kilder. Det er foretatt vurderinger med hensyn til behov 
på tjenestene. 
 
Budsjettet og økonomiplanen er tilpasset ny politisk organisering, fra konstituering etter 
valget i 2019, med kommunestyre og formannskap. Rådmannens forslag er bygget på en 
budsjettprosess med forslag fra alle enhetene og deres respektive ansvars-kapitler i budsjettet. 
 
Budsjettprosessen 
Formannskapet fikk rådmannens forslag til behandling 24.11.2022. Det er gitt noe 
informasjon om status underveis i budsjettprosessen. Innspill til budsjett er vurdert 
fortløpende. 
 
Utgangspunkt for budsjettinnspill var at alle enheter fikk i oppdrag å komme med forslag til 
budsjett innenfor samme ramme som 2022-budsjettet, med økning på inn til 3 % der 
kostnadsøkningen ikke var kjent. Enhetslederne har hatt innflytelse gjennom å lage 
avdelingenes forslag til budsjett, samt i møter mellom den administrative ledelsen og hver 
enkelt enhetsleder, der hver avdelings budsjett er gjennomgått og justert ut fra dialog. Før 
fremlegging til vedtak i formannskapet er det avholdt møte og gjennomgang med de ansattes 
fagorganisasjoner den 10.november. Til sist vil enhetslederne ha siste gjennomgang etter 
formannskapets behandling og før endelig vedtak i kommunestyret. 
 
Etter kommunestyrebehandlingen er saksframlegget og budsjettvedtaket en del av budsjettet. 
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2. Prioriterte satsingsområder i planperioden – oppsummering 
 
Over tid har vi hatt en jevn nedgang i befolkningsutviklingen, med tanke på folketall. 
Dette gir oss mindre økning i rammeoverføringer fra staten, enn ønsket. Nye lovpålagte 
krav til tjenestetilbud, og generell kostnadsøkning, fører over tid til mindre handlingsrom 
for kommunen. Også det kommende året er overføringene mindre enn reell kostnadsvekst.  
 
Osen har over tid hatt en negativ befolkningsutvikling, og mest bekymringsfullt er det at 
barnetallet i samme periode er synkende. Det fokuset kommunen har hatt de seneste årene, 
med tilrettelegging av industriareal og forsterket satsing på næringsarbeid samt bolyst, vil 
være viktig for å påvirke denne trenden i positiv retning. 
 
Både barnehage og skole har et stort faglig fokus; vi skal etterleve nasjonale fagplaner 
både i barnehage og skole. Dette innebærer også arbeid med mellommenneskelige forhold 
som skal komme til syne i arbeidet med den faglige delen av Rammeplan og 
Fagfornyelsen i arbeidet inn mot barn og elever. Utviklingsarbeid/forbedringsarbeid i 
barnehage og skole i tråd med Rammeplan og Fagfornyelsen er en pågående prosess som 
aldri slutter. I oktober 2021 ble det vedtatt å prøve ut gratis skolemat for alle elever. Dette 
var et samarbeid mellom skole og sykehjem, og gikk etter hvert over til å bli utført bare 
ved skolen. Ordningen skal evalueres høsten 2022, og ligger per nå ikke inne i budsjett 
2023 i påvente av bygging av nytt flerbruks- hus som vil forenkle et slikt arbeid hvis det 
skal videreføres. En eventuell videreføring anbefales derfor tatt opp igjen fra 2024. 
 
I januar 2022 trådte barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal 
få hjelp til rett tid. Kommunene har fått et større ansvar for barnevernet, og det 
forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må derigjennom styrkes. 
Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform. Kommunen får et større ansvar for 
barnevernet, både faglig og økonomisk. Vi jobber for å styrke tidlig innsats og 
forebygging, basert på barnas og familienes behov, og et tverrsektorielt samarbeid er 
nødvendig for å lykkes med reformen. Handlingsplaner i forbindelse med reformen, til 
vedtak i kommunestyret, er under arbeid. 
 
Satsing ved Bygdatunet videreføres, med tilbud inn mot spesielt barnehage og skole. Den 
kommunale stillingen på tunet har kontakt opp mot Museet Midt i tillegg til å drifte tunet.   
 
Innenfor investeringer legger rådmannen opp til en lav investeringstakt i planperioden. 
Det er fornuftig å holde denne på et lavt nivå over noen år, etter vedtak om investering i 
Flerbrukshus. En etablering av dette gir økonomiske bindinger i lang tid, som må ses i 
sammenheng med fremtidig økning av tjeneste- og driftsnivå i kommunen. 
 
Osen kommune fattet vedtak om å løse ut opsjonen knyttet til Helseplattformen i april 
2021. Dette vil være det viktigste og mest omfattende omstillingsarbeidet som skal 
gjennomføres i kommunen noen gang. Kostnadssida ved innføringen er skissert til ca. 
780.000,- kroner/år med renter på de investeringene som hører med, men da med inn-
sparingspotensiale på eksisterende løsninger (lisenser). Uten rentekost på investeringer vil 
det være mindre kostnadsendringer. Estimatet er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til. 
 
 
Riktig og tilstrekkelig kompetanse blant ansatte for å møte fremtidens utfordringer, og 
drifte kommunen på en god måte, vil være sentralt framover. Det ble i 2019 vedtatt 
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kompetanseplan for hele kommunen, som så langt har vist seg å være et godt verktøy for 
strategisk kompetanseplanlegging.  
 
Legeberedskapen vår som består av legevaktstelefon, legevakt og LINA 
(legevaktsamarbeid i Namdalen) medfører økte kostnader også i 2023 på grunn av større 
endringer i organisering og kostnadsnivå. 
 
Det ble i løpet av 2022 gjennomført oppgraderinger av flere kommunale bygg. Dette 
arbeidet videreføres i 2023. I tillegg skal arbeidet med bygging av nytt flerbrukshus følges 
opp for å ivareta kommunens ansvar som byggherre.   
 
Arbeidet med utbedringer på vann og avløpssiden fortsetter. I 2022 ble det gjort 
utbedringer på Skjervøya og i Hopen. I 2023 skal det jobbes med vannforsyningen på 
Seter, i tillegg til forbedringer som nye vannmålere på flere vannverk. Ny hovedplan for 
avløp og vannmiljø er under ferdigstillelse, og forventes lagt frem for vedtak 1. kvartal 
2023. Lovkrav gjør at kommunen må regne med investeringer på avløpssiden de 
kommende årene. En helhetlig investerings-/oppfølgingsplan forventes utarbeidet i 2023.   
 
Riving av bygninger på Sandviksberget planlegges utført i starten av 2023, og videre 
arbeid med regulering av området følger på ut over året. Det søkes å få til en helhetlig 
løsning som tilrettelegger området som et ledd i videre utvikling av kommunen.   
 
I siste vedlegg (3) fremkommer prosjekt som er «satt på vent» i investeringsplanen i 
budsjettet. Disse vurderes fortløpende i kommende økonomiplaner.  
 
Budsjett og økonomiplan inneholder videreføring av generell eiendomsskatt. 
Beskatningen av bolig og fritidsbolig, samt «verker og bruk» foreslås videreført på 2 
promille. I 2023 beregnes eiendomsskatten å tilføre brutto i underkant av 2 millioner 
kroner i inntekter (medregnet Sørmarkfjellet med tilhørende linjeføringer). Det ligger ikke 
inne videre økning av inntektene på eiendomsskatt i økonomiplanperioden. 



 
 
 
2.1 § 5 - 4 Bevilgningsoversikter- drift ("tilsvarer"  1A)       
    Justert   

  Budsjett Budsjett Regnskap 
  Note 2023 2022 2021 
Generelle driftsinntekter     
Rammetilskudd   -57 777 900 -62 233 500 -64 234 924 
Inntekts- og formuesskatt   -31 413 100 -23 414 000 -24 191 838 
Eiendomsskatt   -1 846 500 -2 140 000 -1 718 976 
Andre generelle driftsinntekter, inkl konsesjonsavgift   -4 402 500 -13 302 500 -3 544 135 
Sum generelle driftsinntekter   -95 440 000 -101 090 000 -93 689 873 
Netto driftsutgifter     
Sum bevilgninger drift, netto - inklusive avskrivninger  87 122 484 82 366 589 82 925 208 
Avskrivninger   8 057 196 7 206 301 7 914 914 
Sum netto driftsutgifter   95 179 680 89 572 890 90 840 122 

     
BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -260 320 -11 517 110 -2 849 751 
Finansinntekter/Finansutgifter     
Renteinntekter   -410 670 -401 670 -378 035 
Utbytter   -2 047 234 -2 047 234 -1 835 206 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 
Renteutgifter   4 260 000 2 040 000 1 848 561 
Avdrag på lån   8 309 117 7 631 674 8 309 117 
Netto finansutgifter   10 111 213 7 222 770 7 227 952 
Motpost avskrivninger og kalkulatoriske renter   -8 057 196 -7 206 301 -7 914 912 
NETTO DRIFTSRESULTAT   1 793 697 -11 500 641 -3 536 711 
Disponering eller dekning av netto driftsresultat     
Overføring til investering   418 534 418 534 9 196 034 
Avsetninger til bundne driftsfond   1 633 109 918 109 886 075 
Bruk av bundne driftsfond  -3 583 897 -459 787 -503 658 
Avsetninger til disposisjonsfond   1 540 557 12 420 785 8 396 787 
Bruk av disposisjonsfond  -1 802 000 -1 797 000 -14 438 510 
Dekning av tidligere års merforbruk /bruk av tidligere års mindre-forbruk   0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   -1 793 697 11 500 641 3 536 728 
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)/resultat   0 0 17 



 
 
 

2.2 § 5 - 4 Bevilgningsoversikt drift - til fordeling pr enhet 
  Budsjett til fordeling pr enhet           

        
Ansvarsområde Regnskap justert Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 
    2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 Politiske styringsorganer        
 Lønn og sosiale kostnader 1 466 700 1 682 609 1 690 301 1 690 301 1 690 301 1 690 301 
 Andre driftsutgifter 1 427 945 1 500 724 1 534 385 1 534 385 1 534 385 1 534 385 
 Inntekter -192 794 -204 998 -202 548 -202 548 -202 548 -202 548 
 Avsetninger til bundne driftsfond   0    
 Bruk av bundne driftsfond   8 000    
 Netto driftsramme 2 701 851 2 978 335 3 022 138 3 022 138 3 022 138 3 022 138 
        
1 Administrasjonen       
 Lønn og sosiale kostnader 5 599 060 7 666 470 7 596 360 7 596 360 7 596 360 7 596 360 
 Andre driftsutgifter 16 474 374 11 544 049 11 688 658 11 688 658 11 688658 11 688 658 
 Inntekter -9 916 836 -4 878 292 -4 884 327 -4 884 327 -4 884 327 -4 884 327 
 Avsetninger til bundne driftsfond   0    
 Bruk av bundne driftsfond   0    
 Netto driftsramme 12 156 598 14 332 227 14 400 691 14 400 691 14 400691 14 400 691 
        
2 Oppvekst og kultur       
 Lønn og sosiale kostnader 27 424 819 27 197 145 27 094 933 27 094 933 27 094933 27 094 933 
 Andre driftsutgifter 9 203 975 9 126 289 9 010 851 9 010 851 9 010 851 9 010 851 
 Inntekter -7 037 960 -5 847 922 -5 853 894 -5 853 894 -5 853 894 -5 853 894 
 Avsetninger til bundne driftsfond   359 700    
 Bruk av bundne driftsfond   376 300    
 Netto driftsramme 29 590 834 30 475 512 30 251 890 30 251 890 30 251890 30 251 890 
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3 og 4 Helse/sosial       
 Lønn og sosiale kostnader 5 222 645 5 342 274 6 246 531 6 246 531 6 246 531 6 246 531 
 Andre driftsutgifter 8 141 834 5 445 935 8 673 627 8 673 627 8 673 627 8 673 627 
 Inntekter -5 132 883 -1 492 482 -4 354 899 -4 354 899 -4 354 899 -4 354 899 
 Avsetninger til bundne driftsfond   700 000    
 Bruk av bundne driftsfond   150 000    
 Netto driftsramme 8 231 596 9 295 727 10 565 259 10 565 259 10 565259 10 565 259 
         
5 Pleie og omsorg       
 Lønn og sosiale kostnader 28 893 668 25 330 179 29 470 114 29 470 114 29 470114 29 470 114 
 Andre driftsutgifter 7 778 843 5 468 610 6 053 678 6 053 678 6 053 678 6 053 678 
 Inntekter -10 216 475 -7 082 959 -7 734 252 -7 734 252 -7 734 252 -7 734 252 
 Avsetninger til bundne driftsfond   0    
 Bruk av bundne driftsfond   0    
 Netto driftsramme 26 456 036 23 715 830 27 789 540 27 789 540 27 789540 27 789 540 
         
6 UM        
 Lønn og sosiale kostnader 4 277 113 4 964 870 4 904 692 4 904 692 4 904 692 4 904 692 
 Andre driftsutgifter 20 892 156 14 482 940 15 483 335 15 483 335 15 483335 15 483 335 
 Inntekter -16 370 079 -11 125 083 -11 226 740 -11 226 740 -11226740 -11 226740 
 Avsetninger til bundne driftsfond   573 409    
 Bruk av bundne driftsfond   152 154    
 Netto driftsramme 8 799 190 8 322 727 9 161 287 9 161 287 9 161 287 9 161 
287         
 Netto ansvarsområde 0 – 6 87 936 088 89 120 358 95 190 805 95 190 805 95 190805 95 190 805 
        

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
        



 9 

7 Finans       
 Fastlønn 90 496 90 954 97 850 97 850 97 850 97 850 
 Pensjonsinnskudd KLP 16 203 19 698 20 299 20 299 20 299 20 299 
 Premieavvik -1 474 250 -1 084 400 -1 084 400 -1 084 400 -1 084 400 -1 084 400 
 Arbeidsgiveravgift 5 490 5 847 6 026 6 026 6 026 6 026 
 Arbeidsgiveravgift av premieavvik -75 187 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 
 Porto, fraktugifter 14 400 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
 Annonser 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
 Gebyrer 15 506 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
 Kontingenter 8 500 17 755 17 755 17 755 17 755 17 755 
 Lisenser 29 759 30 000 46 000 46 000 46 000 46 000 
 Konsulenttjenester 91 350 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
 Moms 25 % 39 389 21 439 25 439 25 439 25 439 25 439 
 Renteutgifter, låneomkostninger 1 848 561 2 040 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000 
 Avdrag på lån 7 592 632 7 631 674 8 309 117 8 309 117 8 309 117 8 309 117 
 Avsetning disposisjonsfond 7 348 591 12 382 785 1 502 557 10 402 557 1 502 557 10 402 557 
 Overført investeringsregnskapet 4 696 034 418 534 418 534 418 534 418 534 418 534 
 Diverse gebyr -53 576 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 
 Komp. Moms 25 % driftsregnskap -39 389 -21 439 -25 439 -25 439 -25 439 -25 439 
 Rammetilskudd -49 717 000 -49 224 500 -44 768 900 -44 768 900 -44 768 90 -44 768 90 
 Inntektsutjevning -8 483 924 -6 975 000 -6 975 000 -6 975 000 -6 975 000 -6 975 000 
 Regionaltilskudd -6 034 000 -6 034 000 -6 034 000 -6 034 000 -6 034 000 -6 034 000 
 Andre statlige overføringer -3 399 667 -13 300 000 -4 400 000 -13 300 000 -4 400 000 -13 300000 
 Komp. Investering «Reform 1997» -3 433 0 0 0 0 0 
 Komp. Omsorgsb./sykehjem -135 658 0 0 0 0 0 
 Komp. Kirka -2 386 0 0 0 0 0 
 Skatt på inntekt/formue -24 191 838 -23 414 000 -31 413 100 -31 413 100 -31 413 10 -31 413 10 
 Eiendomsskatt annen eiendom -818 828 -1 250 000 -971 500 -971 500 -971 500 -971 500 
 Eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer -900 148 -890 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 
 Konsesjonsavgift -2 991 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
 Renter av bankinnskudd -326 825 -345 670 -345 670 -345 670 -345 670 -345 670 
 Forsinkelsesrenter -12 554 -17 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 
 Renter på etableringslån -33 727 -36 000 -42 000 -42 000 -42 000 -42 000 
 Aksjeutbytte fra selskaper -1 835 206 -1 847 234 -1 847 234 -1 847 234 -1 847 234 -1 847 234 
 Bruk av disposisjonsfond -4 277 500 0 0 0 0 0 
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 Bruk av bundne fond 0 0 -2 897 443 -2 897 443 -2 897 443 -2 897 443 
 Motpost avskrivninger -7 371 024 -7 206 301 -8 057 196 -8 057 196 -8 057 196 -8 057 196 
 Motkonto kalk. renter -543 888 0 0 0 0 0 
 Sum fordelt til drift -87 936 088 -89 120 358 -95 190 805 -95 190 805 -95 190 80 -95 190 80 



 
 
 

2.3 § 5 - 5 Bevilgningsoversikt - Investering    
       
  Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
        
Investering i varige driftsmidler 15 331 7 000 78 985 17 625 806 706 
Tilskudd til andres investeringer 0 0 850 0 0 0 
Investering i aksjer og andeler i selskaper 10 321 419 419 419 419 419 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 
Avsetninger 0  0 0    
Sum investeringsutgifter 25 652 7 419 80 254 18 044 1 225 1 125 
         
Inntekter:         
Kompensasjon for merverdiavgift -1 984 -1 855 -2 564 -4 511 -281 -256 
Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0 0 
Salg av varige driftsmidler -6 589 0 0 0 0 0 
Salg av finansielle anleggsmidler -5 723 0 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 
Bruk av ubenyttede lånemidler 0 0 60 000 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 10 000 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -384 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -860 -5 564 -7 690 -13 533 -844 -769 
         
Sum investeringsinntekter -15 540 -7 419 -80 254 -18 044 -1 125 -1 025 
       
Videreutlån         
Videreutlån 0 0 0 0 0 0 
Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån til videreutlån 836 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på videreutlån -2 0 0 0 0 0 
         
Netto utgifter videreutlån 825 0 0 0 0 0 
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Overføring fra drift og netto avsetninger       
Overføring fra drift -9 196 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til bundne inv.fond -609 0 0 0 0 0 
Netto bruk av ubundet investeringsfond -20 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket i 
investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 
Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger -9 825 0 0 0 0 0 
         
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 1 113 0 0 0 0 0 

 



 
 
 

2.4 § 5 – 5 Regnskapsoversikt investering 
 

Investeringsprosjekt Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
4015: Oppgr. Kommunehus 276 0  500   
4068: Fiber/mobilprosjekt 800 0     
4069: Drenering Strand skole 287 0     
4070: Velferdsteknologi 0 0 100 100 100 100 
4090: vannbeh.anlegg bass. 119 0     
4095: Uteomr. Strand skole 301 0     
5001: IT- investeringer 237 400 600 400 500 400 
5002: Fosen samarb. Inv. 317 0 125 125 125 125 
5012: Egenandel KLP 316 0     
5019: Oppgradering vannverk 503 2 250 500 500   
5026: Oppgr. komm. Boliger 813 1 575 500 500 500 500 
5030: Strand havn 544 250     
5031: Reg.plan Vingsand 20 0     
5033: Flerbrukshus 195 0 70 000    
5039: Oppgr. Gamle tr.bolig 0 0  1 600   
5042: Mobilmast Kromsfjellet 609 0     
5043: Hovedplan avløp 343 100 300    
5045: Sykeheim bygg/invent. 197 0     
5047: vent.anlegg Skrenten 276 0     
5048: Scanning eiend.arkiv 360 0     
5049: Utv.rehab. sykehjem 496 0     
5050: Ny anl.kai hurtigbåt 5 907 1 400  1 700   
5051: Veisikring Setransveien 0 1 025     
5052: Ny el-kjel sykeheimen 204 0     
5053: Kjøp/utvikl. Sandviksb. 0 0 1 000 1 000   
5054: Helseplattformen 0 0  3 100   
5055: Kjøp av grunn 0 0     
6010: Asfaltering 1502 0  1 600   
6025: Rehab. vannkummer 936 0     
6044: Kjøp av aksjer 10 005 0     
6045: Salg av fast eiendom 87 0     
7001: Etableringslån avdrag           441 0     
          Varme oppgr. Sykeh.    0 400   
          Branntekn. Plan khus 0 0 250    
          Orosbygget – rehab   0 1 400   
          Setransveien – utbedr.   1 000    
          Seter kapell   110    
          Varmekilde skole/bhg   1 000    
          Adkomst/gjerde Sørm.   0 700   
          Kulvert Steinsveien   0 500   
          Adk./inng. Einerhaugen  0 0 750    
          Omb./Inventar Havgløtt 0 0 500    
          Oppgr. avløp Osen 0 0 0 2 000   
          Ny kjøle v/sykehjem 0 0 750    
          Sprenging holmen 0 0 1 500 1500   
Sum investeringer inkl. 
mva 26 091 7 000 78 985 17 625 1 225 1 125 
Tilskudd til andres inv. kirka 0 0 850 0 0 0 
Inv. i aksjer og andeler 0 -419 -419 -419 -419 -419 
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Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 
Sum bevilgn.oversikt 17 732 6 581 79 416 17 206 806 706 

 
 

Oversikt over gjeld     

     
§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser  
     

 

  2023 2024 2025 2026  

Saldo 1/1 151 510 149 741 163 626 155 086  

Avdrag 8 309 8 309 8 309 8 309  

Avdrag startlån 836 836 836 836  

Nye lån 7 376 23 030 605 530  

Saldo 31/12 149 741 163 262 155 086 146 471  

Herav:          

Vann/avløp 24 986 27 066 26 538 24 374  
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3. Planforutsetninger 
 

3.1. Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift 
Langtidsbudsjettet 2023 – 2026 er utarbeidet ut fra 2022-kroner.  
 
Det er innarbeidet en årslønnsvekst fra 2022 til 2023 på 4,1 % med virkningstidspunkt 1. mai. 
Avsetning til dekning av lønnsoppgjør i 2023 utgjør 1,81 mill. kroner. Totalt 60,4 % av 
kommunens driftsutgifter går til lønn og sosiale utgifter. 
 
Beregnet betalbar pensjonsutgift til KLP i 2023 er beregnet til 21,00 %, samme som i 2021 
for fellesordningen, og det samme for sykepleierordningen. I SPK (Statens Pensjons-Kasse) 
beregnes premien til 15 %, som i 2021. Avviket (premieavviket) mellom betalbar og 
regnskapsført pensjonskostnad amortiseres til utgiftsføring over 7 år, og beslaglegger 
likviditet (ble frem til 2011 amortisert til utgiftsføring over 15 år). 
 
Pris- og lønnsvekst ut over det budsjetterte forutsettes kompensert i de aktuelle år gjennom 
statsbudsjett og tilsvarende vekst i egne inntekter.  
 

3.2. Befolkningsutvikling 
Tabellen nedenfor viser faktisk utvikling siden 2017 til i dag, samt fremskrevet til 2050 med 
middel nasjonal vekst i framskrivingen. 
 
 

Faktisk utvikling Fremskrevet 2023-2050 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2050 
0-5 år 44 41 34 42 44 46 48 48 47 46 37 36 
6-15 år 103 111 102 100 92 84 81 77 73 78 90 80 
16-66 år 579 553 562 557 534 513 503 492 496 490 469 446 
67-79 år 172 183 172 177 182 188 192 197 195 193 177 156 
80-89 år 58 58 58 57 56 56 60 68 68 72 103 91 
90 år + 22 27 29 15 17 17 17 16 17 15 14 42 
Sum 978 963 947 948 925 904 901 898 896 894 890 851 

 
Ut fra SSB sin befolkningsframskriving, middel nasjonal vekst ligger det an til en jevn 
reduksjon i befolkningen frem til 2050. Ser man bare på årsskiftet 2021 til årsskiftet 2022, har 
Osen opplevd en befolkningsreduksjon med til sammen 21 personer. Osen har hatt en 
reduksjon på befolkningen fra 2017 med gjennomsnittlig 1,3 % i året.  Hvis denne trenden 
følges, vil Osen ha en befolkningsreduksjon på 12 innbyggere hvert år.  
 
Oversikten over befolkningen er satt opp i henhold til grupperingene som benyttes i 
kostnadsindeks for tildeling av rammetilskudd. Det er særlig barn i grunnskolealder som gir 
stort utslag på rammetilskuddet, samt avstandstillegget. Ut ifra SSB sin prognose er det liten 
variasjon i barn i skolealder, men en reduksjon i aldersgruppen over 90 år frem til 2030.  Ut 
ifra tallene til SSB kan en si at Osen kommune ligger an til en stabil utvikling i 
rammetilskuddet fremover, forutsatt at inntektssystemet ikke endres vesentlig.  
 
Gruppen eldre 80-89 år øker ut fra prognosene fra 2023, samtidig som personer i yrkesaktiv 
alder blir vesentlig færre. Dette har betydning både i forhold til rekruttering av arbeidskraft, 
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og hvor mange familiemedlemmer som kan yte omsorg for sine eldre. Det vil ut fra dette være 
viktig å satse på styrking av hjemmebasert omsorg, rehabilitering og mestring. Dette arbeidet 
henger nøye sammen med funn i PwC-rapporten, og den videre oppfølgingen av denne.  
 

3.3. Økonomiske rammebetingelser 
 
Kommuneoppgjøret fra staten 
På landsbasis beregnes de frie inntektene (skatt og rammeoverføring) å utgjøre 72 % av 
kommunenes samlede inntekter (77 % medregnet momskompensasjonsordningen). Det legges 
opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter, beregnet til 3,5 % anslått 
landsgjennomsnittlig mot 1,3 % i 2022 (Støre-regjeringas forslag). Skatt og ramme samlet 
øker 3,3 % fra 2022 til 2023 for Osen sin del. Dette er en reell nedgang i økonomisk 
handlingsrom, da kostnads- og lønnsvekst er høyere enn dette i samme periode, men likevel 
høyere enn foregående år, da veksten ble beregnet til 0,5 %. 
 
Momskompensasjonsordningen 
Fra og med 2014 må all momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. Ut fra 
denne regelen tar budsjettet inn over seg at man ikke kan finansiere driftskostnader ved bruk 
av investerings-moms i budsjettåret og økonomiplanperioden. I tillegg kom nye retningslinjer 
ut høsten 2014, der man fastsatte at momskompensasjonen ikke skal tilbakeføres til det 
enkelte prosjekt, men inn på egen konto-funksjon i KOSTRA-regnskapet. Dette er hensyntatt 
i budsjett og økonomiplan. 
 
3.4. Rente og avdragsutgifter 
Årlig renteutgift på lån ligger i planperioden på ca. 4,26 mill. årlig. Det legges opp til en 
rimelig stabil renteutvikling, med noe sikkerhetsmargin på flytende rente, ut fra at denne er 
veldig lav per i dag. Avdragsutgiftene er lagt stabilt på vel 8,3 mill. i samme periode. Renter 
og avdrag utgjør samlet i 2023 ca. kr. 12,6 mill. Av dette er det vedtatt at hele lånet (avdrag 
og renter) for bygging av flerbruks-hus skal dekkes inn over havbruksfond. Dette er beregnet 
til årlig ca. 2,9 mill. Total brutto lånebelastning ved budsjettstart er på vel 151,5 mill. i Osen 
kommune. 
 
I starten av denne planperioden er ca. 33,01 % av låneporteføljen knyttet til ulike 
fastrenteavtaler, mens resten (66,99 %) ligger på flytende gjennomsnitts rente er på 3,4 %.  I 
henhold til kommunens finansreglement skal minimum 1/3 av låneporteføljen være knyttet til 
fastrente, alternativt flytende rente. Per i dag oppfyller man dette kravet. 
 

3.5. Eiendomsskatt  
Rådmannen viderefører ut fra kommunestyrets tidligere vedtak, eiendomsskatt i 
økonomiplanen, med 2 promille. Dette vil gi 1,846 million (netto) i inntekt i 2023. I 
økonomiplan ligger det inne fast sats på 2 promille på all eiendomsskatt. Alle inntektene fra 
eiendomsskatt foreslås i 2023 å gå inn i drift. 
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4. Økonomisk situasjon og handlingsrom 
 

4.1. Økonomisk utgangspunkt  
Osen kommune har over tid hatt virkninger av negativ befolkningsutvikling, både hva gjelder 
antall innbyggere og demografi. Uten en stabilitet og/ eller vekst i folketallet vil dette gi 
konsekvenser innenfor planperioden. Det er derfor viktig å forberede fremtiden ved å holde 
driften på et økonomisk bærekraftig nivå, hvis man skal bestå som egen kommune. 
Kommunen har de senere årene klart å holde et veldig stabilt/svakt nedgående antall ansatte 
årsverk. Regnskapsmessig mindre-forbruk og overføringer til havbruksfond i samme periode 
har også bidratt til stabilitet i kommunens økonomiske reserver. Det vises i denne 
sammenheng til tidligere årsmeldinger og budsjett. Høsten 2022 fattet kommunestyret vedtak 
om bygging av flerbruks-hus ved skolen på Strand. For at ikke dette skal gå ut over 
driftsnivået for øvrig, er man avhengig av fortsatt inntekter på havbruksfond, da deler av disse 
er øremerket betaling av økt avdrag og rente på låneporteføljen etter bygging. 
 
Staten følger i stor grad handlingsregelen. Dette krever strukturrasjonalisering og 
effektivisering i offentlig sektor. Osen kommunestyre vedtok i juni 2015, samt ved bekreftelse 
i juni 2016 å bestå som egen kommune, og budsjettet bygger videre på dette. Ny regjering 
som tiltrådte høsten 2021, har så langt sagt at kommunereformen ikke ligger inne i deres 
planer. Det er ikke tatt høyde for endringer angående dette innenfor planperioden.  
Kommunen er medlemmer i Namdal Regionråd og Fosen Regionråd, og budsjettet tar høyde 
for kostnadene ved dette. 
 
Reserverte bevilgninger 
Rådmannen har ikke satt av reserverte bevilgninger i 2023, men det ligger inne vel 1,5 mill. 
kroner av inntekter fra havbruksfondet avsatt til fond i budsjettet. 

4.2. Oppfylling av økonomiske måltall 
Rådmannen mener de optimale mål i budsjettet bør være: 
1. Netto driftsresultat på minimum 3 %. 
2. Brutto lånegjeld inntil 80 % av brutto driftsinntekt 
3. Egenfinansiering av investeringer på 25 %. 
4. Disposisjonsfond for uforutsette utgifter på 5 % av brutto driftsinntekt. 
 
Ingen av de oppsatte målene nås i budsjettet, men delvis på punkt 1 i økonomiplanperioden 
grunnet inntekter fra havbruksfond. Ut fra dette ser man at «spillerommet» på økonomi 
innenfor drift er innskrenket, men at fondsreserver likevel opprettholder et lite handlingsrom 
for kommunen, og totalt sett viser at Osen kommune har en sunn økonomiforvaltning. 

4.3. Forventet netto driftsresultat  
 
Tall i tusen kroner 
 2023 2024 2025 2026 
Netto driftsresultat  1 794 -7 108 1 794 -7 108 
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5. Handlingsplan – prioriteringer, endringer og nye tiltak 

5.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn  
Tall i tusen kroner (- betyr merinntekt/mindre-utgift) 
Tekst 2023 2024 2025 2026 
Reduksjon stillinger i oppvekstsektoren 0 -450 -450 -450 
Økning i stillinger flerbruks-hus 0 450 450 450 
Flyktningeområdet fond fond fond 0 
Sum tilpasninger drift 0 0 0 0 

Ovenstående tabell viser budsjettert inntektspotensial i 2022-kroner, der sum fra starten av 
planperioden videreføres ut perioden. 
 
Planstrategi med forslag til fornying av kommunalt planverk ble vedtatt i kommunestyret i 
2020. Planstrategien tar inn i seg hvilke planer som må fornyes i budsjettåret, og planperioden 
 

5.2. Ramme til tjenestefunksjonene på ansvarsnivå 
Dette framgår av skjema bevilgningsoversikt drift, samt vedlegg 2.  
 

5.3. Regionsamarbeid gjennom Fosen regionråd 
Hva angår handlingsplaner for Fosen Interkommunale Politiske Råd (Fosen IKPR), samt de 
ulike samarbeidsløsningene på Fosen, vises det til egne vedtak fra Rådmannsgruppen, samt 
Fosen IKPR. 
3 politisk valgte fra hver kommune er representert i Fosen IKPR (fra Osen; Ordfører, 
Varaordfører, samt 1 fra opposisjon), og vedtar budsjett for dette, mens rådmannsgruppen 
vedtar budsjett for samarbeidsordningene. Finansieringsbidraget fra Osen kommune til drift 
av de ulike ordningene er innarbeidet i kommunens budsjett.  
 
I tillegg til detaljbudsjettet legges oversikten inn i de to påfølgende tabeller:  
 
 
Prosjektnr 

Samarbeidsordning Ørland Indre 
Fosen Åfjord Osen SUM 2023 SUM 2022 Endring 

2022 - 2023 

4900 Drift Fosenregionen 
IKPR 809 464 773 079 337 772 79 685 2 000 000 2 000 000 0 

4901 Tiltaksmidler 54 078 52 129 28 809 14 984 150 000 150 000 0 

4906 Matregion Fosen 0 0 0   0 0 0 

4920 OFFPHD 0 0 0   0 0 0 

4905 Kompetansepilot 0 0 0   0 0 0 

Ny Matfestival 2023 90 131 86 882 48 015 24 972 250 000 0   

Ny AquaNor 2023 36 052 34 753 19 206 9 989 100 000 0   

                  

  Sum drift 2023 989 725 946 843 433 802 129 630 2 500 000 2 150 000 350 000 
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Budsjett for samarbeidsordningene på Fosen 2021 og 2022 (kommuneandeler): 
 

Budsjett 2023   
Indre 
Fosen Ørland Åfjord Osen 

Sum 
2023 

Budsjett 
2022 Endring 

Øvrige 
firma 

Bruk 
av fond 

Fosen Lønn Åfjord 1 775 000 1 365 000 1 050 000 435 000 4 625 000 5 018 310 -393 310 444 000 0 
Fosen 
Regnskap Ørland 2 046 000 2 339 000 1 383 000 501 000 6 269 000 6 381 000 -112 000 1 181 000 -50 000 
Agresso - 
kostnader Ørland 704 367 715 660 457 166 314 808 2 192 000 1 640 000 552 000 0 0 

Fosen Inkasso 
Indre 
Fosen 919 920 1 096 828 636 868 240 384 2 894 000 2 777 872 116 128 630 360 0 

Fosen 
Barnevern 

Indre 
Fosen 10 701 493 

11 112 
538 4 172 579 793 411 26 780 021 26 000 000 780 021 0 0 

Fosen 
Sak/Arkiv 

Indre 
Fosen 909 660 928 413 499 162 262 765 2 600 000 1 915 998 684 002 0 0 

Profil   96 401 97 946 62 568 43 085 300 000 466 000 -166 000 300 000 0 

Fosen GIS 
Indre 
Fosen 314 908 319 957 204 390 140 744 980 000 1 041 000 -61 000 0 0 

Fosen 
IKT/Utvikling 

Indre 
Fosen 5 606 454 4 865 491 2 841 183 783 016 14 096 144 14 564 440 -468 296 330 351 

-1 000 
000 

Sum 2022   23 074 203 
22 840 

833 11 306 916 3 514 214 60 736 165 59 804 620 931 545 2 555 360 
-1 050 

000 

           
Investeringer           
Fosen 
Regnskap  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fosen IKT - 
Investeringer 

Indre 
Fosen 672 519 554 519 332 852 68 418 1 628 309 1 586 808 41 501 0 0 

 

5.4. Regionsamarbeid på helsesektoren 
Osen foretok i 2010/2011 et strategisk valg angående samarbeid på helsesektoren, og la opp 
til et samarbeid med kommunene nord for oss; Midtre Namdal samkommune (nå Namsos og 
Overhalla kommuner) og Flatanger kommune, blant annet ut fra avstand til legevakt og 
lokalsykehus. Tjenestesamarbeidet omfatter legevakt på ettermiddag, kveld og natt, 
kommuneoverlege, miljøretta helsevern, øyeblikkelig hjelp døgntilbud mv.  
 
I 2017 ble det etablert et felles helseledernettverk for Namdalskommunene, inklusive Bindal 
og Osen kommuner.  
 
Kommunestyret fattet i 2018 vedtak om å innlede forhandlinger med Namdal Rehabilitering 
om å gå inn på eiersida sammen med de øvrige kommunene i Namdalen. Avtale om eierskap 
ble gjennomført i 2020 og kostnadene er tatt inn i budsjettet for 2023.  

5.5. Nærings- og samfunnsutvikling 
Fra høsten 2017 ble næringsarbeidet lagt inn i sektor for Utvikling og Miljø. Budsjettet legger 
opp til fortsettelse med 50 % stillingsandel prioritert til næringsarbeid.  
Fra 2020 er Osen kommune medeier, sammen med Åfjord kommune, i Nord Fosen Utvikling 
AS. Selskapet er opprettet som utviklingsaktør i forbindelse med omstillingsstatus som er 
tildelt gamle Roan kommune, samt Osen fra sommeren 2020. Osen kommune gikk i 2020 inn 
med 500 000,- kroner i prosjektet, samt 1 mill. per år frem til og med 2025. Disse midlene 
finansieres ved bruk av penger fra kommunens «havbruksfond». I tillegg til Osen så bidrar 
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Åfjord kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten inn i selskapet. Det legges opp til et 
nært samarbeid mellom selskapet og kommunens næringsapparat på prosjekt innenfor Osen 
kommunes grenser. 
 
Tilgjengelige midler over næringsfond bestod opprinnelig av de årlige overføringene fra 
fylkeskommunen, samt tilbakebetalte midler fra bedrifter som er innvilget lån, i tillegg til 
avsatte midler fra mindre-forbruk over kommunens driftsbudsjett. Fra 2018 har ikke 
Næringsfond I fått tilført midler fra fylkeskommunen, og fondet er tømt og avviklet. 
Næringsfond II innehar en del midler, avsatt av kommunen selv, og vil opprettholdes i fortsatt 
drift. Det legges opp til videreføring av to årlige søknadsomganger på fondet, med åpning for 
hastebehandling utenfor hoved-tildelingene. 
 
Osen kommune ble ved avviklingen av Famulus, ansvarlig for drift og vedlikehold av 
næringseiendommer over eget driftsbudsjett. Kostnader ved næringseiendommer forutsettes 
inndekket ved leieinntekter. Vi har i dag har stabile leieforhold med årlige inntekter som er 
større enn faste utgifter.  
 
Budsjettet for 2023 inneholder ikke midler til videre deltagelse i «Næringsalliansen på 
Fosen», som hadde en kontingent på vel 140 000, da disse kun ble budsjettert av 2 kommuner 
siste år, og dermed tilbakebetalt i 2022, og satsingen i ettertid ble avviklet. 
 
Via innmeldingen i Namdal Regionråd, vedtok kommunestyret deltagelse i et felles 
næringsfond som Namdal Regionråds medlemmer ellers har forpliktet seg til. Øvrige 
kommuner setter av en viss andel av inntektene fra eierskapet i Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk. Osen kommune har bestemt å bruke av sine avkastninger i Trønder-Energi 
til det samme. Andelen inn i fondet tilsvarer Flatanger kommunes andel. Bruk av 
kraftfondsmidler til tiltaket er vedtatt av alle kommuner i Namdal regionråd. Budsjett for 
2023 tar høyde for dette. 
 

5.6. Boligpolitikk og bomiljø 
Kommunen har totalt 52 boliger/leiligheter til utleie. Dette er et høyt antall sammenlignet med 
mange andre kommuner. Av disse 52 boligene er 33 omsorgsboliger av ulik type. Kommunen 
har god spredning i kommunale boliger, både når det gjelder boligtype og beliggenhet. 
Husleiesatsene i kommunale boliger økes i takt med tilnærmet økning i konsumprisindeks. I 
tillegg kommer reell økning av kommunale avgifter. Kommunen har innført tidsbegrensede 
husleiekontrakter i en del boliger, i et forsøk på å legge til rette for økt gjennomstrømming.  
 
Det gjenstår oppussing av 2 boenheter i gamle trygdeboligen (ved kirka) Disse ligger inne i 
investeringsbudsjett 2024. Man må før igangsetting konkludere om eventuell endring fra 2 til 
1 større leilighet på disse. 
 
Det er god tilgang på kommunale boligtomter og tomteareal i privat regi, noe som gir gode 
muligheter for boligbygging for de som ønsker det.  
  
Kommunen har per november 2022 ca. kr 1,1 mill. i tilgjengelige startlånsmidler, noe som 
tilsier midler til 1 - 2 søknader om finansiering (alt etter om det søkes om del- eller 
fullfinansiering. Det anbefales derfor å søke Husbanken om ytterligere midler for 2023.  
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Per november har kommunen kr. 100 000 i tilskudd til tilpasning disponibelt, og det anbefales 
derfor ikke å tilføre ytterligere midler til dette (kommunene må nå avsette slike midler av eget 
budsjett i motsetning til tidligere, da man kunne søke statlige midler til tiltaket). En satsing på 
at folk skal bo lengst mulig hjemme bør følges av muligheter for å tilrettelegge boligene for å 
gjøre det mulig å bo hjemme på tross av funksjonsnedsettelser.  
 
Mål for boligarbeidet i 2023:  

- Gjennomføre en statuskartlegging og vurdering av kommunens totale behov for 
boliger 

- God oversikt over tilstanden og behov for vedlikehold i kommunale boliger 
- Effektivt og godt samarbeid i organisasjonen om boligforvaltningen 
- Bidra til informasjon om og bruk av Husbankens virkemidler 

 

5.7 Folkehelse 
Kommunens ansvar for folkehelsa er forankret i folkehelseloven, og legger ansvaret til 
kommunen som sådan. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk. Kommunen 
skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen, og forhold som påvirker denne. 
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.  
 
Folkehelsearbeidet i Osen er organisert gjennom en tverrsektoriell folkehelsegruppe, med 
helsesøster, psykiatrisk koordinator, rådgiver oppvekst og kultur, rådgiver landbruk og 
næring, samt sektorlederne for oppvekst og helse. Gruppen skal få inn en ny repr fra UM etter 
tidligere rådgiver landbruk og næring sluttet. Dette gir et godt grunnlag for felles ansvar og 
arbeid med folkehelse.  
 
Sentralt i folkehelsearbeidet er at det skal være systematisk og faktabasert, og man bør sette 
evaluer-bare mål. Både fysisk og psykisk helse bør prioriteres innen folkehelsearbeid, og 
Osen kommune har fokus på dette i sitt arbeid.  
 
I 2022 har Folkehelsegruppas hovedsatsing vært gjennomføring av tur-konkurransen 
Trimpoeng, og planlegging av forskningsprosjekt i forbindelse med Mangfold i Osen. Her har 
vi støtte opp om arrangement ved skolen i Mangfolduka. Undersøkelsene er igangsatt, og de 
første undersøkelsene ble foretatt i forbindelse med Mangfolduka 2022; kan vi se spor etter 
arbeidet som er gjort. Resultat av arbeidet vil bli skrevet ut i rapport i 2023.Dette er prosjektet 
som ligger inn under Program for Folkehelse, med fokus på psykisk helse for barn og unge, 
med støtte fra Fylkeskommunen og Sintef. Undersøkelsene gjøres også i foreldre-gruppen for 
u-trinns-elever, og andre innbyggere i kommunen.  
Folkehelseplanen ligger inn i kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet. Dette er en 
fireårsplan, og ble lagt frem for kommunestyret ved årsslutt 2021.  Handlingsplanen evalueres 
og revideres årlig.  
 
Mål for folkehelsearbeidet 2023:  

- Prosjekter og satsinger beskrevet i handlingsplan for folkehelse 2023 gjennomføres 
- Samarbeid med Fylkeskommune og Sintef i arbeidet med Mangfold i Osen. Prosjektet 

avsluttes i 2023  
- Kommunen får økonomisk støtte til gjennomføring av Program for folkehelse 
- Tiltak i folkehelsearbeidet skal være evaluerbare, og ha Mangfold som overordnet 

fokus 
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5.8. Bærekraftig utvikling og miljø 
Kommunestyret vedtok klima- og energiplan høsten 2019. Det er installert 
varmestyringssystem ved kommunehuset, sykehjemmet, Skrenten og Strand barne- og 
ungdomsskole, samt Havgløtt barnehage. I tillegg har man installert bio- anlegg til 
oppvarming ved skolen og barnehagen som erstatter oljefyringen. Etter oppgradering av 
varmesystem og en pellets-silo i tillegg til den gamle, virker systemet vesentlig bedre enn 
tidligere. I forbindelse med bygging av flerbrukshus på skolen, vurderes nytt helhetlig 
varmesystem for skole og barnehage. Nytt ventilasjonssystem ved Skrenten og oppgradering 
av anlegget i bassenget er utført siste år. 
 
I 2020 ble det, i tråd med klima- og energiplan investert i el-ladepunkter ved kommunehuset 
og skole/barnehage på Strand. I tillegg ble det etablert hurtigladepunkt ved Auto`n. Disse 
hadde sitt første hele bruks-år i 2021, og budsjettet tar høyde for at dette blir et nulloppgjør 
med hverken over- eller underskudd på året. Ut over dette innehar ikke budsjettet for 
kommende år særlige tiltak fra klima- og energiplan, men det forutsettes at enkeltsaker kan 
tas inn gjennom året, der det faller naturlig. 
 

5.9. Politikk og administrasjon 
Osen kommune vil, både på politisk og administrativt nivå måtte prioritere og tilpasse 
virksomheten til økonomiske rammer fremover. For en liten kommune vil dette kreve en 
streng prioritering og oppfølging på hva både økonomiske og menneskelige ressurser 
prioriteres brukt til. Tilskudd til politiske organisasjoner er for 2023 lagt på samme nivå som i 
de foregående år. 
 
Økonomiplanen tar høyde for både noe reduksjon og økning på personalsiden ved naturlig 
avgang, og økning ved ferdigstilling av nytt flerbruks-hus i 2024. I tillegg tar både budsjett og 
økonomiplan inn arbeid med flyktninger igjen, som forutsettes dekt inn ved øremerket 
statstilskudd. Budsjett for 2023 tar inn noe budsjettmessig flytting av deler av stillinger 
mellom ulike budsjettansvar. 
 
Administrativ organisering og organisasjonsmessige tiltak 
Det er viktig med stadig fokus på organisering av tjenesteproduksjonen, og dette kan gjennom 
året virke inn på fremlagt budsjett. Eventuelle endringer vil her følge ordinære prosesser med 
involvering av både politisk nivå og fagforeningene. 
  
Ungdommenes stemme er en viktig ressurs å ivareta inn i utformingen av framtida, og det 
anses derfor viktig å få ungdomsrådet til å fungere på en god måte. Ny kommunelov gir i 
tillegg føringer om at det skal opprettes et organ for de unge. Arbeidet med dette ble forsøkt 
påstartet, men er fortsatt ikke godt nok oppbygd til å sikre at ungdommen når inn i 
kommunestyret med sin stemme. Det er et mål å få dette til å fungere fra starten av 2023. 
Budsjettet inneholder ikke utgifter ved dette, da man fortsatt er ukjent med hvilke kostnader 
dette vil avstedkomme. 
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5.10. Organisasjonsutvikling og fellesutgifter 
Det er avsatt midler til lønnsoppgjør i 2023. I tillegg er det tatt inn pliktig finansiering av 
egenkapitalinnskudd i KLP. 
 
Arbeidsmiljø 
Osen kommune er en IA-bedrift. Det arbeides aktivt med dette. vi har siste året hatt økt 
kontakt og møtevirksomhet med IA- kontakten fra NAV arbeidslivssenter, med fokus på 
PLO. I 2022 ble det, etter felles anbudsrunde i Fosen-kommunene, inngått ny avtale om 
bedriftshelsetjeneste med firmaet Agenda HMS, gjeldende fra 01.01.2023. Det skal avholdes 
møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) der begge eksterne parter også kan delta. AMU er 
administrativt representert på arbeidsgiversiden, i tillegg til at fagorganisasjonene er 
representert i utvalget, sammen med hovedverneombud. For verneombudene er det fra 2022 
satt inn et funksjonstillegg for oppgaven. AMU skal ha jevnlige møter gjennom året. 
 
Mål for organisasjonsutvikling 2023: 

- Det er et mål at alle ansatte skal trives på jobb, og ha gode arbeidsforhold. Det ble 
gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017, 2018 og 2022 med fokus på 
arbeidsmiljø, ledelse, informasjon og den enkelte ansattes medvirkning, selvstendighet 
og medbestemmelse. Etter undersøkelsen i 2022 kjøres det prosesser i enhetene med 
oppfølging av fremkomne resultat. I 2020 og 2021 er det gjennomført et 
lederutviklingsprosjekt med fokus på organisasjonskultur. Dette arbeidet videreføres i 
2023, og ses i sammenheng med arbeid med arbeidsmiljøet innenfor hele 
organisasjonen. 

- Arbeidet med å lage en kompetanseplan for de ulike enheter, med samordning på 
kommune-nivå er sluttført i 2019, og politisk vedtatt. Det er et mål å finne frem til 
«riktige» ansatte til å ta kompetanseheving i de respektive fag. Dette arbeidet 
videreføres også i 2023.  

 
IKT 
Osen har gjennom fellesløsninger innført mange nettbaserte tjenester. I tillegg vil flere større 
implementeringer innenfor helseområdet kreve ressurser i årene som kommer. Dette er i første 
rekke helseplattformen, og videreføring av VINA. For å stå rustet til fremtidens utfordringer 
er det viktig å være med i disse løpene. 
Det går en god del lokal ressurs til arbeid med IKT. I første rekke gjelder dette oppsett av 
maskinvare, og fysiske tilrettelegginger innenfor faget, ovenfor den enkelte bruker, samt 
kontakt opp mot Fosen IKT. Det foreslås avsatt kr 600.000,- til investering på data i 2023.  
Dette inneholder ordinært påkrevde utskiftingsbehov på datasiden. 
 
Personalområdet 
Det er vedtatt å ha 3 lærlingeplasser. 2 av disse er ved pleie- og omsorgsavdelingen, i pleien, 
mens en er i oppvekstsektoren. Økonomisk er bruk av lærlinger et budsjettmessig pluss i året. 
 
Kompetanseutvikling og rekruttering 
Det ble vedtatt i siste planstrategi, at det skal lages en felles plan for kompetanseutvikling og 
rekruttering. Dette arbeidet ble fullført i 2019, inneholdende felles kompetanseplan for hele 
kommunen, med sektorspesifikke deler. 
 
Mål for kompetanseutvikling og rekruttering 2023:  

- Osen kommune skal legge til rette for kompetanseutvikling for å være en attraktiv 
arbeidsplass for sine ansatte 
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- Kommunen skal være tydelig på hvilke behov arbeidsgiver ser framover når det 
gjelder kompetanse, slik at det blir forutsigbart for ansatte hvilke videreutdanninger og 
kurs det legges til rette for. 

- Det er et mål å videreføre påstartet kulturkartlegging med oppfølging av de enheter der 
det er behov for dette. 

 
Sykefravær 
På sykmeldingssiden har kommunen hatt stor økning det siste året. Tallene for 2022 viser at 
vi er over egendefinert målsetting (under 6 %), og fokus på dette problemet må videreføres og 
styrkes i 2023.  
Kommunen har et etablert system på nærværsarbeid og tilrettelegging. 
Sykefraværsutviklingen følges kontinuerlig med rapporter fra «Agresso» og NAV. 
Sykefravær refereres som faste saker både i arbeidsmiljøutvalget, og administrasjons-
utvalgets møter, på detaljnivå, samt til formannskap og kommunestyre ved tertialrapportering. 
 
Mål for sykefravær 2023: 

- Langtidsfraværet skal ikke være på mer enn 6 prosent 
- Økt nærvær: Jobbe med tiltak for langtidssykemeldte og tidlig dialog med den 

sykmeldte for å bidra til økt nærvær og tilhørighet på arbeidsplassen, som for 
eksempel: justere arbeidsfordeling, tilby nye eller midlertidige oppgaver, skape kultur 
som preges av trygghet, ambisjoner og vilje til samarbeid i tilretteleggings-fasen. 

- Økt bruk av graderte sykmeldinger og fokus på mulighetene på arbeidsplassen for 
gradering, bl.a. ved bruk av innført skjema; «leder før lege». 

- Øke kompetansen til ledere med oppfølgingsansvar. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og miljørettet helsevern (MHV) 
Bedriftshelsetjenesten er utvidet til å omfatte alle ansatte i kommunen. Ny avtale med 
bedriftshelsetjeneste er inngått fra og med januar 2023. 
 
Kommunen har funksjonstillegg på hovedverneombud, men arbeidet må utføres inne mellom 
andre daglige gjøremål. Dette legger noen begrensninger på det arbeidet verneombudet kan 
rekke over. Rapporter fra blant annet vernerunder vil danne grunnlag for prioriteringer i 
budsjett for inventar, utstyr og andre tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.  
 
Videre oppføling av PwC-rapporten, arbeidsmiljøet, sykefravær, lederutvikling og 
kulturutvikling er et ledd i arbeidet for å sikre arbeidsmiljøet for den enkelte ansatte i 
organisasjonen.  
 
Arbeidet med Miljørettet helsevern sikres i et samarbeid med Namsos kommune.   
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5.11. Kultur og fritid 
Osen kommune er fortsatt en del av samarbeidet innenfor kultursektoren (herunder også 
kulturskole) i Ytre/Midtre Namdal. Foreløpig er det kulturskolesamarbeidet som er mest 
aktivt. Vi deltar også i kulturnettverk i tråd med vedtak gjort av rådmannsgruppa i Namdalen, 
men det er noe usikkerhet rundt hvilken rolle dette nettverket har, da det også er kommet til 
noen flere nettverk innenfor kulturområdet. Det har ikke vært aktivitet i kulturnettverket i 
2022, mens kulturskolenettverket har avholdt noen møter. Her har kapasitetsproblemer gjort 
at aktiviteten i 2022 har vært lavere enn tidligere år. Samarbeidet i kulturskolenettverket 
videreføres i 2023.  
 
Rammen for kultur er ganske lik rammen i 2022. Tilskudd i forbindelse med kino i 
Steinsdalen er opprettholdt. Kulturprisen er beholdt på samme nivå og form som i 2022. 
Kulturtiltak for barn og unge prioriteres fortsatt gjennom Ung Kultur Møtes (UKM), 
kulturskolen og ungdomsklubben.  
 
Gratis halleie til lokale lag og foreninger videreføres, og i tillegg får lag og 
organisasjoner/foreninger nå tilbud om å bruke Tilskuddsportalen for å søke om midler. Det 
er gitt tilbud om opplæring i bruk av tilskuddsportalen, men det var ikke så mange som 
benyttet seg av tilbudet.   
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er tilbake i normal drift, slik at elevene og skolene 
gjennom ordningen får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for 
profesjonelt kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og 
vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og 
kulturarv. Lokale DKS-midler er brukt til å gi ytterlig profesjonelt tilbud til barnehagebarn og 
skoleelever.  
 
Når det nå er vedtatt bygging av Flerbrukshus ser vi at vi kan gi bedre forhold både for de 
som kommer med forestillinger, og for publikum. I tillegg vil dette forenkle planlegging og 
forarbeid for skolen og elevene, når de nå får en arena med eget amfi. Det å ha et lokale som i 
tillegg til en hall som kan brukes som gymsal, gjør at vi nå har et alternativ for de elevene 
som tidligere kunne miste kroppsøving fordi det var konsert i flerbrukshallen.  
 
Eldresenter og pleie- og omsorg blir involvert i tilbud til Den Kulturelle spaserstokken, 
DKSS. I tillegg får rådet for eldre og funksjonshemmede, komme med forslag til bruk av 
midlene, og evt aktuelle tilbud som kommer. Alt som dekkes av DKSS midler skal være i tråd 
med retningslinjene for tildeling av midlene.   
 
Råd for eldre og funksjonshemmede er en viktig aktør og samarbeidspart i forhold til 
kulturelle aktiviteter og andre aktiviteter for den godt voksne del av befolkningen. Rådet har 
hatt god aktivitet gjennom 2022, og er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med DKSS.  
 
Osen Bygdatun 
Budsjettet for Bygdatunet ligger på samme nivå som budsjett 2022. Den kommunale 
stillingen ved Bygdatunet videreføres i 50%.  Aktiviteten ved Bygdatunet er nå tilbake til 
normal drift etter korona. Samarbeidet med Museet Midt videreføres, noe som er til stor nytte 
for oss.  
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1. Kartlegging og katalogisering i nasjonalt register av mottatte gjenstander ved tunet 
2. Vedlikeholdsplan for tunets bygningsmasse 
3. Tilrettelegging for aktivitet, og kontakt og planlegger for barnehagenes og skolenes 

økte bruk av tunet i læringsøyemed. 
4. Organisering med utleie og turistbesøk ved bruk av arena og Bygdatunets lokaler.    

 
Lønnsmidler ligger inne i driftsbudsjettet for 2022, mens vedlikeholdsutgifter ligger i 
investeringsbudsjett. Det jobbes også med søknader for å få eksterne midler til forskjellige 
tiltak det jobbes med på Bygdatunet. Det har foregått noe utleie av området og Amfiet, og det 
er utarbeidet retningslinjer for leie og bruk av området. Bygdatunet og Amfiet skal være med 
å gi mer liv og aktivitet på stedet.  
 
Osen ungdomsklubb 
Ungdomsklubben har vært en viktig og prioritert satsing for kommunestyret. 
Ungdomsklubben har nå fått sitt eget hus igjen, og aktiviteten i 2022 har tatt seg opp 
betraktelig. Budsjettet til ungdomsklubben har en liten økning, og samtidig noe omfordeling 
av postene. Det er fortsatt lagt til rette for at elever på Seter kan delta på klubben. Klubben har 
fått til noe samarbeid med klubben i Åfjord kommune, og det har vært stor deltakelse på disse 
kveldene. Når det blir bygd et Flerbrukshus vil ungdommene flytte inn her.  
 
Kulturskolen 
Osen kulturskole har i 2022 noe høyere elevtall blant de elevene som går ukentlig 
sammenlignet med forrige år. Budsjettet er noe høyere enn i 2022, men vi er innenfor 
bemanningsplanen for året. Det er tatt høyde for å få til en bedre planlegging og 
gjennomføring av UKM. Det er kun en av de ansatte som har en kombinertstilling 
kulturskole/skole. Tallene for 2022 er 16 elever fordelt på 17 plasser, og elevene er fordelt på 
instrument- og sangundervisning. Alle elevene er i grunnskolealder. Elevene har fått sine 
fagønsker oppfylt, og vi har ingen på venteliste. 
 
Budsjettet til kulturskolen varierer fra år til år, basert på etterspørsel, men vi ønsker, og har 
plass til flere elever inn i kulturskolen. En attraktiv kulturskole vil være med å understøtte 
arbeidet med bolyst og blilyst.  
 
Bibliotek 
Det er et mål å ha et godt og variert tilbud med fokus på leseglede og leselyst. Dette skal i 
første rekke skje gjennom samarbeid med grunnskole og barnehage, samt opplyse den 
oppvoksende generasjon om «bøkenes verden» for derigjennom å fremme leselyst. Målet er å 
øke både antall utlån og antallet lånere ved biblioteket. Biblioteket har i 2022 vært tilbake i 
ordinær drift. Forberedelsesprosess til flytting inn i flerbrukshuset, er nå kommet i gang. Dette 
skjer bl.a. i samarbeid med fylkesbiblioteket.  
 
Lånere i Osen har fortsatt mulighet til å benytte seg av fjernlånsordninga. Dette kan f.eks. føre 
til at vi har ikke alle bøkene tilgjengelig på eget bibliotek, men likevel tilgjengelig for 
låntaker. Servicenivået på biblioteket vårt er stort, og det er viktig at vi jobber for at utlån og 
besøksfrekvensen øker igjen. Flytting inn i nye lokaler gir oss gode muligheter til å tenke nye 
tanker, og får utviklet et moderne bibliotek.   
Biblioteksystemet Mikromarc er på tur ut, og det jobbes på fylkesnivå med innkjøp av nytt 
system. Forsinkelse i leveranse av nytt system, gjør at Mikromarc videre føres til nytt system 
er på plass. Årsaken til byttet er at Mikromarc-systemet ikke fungerer optimalt lenger, og det 
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blir ikke videreutviklet. Det gjøres noen justeringer i systemet slik at det skal holde til nytt 
system er på plass.  
 
Kultur og fritid 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i 2022. Den inneholder blant annet 
kommunens idretts-/folkehelse- og friluftspolitikk med nærmere beskrivelse av 
satsingsområder på idrett og fysisk aktivitet, prioriterte målgrupper, prioriterte anleggstyper, 
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, satsing på friluftsaktiviteter, Osen som 
folkehelsekommune, kartlegging og verdsetting av friluftsområder mm. Idrettsplanens 
handlingsprogram behandles og rulleres årlig. I tillegg ligger Folkehelseplanen inne som en 
egen del av denne planen. Handlingsprogrammet for Folkehelseplanen skal også evalueres og 
revideres årlig.  
 
Kulturminner 
Osen har en stor mengde kulturminner. Målsettingen er å klare å vedlikeholde de fornminner 
kommunen har forpliktelser for, gjennom samarbeid med fylkeskommunen. I tillegg vil det 
være viktig å lage formidlinger/framstillinger av våre kulturminner fra både nær og fjern 
fortid. Dette for å sikre ivaretakelse for kommende generasjoner. Stornaustet er i bruk som 
inspirasjonskilde til å skape arenaer for å formidle historien vår til barn og elever i barnehage, 
skole og voksenopplæring. Vi jobber fortsatt med Kulturminneplan, og med oss som 
støttespillere i dette arbeidet har vi Museet Midt. I tillegg er det satt i gang en 
medvirkningsprosess i arbeidet. Kulturminneplanen er vedtatt å skal være en del av 
kommunedelplanen. Osen kommune inngikk i 2021 intensjons-avtale med Trøndelag 
fylkeskommune, sammen med kommunene Indre Fosen og Melhus om prosjektet 
«Bergkunstreisen i Trøndelag». I Osen omfatter dette helleristningene på Strand.  
 
Flerbrukshus 
Flerbrukshuset ble vedtatt bygd i september 2022. Det er inngått avtale med entreprenør, og 
planleggingsfase frem mot bygging er i gang. Huset har en planlagt byggeperiode på ca ett år.  
Det er viktig at vi kan gi ungdommene spesielt, og befolkningen generelt, arenaer hvor de kan 
få gode opplevelser, sosial tilhørighet og mulighet til utvikling. En slik kommunal satsing vil 
kunne understøtte bolyst og blilyst her i Osen, noe som kan påvirke folketallsutviklingen.  

5.12. Grunnskole og SFO   
Elevtallet i skolen er en viktig parameter for utviklingen i kommunen. Vi har en negativ 
elevtallsutvikling over tid, og dette gjør det viktig for oss å vise at vi har en god skole og en 
god kommune å bo i.  
 
Skolen ble fra høsten 2022 organisert fådelt, dvs sammenslåing av klassetrinn på alle 
hovedtrinn. Osen kommune er en del av Fosennettverket, og utviklingsarbeidet vi er en del 
av, er forankret i DEKOM. Midlene blir tildelt det regionale nettverket, og det fordrer et 
samarbeid med UH. Vi har samarbeid med NTNU og SePU (Senter for praksisrettet 
utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet) i utviklingsarbeidet innenfor skole.  
 
Vi kom i gang med servering av gratis skolemat i april 2022. Prosjektet er evaluert, og vil 
komme som sak i Kommunestyret. Vi startet opp med to dager med tørrmat og en dag med 
varmmat, men etter oppstart høsten 2022, var det ikke lenger praktisk mulig å få til servering 
av varmmat.  
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Vi velger også i år å legge fram en del KOSTRA-tall fra 2021, som indikatorer på kostnadene 
i skolen. Vi sammenligner oss med nabokommunen Flatanger og kommunegruppe 15, som er 
kommuner med like forutsetninger som oss, samt vårt fylke og tall fra vår egen kommune 
2020.  
 

 Osen 
2020 

Osen  
2021 

Kom. 
gr.15 

Trønd. Flatange
r 

Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct 20,7 20,7 20,2 23,1 15,2 
Netto grunnskolesektoren pr. elev 195 554 221 893 217 786 125 980 199 270 
Andel elever som får spes.uv. 13,3 10,8 10,0 7,9 11,1 
Årstimer til spes.uv. (pr elev m/spes.uv.) 87,1 232 189,5 144,9 98 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. 10,4 10,7 9,2 15,8 9,1 
Netto driftsutg. SFO pr innb. 6-9 år 8 461 17 370 12 016 6 808 5 848 
Andel elever i SFO  50,0 51,9 43,5 61,3 51,5 
Andel elever som får skoleskyss, pct 71,1 79,5 48,6 28,1 40,7 

 
  
Vi ser at Osen kommune %-vis ligger på samme nivå som 2020 i forhold til netto 
driftsutgifter, og dette var en nedgang fra 2019. (23,4% i 2019 til 20,7% i 2020 og 2021). 
Samtidig er netto kostnad pr elev økt til 221 893. Andelen elever som får spesialundervisning 
er gått ned, men årstimetallet pr elev med spesialundervisning har økt. Vi er nå oppe på nesten 
samme nivå som i 2018. Elever med spesialundervisning har flere timer enn tidligere, men vi 
kan ikke lese ut av tabellen om økning i andelen er endret på grunn av endring i elevtallet 
eller om det er færre som får spes.und.v. Den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er gått noe 
opp. Andel elever i SFO er gått noe opp, og fra høsten 2022 er det så mange elever i SFO at vi 
må øke bemanning. (Utløser en ekstra voksen når vi har 15 elever eller mer). Andel elever 
med skoleskyss er også gått opp.  
 
 
Kostnadsutviklingen i Osen fra 2018-2021 
 

 2018 2019 2020 2021 
Netto dr.utg. gr.skolesektor av totalen, pct 23,1 23,4 20,7 20,7 
Netto driftsutg. grunnskolesektoren pr. 
elev 

186 392 
197 220 195 554 221 893 

Andel elever som får spes.und.v. 6,9 9,3 13,3 10,8 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. 9,9 8,9 10,4 10,7 
Netto drifts-utg pr innb. 6-15 år 
Grunnskole 

146 520 
148 580 144 446 168 762 

Netto drifts-utg. pr innb. 6-15 år SFO  2 186 2 420 2 391 5 583 
Netto drifts-utg pr innb. 6-15 år skoleskyss 8 735 9 320 12 163 10 833 
Elevtall i grunnskolen 102 97 90 83 
Andel elever som benytter skoleskyss 61,8 63,9 71,1 79,5 

 
Det er vanskelig å si eksakt hvor kostnadsnivået i skolen skal ligge. Vi kan aldri komme på et 
landsgjennomsnitt av elevkostnadene siden vi har en liten skole med et elevtall som er lavt 
sammenlignet med mange skoler i landet. Sammenlignet med kommunegruppe 15, ligger vi 
høyere enn den totale gruppen vi sammenligner oss med, men med tanke på at vi har bare en 
skole, er det vanskelig å tenke at vi kommer under gjennomsnittet i andre kommuner. Vi 
bruker en større andel av det totale budsjettet enn Flatanger og kostragruppen(e) vi til enhver 
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tid sammenligner oss med, men ligger under gjennomsnittet i Trøndelag. Det er nå nesten 
80% av elevene som benytter skoleskyss, noe som gjør at driftsutgiftene pr innbygger i 
alderen 6-15 år blir høye når det gjelder skoleskyss. På grunn av nedgang i elevtallet, blir 
andelen som bruker skoleskyss høyere, men vi ser samtidig at vi har en liten øking i elever 
med skoleskyss. 
  
 
Elevtall 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 
Strand 90 83 83 78 75 77 
Seter 0 0 0 0 0 0 

 
 
Vi ser at elevtallet går sakte med sikkert nedover. Ut fra kjente barnefødsler, og ingen til-
fraflytting, vil barnetallet tippe under 70 elever høsten 2028. Et synkende elevtall gjør at 
prisen pr elev går opp.  
 
 
PP-tjenesten 
Tjenesten drives fortsatt sammen med Åfjord, og vår påvirkning går gjennom styret der vi er 
representert. Både barnehage og skole har god kontakt med PPT.  Budsjett for PPT tas noe 
ned, basert på siste års regnskap.   
 
Leksehjelp 
Det gis leksehjelptilbud ved skolen, jfr. Forskrift til Opplæringsloven.  
 
Skolefritidsordning 
Skolefritidsordninga skal være et godt tilbud både for elevene, og på bakgrunn av dette et 
tilbud som foresatte ønsker å bruke for sine barn. Målsettingen er å opprettholde og 
videreutvikle et godt tilbud ved Strand skole. Høsten 2021 kom det en egen Rammeplan for 
SFO, og denne må vi jobbe mer med. Vi opprettholder både kalenderår- og skoleår-tilbudet 
for SFO. Det er nasjonalt vedtatt en reduksjon for heimer med lav inntekt, og høsten 2022 ble 
det innført gratis 12 t/u for elever på 1.trinn med SFO. Det er et samarbeid mellom 
barnehagen og skolen i ferier, så fremt det er praktisk mulig; basert på antall elever i SFO og 
barn i barnehagen som benytter ferietilbudet.  
 
Bassengdrift 
Bassengdriften videreføres på samme nivå som i budsjettåret 2022. Idrettslaget har ansvar for 
svømming på ettermiddag/kveld. Alle som er badevakter, skal ha gjennomført sikkerhets-
/førstehjelpskurs. Det må gjøres en vurdering rundt fortsettelsen av varmebadinga i samarbeid 
med Nord-Fosen Revmatikerforening. Det er åpnet et nytt badeanlegg i Åfjord, men det er 
usikkerhet rundt kapasiteten der. Mulighteten/tilbudet om babysvømming her i Osen, må også 
hensyntas.  
 

5.13. Barnehager 
Barnetallet i barnehagen er for tiden positivt, selv om det ikke tyder på at vi greier å snu 
barnetallsutviklingen over tid. Det er viktig for oss å vise at vi har en god barnehage, og er en 
god kommune å bo i. Skal vi kunne snu barnetallsutviklingen slik at vi får en god økning, må 
barnehagen sammen med resten av kommunen være med å understøtte arbeidet med bolyst og 
blilyst. Det å vise at vi har en god barnehage for barn og ansatte, er en viktig del av dette 
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arbeidet. Barnehagen er innenfor den sentralt gitte bemanningsnormen og pedagognormen. 
Kommunens vedtatte åpningstid krever et minimum av bemanning uavhengig av antall barn, 
og sommeråpen barnehage er også et kostbart tilbud for barnehageeier.  
 
Utviklingsarbeid i barnehagen har fokus på Rammeplanen. Det å jobbe med utviklingsarbeid i 
barnehagen må både foregå på ettermiddag/kveld, og i løpet av dagen. Teori og refleksjoner 
foregår på ettermiddag/kveld, mens utprøving og innføring foregår sammen med barna. 
Utvikling i ledergruppen er også en del av dette arbeidet; styrke lederne slik at de er godt 
rustet til å lede arbeidet med Rammeplanen på avdelingene på en planmessig måte. Dette skal 
lede til at vi ser arbeidet med Rammeplanen i dagliglivet inn mot barnegruppene.  
Barnehagen er forpliktet til å arbeide etter Barnehageloven og Rammeplanen. Rammeplanen 
har også fokus på respekt, mangfold og likeverd, noe som understøtter arbeidet med Visjon og 
videreføring av dette arbeidet inn i hverdagen. Dette faller sammen med «Sammen mot 
mobbing» som barnehagen har jobbet med, etter barnehagelovens §41 Nulltoleranse og 
forebyggende arbeid trådte i kraft januar 2021.  
 
Sammenligning – netto driftsutgifter pr. innbygger 1 -5 år, barnehage 
 
 2018 2019 2020 2021 
Osen  245 111 184 941 182 500 198 459 
Flatanger 170 098 157 255 188 283 226 500 
Kostragruppe 5 171 197 186 914* 193 814** 214 136** 
Trøndelag 157 853 168 844 172 415 187 778 

 
* Kostragruppe 6, ** Kostragruppe 15 
 
Sammenligning – antall barn korrigert for alder pr. årsverk til grunnbemanning i alle 
barnehager. (Voksentetthet sett i forhold til bemanningsnorm; over og under 3 år) 
 
 2018 2019 2020 2021 
Osen  3,6 4,6 4,1 4,4 
Flatanger 4,4 4,4 4,9 4,4 
Kostragruppe 5 4,9 4,6* 4,4** 4,5** 
Trøndelag  5,8 5,7 5,6 5,6 

 
* Kostragruppe 6, ** Kostragruppe 15 
 
Vi ser at vi ligger noe under antall barn pr årsverk enn de vi sammenligner oss med, nos som 
tyder på at vi er godt innenfor bemanningsnormen. Dette er i noe grunnet enkeltvedtak, 
samtidig som pedagognormen er slik at om vi øker med ett barn over norm, skal det utvides 
med en 100% stilling. Skolestarterne forlater oss på høsten, samtidig som vi har opptak hele 
året, og det gjør at vi kan få perioder hvor det er færre barn pr ansatt før vi igjen er oppe på et 
«normalt» nivå.  
 
 
I tillegg er det nyttig å ta med noen andre KOSTRA-tall som indikatorer på tilstanden og 
bakgrunn for kostnad i barnehagene våre. 2021 er det siste året vi har tall fra, og tar med 
lokale tall fra 2020. 
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 Osen Flatanger Kom.gr.15 Trøndelag Osen 

2020 
Netto dr.utg bhg av komm. totale netto utg, 
pct 8,2 9,0 7,7 15,2 7,1 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass, 
pct 89,2 97,7 92,0 95,8 91,2 
Andel ansatte med b.h1.-lærerutd. (i forhold til 
grunnb.) 58,1 21,9 39,5 46,6 53,5 
Andel barn med spes.ped. hjelp, pct 0,0 * 3,3 3,9 0,0 

 
Det gis ingen statlige overføringer for 0-åringer i barnehagene. Vi har pr d.d. ingen 0-åringer i 
barnehagene. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning ligger nå på 58,1% av 
grunnbemanning, noe som er en økning fra 48,3% i 2019, og 53,5% i 2020. 
 
89,2% av våre barn mellom 1 – 5 år var pr 15.12.21 i barnehagen, og nesten alle har 
oppholdstid på minst 41 t/uka. Dette gjør at det er vanskelig å spare inn på ansatte i deler av 
dagen, da barnetettheten er omtrent den samme under hele oppholdstiden.   
 
Prioriterte fokusområder for sektoren 
Barnehagene er en del av det regionale samarbeidet, men barnehagene velger selv 
satsingsområdene, basert på lokale behov. Dette arbeidet er hjemlet i Rammeplanen, og i 
arbeidet med å sikre at det blir jobbet godt med Rammeplanen, legges det vekt på å styrke 
ledergruppen/ped.lederne. Alle de ansatte har en viktig rolle for at vi skal få jobbet godt etter 
rammeplanen i barnehagen. I dette ligger det at barnehagen skal være en lærende 
organisasjon; planlegge, prøve ut, evaluere, justere.  
 
Barnehagenettverket videreføres, og det er særlig viktig for en kommune med bare en 
barnehage at det er tilgang på samarbeidspartnere i et nettverk for å kunne fortsette utvikling i 
egen barnehage. Barnehagen er gjennom REKOM forpliktet til å være en del av et regionalt 
kompetansenettverk for å kunne ta del i de utviklingsmidlene som kommer fra staten. Alle 
tiltak gjennom REKOM fordrer et samarbeid med UH, og vår samarbeidspartner er DMMH.  
 
Skolen i Osen er en del av Fosennettverket, og arbeidet her er også med på å styrke de 
områdene der det er behov for styrking. Skolen er i tillegg med i et nettverk for fådeltskoler 
på Fosen, noe som støtter er viktig i arbeidet med å bli fådelt ved Strand skole. Lederne ved 
skolen synliggjør sammenhengen mellom arbeidet i nettverkene og det arbeidet som gjøres 
ved skolen, slik at det blir en tydelig rød tråd. Deltakelse i nettverk påvirker budsjettet, men 
alle skoler i landet er pålagt å være tilknyttet et regionalt utviklingsnettverk for å kunne ta del 
i DEKOM midlene som blir gitt sentralt. Alle tiltak gjennom DEKOM fordrer et samarbeid 
med UH, og våre samarbeidspartnere er NTNU og Høgskolen i Innlandet. 
 
Ordningen med skolefrukt videreføres i også i denne budsjett- og økonomiplanperioden. 
 
Antimobbearbeid og arbeid med mangfold og likeverd har hatt stort fokus i både barnehage 
og skole. Høsten 2017 fikk vi ny §9A i opplæringsloven, og fra 1.januar 2021 fikk vi en lov 
som forplikter barnehagen til å nulltoleranse mot mobbing, og tydelige retningslinjer for 
håndtering av mobbing i barnehagen. Dette betyr at både barnehage og skole skal ha et sterkt 
fokus på det psykososiale miljøet for barna/elevene. Mobbing og krenkende adferd er ikke 
akseptert. Vi har pr d.d. ingen klagesaker i forbindelse med håndhevelse av den nye § i 
Oppl.l. 
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Sektoren har jobbet frem et Årshjul som understøtter utviklingsarbeidet, samt faste oppgaver 
som sektoren skal jobbe med.  
Skolen har avsatt tid pr uke til utviklingstid, mens det ikke er satt av ukentlig plantid i 
barnehage, men det jobbes på de arenaene barnehageansatte har til rådighet. Det er viktig å få 
et godt faglig fokus i barnehagen. Noe av arbeidet har vært gjort felles for barnehage og skole, 
og det er viktig at dette samarbeidet også fortsetter. Samtidig jobbes det på hver enkelt enhet..   
 
Både barnehage og skole er innenfor bemanningsnorm (barnehage) og pedagognorm. 
Kompetansekrav for skolene som trer i kraft i 2025 må være i fokus. Bevegelse i 
ansattegruppen gjør at vi stadig må passe på at vi er innenfor det kravet som kommer.  
Skolen har også i 2022 ansatte som er inne i Udir sin videreutdanningsordning.  
Ansatte i videreutdanning kan gi budsjettmessige konsekvenser. Vi kan ikke gi åpning for at 
alle som ønsker videreutdanning får delta hvert år, men det jobbes for at så mange som mulig 
får hevet sin kompetanse over tid. Dette fordi det er begrenset hvor mange vi kan sende på 
videreutdanning, med tanke på fravær ved enhetene.  
 
Målsetting for sektoren 
Arbeid med relasjoner er fortsatt et viktig moment i arbeidet med sykefravær. Sektor for 
Oppvekst og kultur har et høyere sykefraværnivå som i 2021. Det totale sykefraværet ligger 
pr oktober på 11,72%, med et langtidsfravær på 10,20%. Det kommunale måltallet for 
sykefravær er 6%, og i 2022 har vi pr oktober et høyt sykefravær. Dette gir en stor kostnad for 
kommunen i forbindelse med bl.a. vikar-innleie. Fravær fører til mangel på kompetanse på 
enheten, noe som er uheldig. Det å jobbe med sykefraværet slik at ansatte kommer tilbake til 
jobb, vil være positivt for både kompetansen og økonomien for enhetene og kommunen. 
Enheter med få ansatte gir høye tall når noen er syke, og dette gjør utslag på det totale 
måltallet. En målsetting er fortsatt å få sykefraværet ned. 
 
Sektoren har målsetting om å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Enhetslederne 
jobber selv med sine tertialrapporter, noe som gjør at hver enkelt enhetsleder får en større 
bevissthet rundt sine egne budsjetter/regnskap.  Budsjettdisiplin hos den enkelte enhetsleder 
følges opp av sektorleder.   
 
Mål for sektoren: 

• Jobbe utviklingsorienter; lærende organisasjon 
• Holde budsjettramme 
• Følge opp, og holde sykefraværet så lavt som mulig.  

 
Siden overføringer fra staten blir lavere, må også enhetene greie seg med mindre. Vi ser at 
dette utfordrer oss særlig i barnehagen, men bemanningen styres av pedagog- og 
bemanningsnorm. Skolen fikk fra høsten 2022 fådeling på alle hovedtrinn, og med et 
synkende elevtall, må vi på sikt regne med at antall ansatte går ned.  
 

5.14. Kirken 
Menighetsrådet har fremsendt eget forslag til budsjett for 2023.  
Rådmannen legger opp til en økning i forslag på budsjett til kirken for 2023, på 3,5 % i tråd 
med kirkens innspill. Det er også fremmet forslag på investeringer fra menighetsrådet, på 
850 000,- kroner. I 2019 ble det vedtatt en investering på kr. 350 000,- til kirken. I 2015 kr. 
140.000,-, og i 2014 ble det foretatt investeringer til kr. 125 000,-. 
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Lov om den norske kirke er opphevet og erstattet av Lov om tros- og livssynssamfunn 
(trossamfunnsloven) 
  
Iflg. Denne lovs § 14 skal kommunen gi tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder 
tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene 
holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og 
tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I 
budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. 
 

5.15. Helse- og omsorgstjenestene  
Osen kommune skal ha et helse og omsorgstilbud med en målsetning om å gi forsvarlige 
tjenester til innbyggerne av opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og forskrifter.  
 
Helse og omsorgstjenestene skal også drives rasjonelt med best mulig utnyttelse av de 
ressurser som tjenestene er tildelt.   
 
Helsetjenestene som Osen kommune tilbyr sine innbyggere skal forebygge, behandle og 
rehabilitere sykdom og skade.  Innbyggerne i Osen skal ha mulighet til å bo lengst mulig i 
egen bolig med aktiv bruk at de omsorgstjenestene kommunen tilbyr. 
 
Rekrutering av kvalifisert helsepersonell vil være ett viktig satsningsområde for 2023.  En vet 
at det i løpet av de kommende år vil være mange som nå som jobber i tjenestene vil gå av med 
alderspensjon og dermed der det viktig med nyrekruttering. Videre arbeid med tiltak knyttet 
til PwC - rapporten i omsorgstjenesten vil også foregå i 2023. 
 
Budsjettet for 2023 foreslår en økning på nærmere 3 årsverk i tillegg til dagens 
bemanningsnivå i sektoren.  Det er i tillegg tatt hensyn til pris og lønnsvekst 
 
Følgende områder vil være i fokus i 2023 

• Arbeide med å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell 
• Delta i og være med i utviklingsprosjektet knyttet til Helseplattformen 
• Videre oppfølging av tiltak knyttet til PwC rapporten. 
• Fullføre arbeid med «leve hele livet, ett aldersvennlig samfunn» ved å knytte det opp 

mot kommuneplanens samfunnsdel. 
• Utvikle samarbeidsarenaene knyttet til forebyggende arbeid knyttet til barn og unge. 

 
Samarbeid interkommunalt 
Osen kommune foretok i 2010/2011 et strategisk valg om samarbeid nordover når det gjelder 
helsetjenestene, og kommunen samarbeider med kommunene Namsos, Overhalla og 
Flatanger om flere ulike tjenester.  Etableringen av Nye Namsos fra 2020 har medført en 
reforhandling av avtaler knyttet til Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (KAD), legevakt 
(LINA) og legevikar samarbeid. Dette omfatter også kommuneoverlege og miljøretta 
helsevern.  
 
Helseplattformen 
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Osen kommune behandlet saken om avropsavtale for kjøp av helseplattformen i april 2021. 
innføringsprosjektet har blitt skjøvet ut i tid.  Planlagt innføring for Osen sin del vi være 
februar 2025, med oppstart av forprosjekt høsten 2023, og innføringsprosjekt vinteren 2024.   
Dette er det største utviklingsprosjektet Osen kommune skal delta i. Tjenesteavtalen vil bli 
politisk behandlet vinteren 2024. 
 
Målsetning for helsesamarbeidet i 2023 

• Osen kommune skal bruke helsesamarbeidet aktiv i å gi innbyggerne kvalitativt gode 
tjenester innenfor ressursrammene.  

Legetjenesten 
Legetjenesten i Osen for 2023, vil fokusere på å utvikle samhandlingsmulighetene ovenfor 
innbyggerne. Legetjenesten vil fortsatt ha praksisplass for LIS1 lege.  Osen kommune vil 
videreføre dagens samarbeidsordninger knyttet til legetjenesten med Namsos, Overhalla, 
Flatanger og Høylandet.  
 
Mål for legetjenesten 2023:   

• Utvikle og ta i bruk nye samhandlingsløsningen ovenfor innbyggerne 
 
Legevakt  
Avtaler om legevakt, legevaktstelefon, kommuneoverlege og miljøretta helsevern er inngått 
med Namsos kommune. Det vil være en kostnadsøkning knyttet til disse tjenesten for 2023 
grunnet nye krav til bemanning i legevakt, færre deltakerkommuner, samt normal prisstigning  
 
Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) 
Osen kommune har avtale med Namsos kommune om akutt døgntilbud.  Dette er ett tilbud 
som Osen kommune benytter lite.  Osen kommune er forpliktet til å ha dette tilbudet, men vil 
gjennomgå dagens avtale med Namsos i sammen med Flatanger kommune som også har 
samme avtale.  

 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Osen kommune har ett helsetilbud knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten som vurderes 
som godt. Utfordringsbildet for 2023 vil være en reduksjon på barnetallet.   
 
Mål for helsestasjon og skolehelsetjenesten 2023: 

• Gi gode råd og veiledning for barn og deres familier, og jobbe videre med 
familieveiledningsprogram/kartleggingsverktøy. 

• Arbeide for videreføring av gode resultater i barnevaksinasjonsprogrammet 
• Bidra til forebyggende helsearbeid særlig i forhold til barn og unge 
• Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en sentral del av tjenestens 

virksomhet 
• Prosjektarbeid i Program for folkehelsearbeid og folkehelsegruppa prioriteres 

 
Fysioterapeut og Osen fysikalske og trim 
Osen kommune har ett tilbud knyttet fysioterapi med dagenes tilbud igjennom driftsavtaler og 
kommunal fysioterapi som er godt.   
 
Mål for fysioterapitjenesten og Osen fysikalske og trim 2023: 

• Gjøre treningstilbudet attraktiv for innbyggerne i Osen 
• Opprettholde tilbudet uten ventetider 
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• Jobbe med gruppebasert trening, for eksempel i forhold til sykmeldte 
 
 
Psykisk helsearbeid 
Osen kommune har ett lavterskeltilbud knyttet til psykisk helsearbeid. Psykiatrisk koordinator 
arbeider også forebyggende med arbeid i folkehelsegruppa, samt deltakelse i mangfolds-uka. 
Osen kommune ønsker å ha ett økt fokus på barn og unges psykiske helse ved å aktivt utnytte 
samhandlingsarenaene knyttet til oppvekst.  
 
Mål for psykisk helsearbeid 2023: 

• Tjenesten skal fortsatt være en lavterskel tilbud, uten ventetid. 
• Styrke samhandlingen med oppvekst for å utvikle tilbudet til barn og unge 
• Tverrfaglig og forebyggende arbeid skal være en tydelig del av tjenesten. 
• Psykiatritjenesten deltar i Program for folkehelse, og annet forebyggende 

arbeid  
• Verdensdagen for psykisk helse prioriteres med lokale markeringer høsten 

2023 
 

5.16. Sosialtjenesten – NAV  
Kommunen har nå bosatt flyktninger siden 2015, med et opphold de siste årene, er dette 
arbeidet igjen aktuelt. Vi ser her viktigheten av et godt samarbeid med NAV i forhold til 
overgang til arbeid eller utdanning. Et tydelig og strukturert samarbeid med NAV rundt 
enkeltpersoner med behov for bistand for å komme i arbeid bør fortsatt prioriteres.  
 
Kommunens mål for NAV Nord-Fosen og de sosiale tjenestene 2023: 

- Være en god samhandlingspartner overfor brukere som kommunen og NAV har felles. 
- Gjennomføre tiltak bidra til god kvalifisering av bosatte flyktninger.  

 

5.17. Barnevern  
Barneverntjenesten rapporterer månedlig på økonomi og status hvis det skjer mye i tjenesten, 
ellers per tertial, i tråd med system for internkontroll for tjenesten. Rapporteringen viser et 
høyt trykk på tjenesten generelt, men trykket her i Osen er fortsatt ikke særlig stort.  
 
Barnevernsreformen er nå gjeldende, og for Osen sin del betyr det at vi får et ekstra 
møtepunkt med FBVT på systemnivå, dette som et ledd i det forebyggende arbeidet; hvordan 
legge til rette, og/eller oppdage så tidlig som mulig for de som trenger det. Kommunen har nå 
mer av ansvaret, både faglig og økonomisk lokalt. Osen kommune vil få plan for 
barnevernreformen (Oppvekstreformen) til vedtak i desember, eller januar. Det er i tillegg til 
planen utarbeidet en tiltaksplan, for å synliggjøre hvilke tiltak som settes inn, og hvem som 
gjør hvilke oppgaver. Den nye møtearenaen mellom kommunen og FBVT er tverrsektorielt 
sammensatt for å tydeliggjøre og sikre laget rundt barnet. Budsjettet for 2023 er tatt ned noe i 
forhold til 2022, ut fra siste års regnskap.   
 
Kommunens mål for Fosen barneverntjeneste i Osen:  

- Videreføring av system for rapportering og orientering i tråd med internkontrollsystem 
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- Deltakelse fra barneverntjenesten i kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglige 
team, herunder bidrag inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i skoler og 
barnehager; bistå med kompetanse inn mot kommunen 

- Drøfting av utfordringsområder for kommunene og barnevernstjenesten basert på 
evalueringsrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling 

5.18. Bosetting av flyktninger 
Integrering og inkludering  
Osen har i 2022 bosatt til sammen 8 flykninger fra Ukraina.  Dette etter en forespørsel, og 
med vedtak om å bosette 15 flykninger fra Ukraina i 2022.  For 2023 er det ikke gjort noe 
vedtak om å motta flykninger. Utfordringsbilde for 2023 vil være å fullføre introduksjonen for 
voksne flykninger og få dem over i en meningsfylt aktivitet. For de barna og ungdommene 
som er kommet vil det være viktig å integrere i skole, og fortsette med utdanningen.   
 
Opplæring av flyktningene innebærer nå kun voksenopplæring i norsk med samfunnsfag. 
NAV er fortsatt en viktig samarbeidspartner for noen av de flyktningene som bor her.  
 
Mål for flyktningetjenesten i 2023:  

- Gi den enkelte flyktning (både voksne og barn) nødvendig oppfølging og veiledning i 
forhold til ivaretakelse av individuelle behov 

- Søkelys på veiledning/henvisning til aktuelle samarbeidspartnere ved behov. 
 

5.19. Pleie- og omsorgstjenestene   
 
Utfordringsbildet for Osen kommune fremover vil være en stadig eldre befolkning og høyre 
andel demente med 3,27% av befolkningen. Andelen av demente i Trøndelag er på 2,16%.  
 
For å sikre forsvarlige og tilstrekkelige tjenester til innbyggerne i Osen vil rekrutering og 
beholde kvalifiserte ansatte være viktig.  Det samme vil også muligheten til å tilby utdanning 
til ansatte slik at en opprettholder dagenes kompetanse i enheten.  
 
Med utfordringsbildet med flere eldre og begrensede ressurser til å ivareta denne gruppen vil 
fokus på egenmestring og forberedelser til alderdommen være viktig.  Som innbygger i Osen 
må en i tiden fremover ta ett større ansvar for egne liv, med å forberede seg på alderdommen 
med tilpassing av bolig og se muligheten til i større grad bruke privat hjelp. 
 
Rapporten fra PwC ble presentert vinteren 2022.  Arbeidet videre med tiltak knyttet til forslag 
derfra vil også pågå i 2023.  
 
Det frivillige arbeidet som blir lagt ned av innbyggere i Osen knyttet til institusjon og 
omsorgsboliger vil også i 2023 være et viktig bidrag i å gi gode tjenester.  
 
Innføringsprosjektet knyttet til innføringen av Helseplattformen har blitt skjøvet noe ut i tid 
med planlagt innføring i februar 2025.  Noe arbeid knyttet til forprosjektet vil bli gjort i løpet 
av høsten 2023, mens selve innføringsprosjektet vil starte vinteren 2024.  
 
Mål for pleie- og omsorgstjenestene 2023: 

- Ha som hovedmålsetning at alle kan bo hjemme så lenge det er faglig og 
samfunnsøkonomisk forsvarlig. 
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- Videre arbeid med tiltak knyttet til PwC - rapporten 
- Videreføre og utvikle det gode frivillighetsarbeidet i omsorgstjenesten. 
- Ferdigstilling av Leve Hele Livet med implementering i kommuneplanens 

samfunnsdel. 
- Starte forarbeidet knyttet til helse-plattformen. 

 

5.20. Utvikling og Miljø 
Vårt mål er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte 
økonomiske rammer på en slik måte at ikke standarden forfaller. Vi utfører tjenester til ca. 
904 innbyggere og ca. 450 fritidseiendommer. UM vektlegger at alle osinger, både fastboende 
og hytteboere får gode tjenester og leveranser. Dette søkes gjort blant annet ved bruk av nye 
teknologier som gir oss bedre oversikt og som fører til mer lønnsom økonomisk drift. 
 
UM-stab 
Bemanningen ved UM-stab er noe endret fra 2022 til 2023. Landbruks-/næringsrådgiver og 
oppmåler/saksbehandler plan sluttet begge i 2022. Funksjonene landbruksrådgiver og 
saksbehandler plan, ivaretas av nyansatt rådgiver. En stilling er fortsatt vakant, og det 
planlegges utlysning jan./feb. 2023 etter en nærmere vurdering av hvilken kompetanse som er 
mest kritisk å dekke opp.    
  
UM-stab har i 2022 vært involvert i arbeidet med revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel. Dette arbeidet videreføres inn i 2023 for sluttføring. Det var i 2022 planlagt å 
starte revisjon av reguleringsplanen for Osen sentrum. Dette arbeidet måtte skyves ut i tid, 
grunnet endringer i bemanningen. I 2023 vil det bli brukt ressurser på oppfølging av bygging 
av flerbrukshus. Dette arbeidet anses viktig for å ivareta kommunens oppgave som byggherre. 
Videre vil det bli brukt ressurser på videre arbeid knyttet til eiendommer anskaffet på 
Sandviksberget, herunder arbeid med reguleringsplan.  
  
UM-anlegg 
Bemanningen ved UM-anlegg videreføres med 3 årsverk også i 2022. En driftstekniker ble 
ansatt med oppstart tidlig 2022, for å erstatte en driftstekniker som slutte. Enhetens 
arbeidsoppgaver omfatter teknisk drift og vedlikehold av alle kommunens anlegg, herunder 
kommunale boliger. Det er et mål at driftspersonell samarbeider på tvers om større prosjekter, 
samt gis muligheter for kursing og opplæring som øker muligheten for at kommunen selv 
håndterer flere oppgaver. På sikt er målet bedret og mer økonomisk rasjonell drift av 
kommunens bygg og anlegg. Nødvendig kursing søkes gjennomført for å bedre kunne dekke 
kommunens behov.   
 
Kommunale bygninger 
Jevnlig vedlikehold er avgjørende for å unngå verdiforringelse og store overraskende 
kostnader. I 2022 er det gjort et løft med blant annet maling av skolen. I investeringsbudsjettet 
for 2023 er det avsatt midler til prioriterte oppgaver knyttet til oppgradering av kommunens 
bygg og anlegg. Erfaringen fra 2022, er at det er en del «oppdukkende» vedlikehold som må 
gjøres løpende. Ytterligere arbeid med vedlikeholdsplaner og jevnlig vedlikehold bør bidra til 
å redusere antallet overraskelser og gi økonomisk effekt over tid.     
 
VAR-området 
Hovedplan for vann ble vedtatt i 2020. Dette arbeidet er fulgt opp i 2022, og følges opp 
ytterligere i 2023. På Skjervøya er det montert ekstra tank for mellomlagring, og jevnere 



 38 

produksjon gjennom døgnet. Samme modell vurderes for Seter. I Hopen gjøres utbedringer i 
samarbeid med pukkverket som er den største brukeren der. Arbeidet med å finne løsninger 
hvor investeringene holdes på et akseptabelt nivå samtidig som vannforsyningen sikres, 
fortsetter. Herunder utplassering av sanntids vannmålere flere steder i nettet. Vannmålere 
bidrar til å finne lekkasjer, og gir generelt bedre kunnskapsgrunnlag for vannettets tilstand.   
Det planlegges montert ytterligere utplassering av vannmålere i nettet i 2023.   
 
I løpet av 2022 har det pågått et arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan «Hovedplan for 
avløp og vannmiljø». Denne vil bli sendt på høring for endelig vedtak i første halvdel av 
2023. Slik status er på avløpssiden i Osen i dag, sett opp mot gjeldende lovverk, vil det bli 
behov for investeringer på avløpssiden de kommende årene. I 2023 vil UM starte arbeidet 
med planlegging av hvordan ny hovedplan for avløp og vannmiljø skal følges opp de 
kommende årene, samt foreta detaljprosjektering av bygging av nytt renseanlegg i Osen. 
 
Kommunale gebyrer - Budsjett 2023 

Osen kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). 
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt 
tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke 
anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens 
handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 
brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. 
 
Utfordringer med selvkostbudsjettet 
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens 
kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente 
+ 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt 
usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe eksakt med 
budsjettet.  
 
Generelle forutsetninger 
Kalkylerenten er anslått å bli 4,22 % i 2023. Budsjett innenfor VAR-området er utarbeidet 
den 20. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er 
prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan.  
 
Vann – 2023 
Gebyrsatser - Vann 2023 
Årsgebyret for vann i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et 
variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2023 økes med 12 %.  
 
Avløp - 2023 
Gebyrsatser - Avløp 2023 
Årsgebyret for avløp i Osen kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et 
variabelt forbruksgebyr. Gebyret for 2023 økes med 7%. 
 
Slamtømming - 2023 
Fra 2021 har slamtømming blitt utført av Midtre Namdal Avfallsselskap. Gebyrene blir også 
fastsatt av MNA. Kommunen er bindeleddet mellom MNA og innbyggerne med tanke på 
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informasjon ut til innbyggerne i Osen.  
 
Veier 
Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier er budsjettert på et nøkternt nivå. Det 
planlegges ikke med asfaltering av kommunale veier i 2023.  
 
I 2023 er det gjort vesentlige utbedringer/sikringsarbeider på Setransveien, herunder 
fjellrensk. Under arbeidet med fjellrensk ble det skader på veien. Dette utbedres tidlig i 2023.  
Arbeidet har dessverre drøyd på grunn av behovet for grundige undersøkelser av geolog.    
 
Det er gjort avtale om vinterlikehold (brøyting) gjeldende frem til sommeren 2026 for alle 
rodene. Avtalene forutsetter årlig indeksregulering. Fra 2021-2022 gir indeksen en prisstiging 
på omtrent 16 %. Dette medfører en vesentlig kostnadsøkning knyttet til brøyting av 
kommunale veier.   
 
Havner 
I 2022 har drivstofftank på Sandviksberget blitt flyttet til kommunal grunn. Det er og arbeidet 
med en vurdering knyttet til varig løsning for kai for rutebåt. Dette arbeidet fortsetter i 2023.  
 
Brannvern 
Brannvern og feiing leveres av Brannvesenet Midt IKS. Budsjettet er i henhold til selskapets 
priser for tjenestene.  
 
Jordbruk, skogbruk, miljø og vilt 
Jordbruk og skogbruk videreføres på samme nivå som tidligere. Innen miljø er det som før 
avsatt midler til oppfølging av vedtak i forhold til Nordre Fosen Vannområde, samt til 
kartlegging av spredte avløp. Kommunen administrerer som før veterinærvaktordningen for 
Nord-Fosen.  
 
Mål for 2023: 
• Oppgradering av kommunale bygninger, herunder arbeid på sykeheimen, skolen, og 

barnehagen.    
• Oppfølging av arbeidet med nytt flerbrukshus 
• Arbeid knyttet til arealer på Sandviksberget 
• Videre arbeid med utbedringer i kommunal vannforsyning 
• Hurtigbåtkai Sandviksberget 
• Oppstart av forarbeid med oppgradering kommunalt avløpsnett  
 



 40 

6. Prioriterte investeringer, investeringsbudsjettet 2023-2026 

6.1. Investeringsnivå og finansiering 
Det legges opp til lavt investeringsnivå i 2023 (sett bort fra vedtak fattet i 2022, om flerbruks-
hus). Den totale investeringskostnaden i planperioden er på ca. 113,3 mill. inkl. mva. Av 
investeringene tilhører 4,0 mill. VAR- området. For mer informasjon om de enkelte 
investeringsprosjektene henvises til kommentarene under Utvikling og Miljø. 
 
Alle beskrevne investeringer planlegges dekket inn ved låneopptak, unntatt flerbruks-hus som 
også delvis dekkes inn over fondsbruk, og frem i tid noen tippemidler. 
 
Kommunens totale lånegjeld (inkludert startlån) vil ved utgangen av 2022 være på ca. 151,5 
mill., og ved utgangen av 2026, ut fra fremlagte økonomiplan i overkant av 155 mill. Av dette 
ca. 25 og 24 mill. tilhørende VAR-området. Det må påregnes noe endret gjennom 
planperioden da man ved de årlige budsjett vil måtte legge inn de etter hvert oppståtte behov i 
investeringsbudsjettet, samt forskyve andre prosjekt ut fra prioritet. 

7. Faste stillingshjemler i årsverk 
Område 
 

Hjemler 
31.12.22 

Hjemler 
31.12.23 

Hjemler 
31.12.24 

Hjemler 
31.12.25 

Hjemler 
31.12.26 

Politiske organ 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
Sentraladministrasjonen 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 
Næringsrådgiver 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Oppvekst adm. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
Strand skole 21,09 20,07 20,07 20,07 20,07 
Havgløtt barnehage 11,68 11,58 11,58 11,58 11,58 
Kultur/kulturskole 0,46 0,51 0,51 0,51 0,51 
Bygdatunet 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Drageid leirskole 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Ungdomsklubb 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Helse 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
Flyktningeområdet 1,20 1,20 1,20 1,20 0 
Bibliotek 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Pleie og Omsorg 30,92 33,86 33,86 33,86 33,86 
Utvikling og Miljø 6,24 6,23 6,23 6,23 6,23 
Ikke plassert stillingsreduksjon 0 0 0 0 0 
Sum faste stillinger egen drift 86,82 88,68 88,68 88,68 87,48 
      
Midl. Stilinger egen drift      
Turnuslege 0 1,00 1,00 1,00 1,00 
Midl.tid. stillinger PLO 0 0 0 0 0 
Midl.tid. st. Havgløtt barnehage 0 0 0 0 0 
Midl.tid. st. kulturskole 0 0 0 0 0 
Omsorg, BPA og omsorgslønn 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Lærlinger  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Sum inkl midlertidige stillinger 
og lærlinger 

90,02 92,88 92,88 92,88 91,68 



 
 
 

Vedlegg 1: § 5 – 6 Økonomisk 
oversikt - drift       
  Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 
DRIFTSINNTEKTER        
Brukerbetalinger -4 858 -4 856 -4 838 -4 838 -4 838 -4 838 
Andre salgs- og leieinntekter -12 694 -13 662 -13 783 -13 783 -13 783 -13 783 
Overføringer og tilskudd fra andre -20 738 -9 729 -13 023 -13 023 -13 023 -13 023 
Rammetilskudd -64 235 -62 234 -57 778 -57 778 -57 778 -57 778 
Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 541 -13 300 -4 400 -13 300 -4 400 -13 300 
Skatt på inntekt og formue -24 192 -23 414 -31 413 -31 413 -31 413 -31 413 
Eiendomsskatt -1 719 -2 140 -1 847 -1 847 -1 847 -1 847 
Andre direkte og indirekte skatter -3 -3 -3 -3 -3 -3 
Sum Driftsinntekter -131 980 -129 336 -127 084 -135 985 -127 084 -135 985 
DRIFTSUTGIFTER        
Lønnsutgifter 63 375 59 623 63 687 63 687 63 687 63 687 
Sosiale utgifter 10 096 13 247 14 068 14 068 14 068 14 068 
Kjøp av varer og tjenester 36 824 31 685 34 557 34 557 34 557 34 557 
Overføringer 10 921 6 057 6 454 6 454 6 454 6 454 
Avskrivninger 7 915 7 206 8 057 8 057 8 057 8 057 
Sum Driftsutgifter 129 131 117 819 126 823 126 823 126 823 126 823 
        
Brutto driftsresultat -2 850 -11 517 -260 -9 162 -260 -9 162 
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER        
Finansinntekter/finansutgifter        
Renteinntekter -378 -402 -411 -411 -411 -411 
Utbytter -1 849 -2 047 -2 047 -2 047 -2 047 -2 047 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 
Renteutgifter 1 849 2 040 4 260 4 260 4 260 4 260 
Avdrag på lån 7 593 7 632 8 309 8 309 8 309 8 309 
Netto finansutgifter 7 228 7 223 10 111 10 111 10 111 10 111 
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Motpost avskrivninger -7 915 -7 206 -8 057 -8 057 -8 057 -8 057 
        
Netto driftsresultat -3 537 -11 501 1 794 -7 108 1 794 -7 108 
        
Disponering eller dekning av netto driftsresultat        
Overføring til investering 9 196 419 419 419 419 419 
Avsetninger til bundne driftsfond 886 918 1 633 0 1 633 0 
Bruk av bundne driftsfond -504 -460 -3 584 -3584 -3 584 -3 584 
Avsetninger til disposisjonsfond 8 397 12 421 1 541 10 403 1 541 10 403 
Bruk av disposisjonsfond -14 439 -1 797 -1 802 -130 -1 802 -130 
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 3 537 11 501 -1 794 7 108 -1 794 7 108 
        
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 17 0 0 0 0 0 



 
 
 

Vedlegg 2: Kostrafunksjoner, regnskap 2020, budsjett 2021 og 2022 
 
 
 

Ansvar  
Regnskap 

2021 
Revidert 

2022 
Budsjett 

2023 
10 Politiske styringsorganer 1 999 2 272 2 204 
20 Kontrollutvalget 611 662 680 
23 Råd for eldre/funksjonshemmede 1 11 13 
40 Politiske organisasjoner 20 20 20 
50 Valg 71 14 105 
101 Rådmann (m/tilleggslønn i 22 og 23) 5 329 6 855 7 405 
102 Økonomiavdelingen 2 561 2 556 2 610 
104 Fellesutgifter sentraladministrasjonen 2 090 2 698 2 803 
120 Fagopplæring/lærlinger 295 554 162 
130 Sommerarbeid ungdom 109 116 50 
135 Fosen vekst 618 598 601 
140 Turistnemda 35 34 34 
151 Næringsfond I 0 0 0 
152 Næringsfond II 0 0 0 
153 Næringsrådgiver 317 345 352 
155 Næringseiendommer -240 -281 -385 
160 Tjenesteboliger  -2 -217 -310 
161 Festeavgifter -211 -233 -249 
200 PPT 663 721 600 
201 Fellestjenester skole og barnehage 62 59 48 
202 Felles skyss 910 930 730 
203 Osen kulturskole 201 252 266 
204 Drageid leirskole -146 -126 -104 
210 Oppvekst og kultur 1 101 1 152 1 081 
220 Strand skole 17 233 17 747 17 917 
230 Seter oppvekstsenter 65 0 0 
240 Havgløtt barnehage 6 939 6 624 7 061 
270 Kulturtiltak 108 136 141 
276 Osen ungdomsklubb 118 117 162 
280 Bibliotek 262 284 248 
285 Bygdatunet 472 483 501 
290 Bygdabok -3 -6 -3 
295 Religiøse formål 1 261 1 310 1 331 
310 Helse  1 072 1 337 1 328 
320 Allmennlegetjeneste 2 332 2 112 2 250 
321 Legevaktsentral 35 300 302 
322 Legevaktordning 1 259 1 433 1 701 
323 Kommunalt akutt døgntilbud 200 206 200 
324 Rehabilitering 616 503 583 
330 Helsestasjonstjeneste 482 512 547 
331 Helseopplysning 2 6 6 
332 Miljørettet helsevern 352 352 419 
334 Skolehelsetjeneste 292 319 330 
335 Jordmortjeneste 90 93 98 
340 Fysioterapitjenester 573 611 604 
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Ansvar  
Regnskap 

2021 
Revidert 

2022 
Budsjett 

2023 
350 Psykiatri 712 803 793 
410 Sosial rådgivning -43 -38 -58 
415 NAV 446 583 483 
416 Bosetting flyktninger -514 -93 -405 
420 Edruskapsarbeid -11 -14 -9 
430 Barnevernsarbeid 1 604 2 095 1 600 
520 Sykehjem pleie og omsorg 16 593 14 230 16 588 
521 Kjøkken 1 905 1 931 2 057 
530 Hjemmesykepleie 8 087 8 005 9 195 
531 Hjemmehjelp 334 399 425 
532 Eldresentret 29 60 93 
533 Dagtilbud demens 292 390 402 
540 Omsorgsboliger 2. etg. Sykehjemmet -469 -653 -511 
541 Osen Trygdebolig -17 -37 -51 
542 Mølnbergtunet -213 -316 -214 
543 Trekanten/nye Trekanten 23 -100 -111 
544 Omsorgsbolig – Skrenten -109 -193 -83 
560 Psykisk utviklingshemmede 69 68 72 
561 Andre tiltak funksjonshemmede 193 205 235 
610 Byggesak oppmåling kartverk 695 1 242 1 265 
618 UM-stab 977 810 615 
619 UM-anlegg 1 821 1 869 2 029 
620 Vann 139 0 162 
630 Avløp -124 0 21 
635 Slam 2 0 3 
640 Avfall 75 0 1 
650 Havner 136 183 402 
651 Kommunale veier 1 787 1 193 1 471 
652 Fylkesveier 15 54 55 
653 Private veier 4 4 4 
655 Trafikksikkerhetstiltak 228 171 202 
660 Brannvern 2 409 2 409 2 527 
665 Forurensingsvern 7 7 8 
670 Jordbruk 262 308 319 
672 Skogbruk 75 36 36 
673 Veterinærtjeneste -76 -41 -41 
680 Miljøvern 324 68 69 
681 Fiske, jakt og viltstell 4 11 14 
700 Renter -398 -244 -253 
710 Avdrag 7 593 7 632 7 632 
720 Finans 3 713 0 0 
721 Avskrivninger -7 915 -7 206 -8 057 
800 Skatt og rammetilskudd -88 430 -85 650 -89 194 
801 Øvrige generelle statstilskudd -137 -917 -2 897 
803 Eiendomsskatt -1 231 -1 949 -1 636 
910 Pensjonsavregninger - 1 131 -786 -786 
990 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 
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Vedlegg 3: Ikke prioriterte nye tiltak som belaster drift eller investering 
Tiltak Stipulert kostnad 
Rekkverk Botnenget 150 000,- 
Luft-port Strand skole 100 000,- 
Varmekabler Strand skole 150 000,- 

  
 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258, Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

 
 Vår saksbehandler: Paul Ivar Stenstuen, tlf.  900 39 065 

E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no  
Deres ref.:   

Vår ref.: 2021000038-25     
Oppgis ved alle henvendelser  

Vår dato: 22.09.2022 
 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022  
 
 
 
Kontrollutvalget i Osen kommune - 17/22: 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 680 500. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes rådmannen for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunen 
samlede virksomhet. 

 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 13.09.2022 17/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/38 - 24 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 680 500. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 
  

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022 
 
 
Behandling: 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 680 500. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes rådmannen for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunen 
samlede virksomhet. 

  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 680 500. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes rådmannen for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunen 
samlede virksomhet. 

 
  
Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 
Budsjettvedtak i representantskapet for 2023 for Konsek Trøndelag IKS 
Økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA 
  
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til 
kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
fastsetter kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet. 
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«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.» 
  
Utvalgets oppgaver er i det alt vesentlige lovpålagt, og utvalgets ansvar er i første rekke å påse at 
lovens pålegg blir etterlevd. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av 
revisjonstjenester, kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. 
  
Honorarene for revisjonstjenester og sekretariatstjenester vedtas av det øverste selskapsorganet 
for henholdsvis for Revisjon Midt-Norge SA og for KonSek Trøndelag IKS. 
  
Årsmøte i Revisjon Midt Norge SA har ennå ikke behandlet revisjonshonorarene for 2023. Ved 
budsjetteringen her har vi lagt selskapets økonomiplan til grunn. En har videre antatt at selskapet 
vil øke honoraret med 1% fra 2025 til 2026. 
  
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre kostnader i 
forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets medlemmer skal 
kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv. fastsettes av 
kommunestyret. 
  
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for 
perioden 2023-2026 som fremgår av vedlegg til saken. 
  
Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for kontroll 
og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp 
til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn skal for øvrig føres 
på funksjon 110. 
  
Oversikter som viser bokførte utgifter så langt i år vedlegges, slik at utvalget kan se hvordan 
regnskapet ligger an i forhold til budsjett. 
  
Vurdering 
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.  
  
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse 
at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske 
organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar 
grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli 
berørt av vedtakene.  
  
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar. Utvalgets rolle vil derfor først og fremst 
være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til revisor 
tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. 
  
Aktiviteten mht. regnskapsrevisjon følger i det vesentlige av det lovgitte revisjonsmandatet. Dette 
er for øvrig blitt utvidet med den nye kommuneloven - og med det blir kravene til kommunenes 
egenkontroll også innskjerpet. Bl.a. stilles nå krav til at regnskapsrevisor også skal gjennomføre 
en forenklet etterlevelseskontroll (kontroll med at lov og vedtak etterleves) på enkelte områder. 
Isolert sett vil dette kreve mer ressurser. 
  
Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. Dersom 
kommunen ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større ressurser. Det 
samme gjelder dersom kommunen ønsker mer krevende prosjekter, som eventuelt også fordrer 
innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet. 
  
Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn, som kan 
overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også vurdere 
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hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og egne retningslinjer 
mv. Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike og andre faglige 
spørsmål vil krav om innleie av ekstern fagkompetanse ved forvaltningsrevisjon o.l. kunne være 
aktuelt.  
  
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre økt 
ressursbehov hos sekretariatet.  
  
Ved budsjetteringen har en lagt til grunn nåværende aktivitetsnivå. 
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• DEN NORSKE KIRKE 
Osen kirkelige fellesråd 

Særutskrift 
for 

Osen kirkelige fellesråd 
Menighetsrådet 2019 - 2023 

Tid: 14.09.2022 

Osen kirkelige fellesråd Menighetsrådet 2019 - 2023 har i møte den 14.09.2022 hatt følgende 
sak til behandling: 

2022/11 Budsjett 2023 

VEDTAK 
Osen kirkelige fellesråd legger frem budsjett for 2023 med en økt totalramme på 3,5%. 
Den økte budsjettressursen legges på postene 10100 fastlønn, 11800 strøm og 10900 KLP. 

5t:;u_ LLLu().p\ Notd.mJCLA.d 
Osen kirkelige fellesråd 
Signe N ordmeland 



Særutskrift 
for 
Osen kirkelige fellesråd 
Menighetsrådet 2019 - 2023 

Tid: 14.09.2022 

Osen kirkelige fellesråd Menighetsrådet 2019 - 2023 har i møte den 14.09.2022 hatt følgende sak til behandling: 

2022/12 Investeringsbudsjett 2023 

UTREDNING 
Staben ser behov for en del større investeringer framover. Kirkevergen har derfor utarbeidet et 
investeringsbudsjett for 2023. 

Ansvar 0420 Kirke: 

Toalettrom 
Her ser vi et behov for en større restaurering av WC. Dagens toalettfasiliteter består av 2 separate rom, som 
hver har to båser som ikke er lukket, dvs det er åpning mellom båsvegg og golv/tak. Inne på det ene toalettet er 
det i tillegg en urinrenne, som fremstår udelikat og uhygienisk. 
Vi har heller ingen toalettfasiliteter tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

Staben ser derfor at en mulig løsning kan være å slå sammen de to rommene, og lage 2 adskilte toalettrom, som 
begge er unisex. Dette gjør også at vi ikke diskriminerer noen med bakgrunn i kjønnsidentitet. Det ene rommet 
får en rullestoltilpasset utforming, og det kan i tillegg monteres et vegghengt stellebord. Ulempen er at antall 
toaletter reduseres til det halve, fra 4 stk ned til 2 stk. Det positive er at vi da får toalettfasiliteter som er moderne 
og i tråd med kravet om unviversell utforming. 

Kirkevergen foreslår at det søkes Osen kommune om 400.000 til denne investeringen 

Kjøkken 
Dagens dåpsakristi brukes også som kjøkken. Vi ser for oss at dette rommet oppgraderes med kjøkkenbenk 
med oppbevaringsskuffer, enkel ventilator, koketopp/eventuelt komfyr, kjøkkenvask og overskap. For å ivareta 
bruken som dåpssakristi foreslår kirkevergen at det innredes med 1-2 stoler, samt vegghengt stellebord. 

Kirkevergen foreslår at det søkes Osen kommune om kr 200.000,- til denne investeringen 

Ansvar 0430 Kirkegård 

Minitraktor 
Kirketjener har siden han tiltrådte jobben benyttet egen bil til den delen av jobben som krever transport. Kirken 
har en tilhenger, men bilen er det kirketjener selv som står for. 
Det er derfor et stort behov for at arbeidsgiver stiller med utstyr, og da aller helst i form av en liten traktor som 
kan benyttes også til andre oppgaver. 
Vi ser for oss en liten traktor av typen Solis med frontlaster, grasdekk og lita veiskrape. Denne koster pr nå ca kr 
235.000. Et alternativ kan også være leasing, dette vil beløpe seg på kroner 3229,- pr måned over 7 år. 
Denne traktoren kan i tillegg få plass inne i eksisterende redskapshus nede på krikegården. 

Kirkevergen foreslår at det søkes Osen kommune om kr 250.000 til denne investeringen. 

INNSTILLING 
Osen kirkelige fellesråd vedtar følgende investeringsbudsjett for 2023 



Det søkes Osen kommune om totalt kr 850.000,- til investeringer, fordelt som tabellen viser: 

Investeringsbudsjett 2023 

0420 Kirke: 
Ombygg Dåpssakristi 
Omgjøring toalett 

0430 Kirkegård 
Minitraktor 

200.000,- 
400.000,- 

250.000,- 

Samlet investeringsbehov Osen kirke 2023: 850.000,- 

MØTEBEHANDLING 

VEDTAK 
Osen kirkelige fellesråd vedtar følgende investeringsbudsjett for 2023 
Det søkes Osen kommune om totalt kr 850.000,- til investeringer, fordelt som tabellen viser: 

Investeringsbudsjett 2023 

0420 Kirke: 
Ombygg Dåpssakristi 
Omgjøring toalett 

0430 Kirkegård 
Minitraktor 

200.000,- 
400.000,- 

250.000,- 

Samlet investeringsbehov Osen kirke 2023: 850.000,- 

Sjl\.L L0 m.JQJI.J. 
Osen kirkelige fellesråd 
Signe Nordmeland 



Den norske kirke 

Osen kirkekontor 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 

Osen 20. sep. 2022 
Osen kommune 
Rådmann 
Rådhusveien 13 
7740 Steinsdalen 

Søknad fra Osen kirkelige fellesråd på driftstilskudd 2023 og investeringstilskudd 2023. 

Hei. Osen kirkelige fellesråd behandlet i sitt møte 14.09.2022 budsjett for 2023 og 
investeringsbudsjett for 2023. 

På driftstilskudd søker vi om en økt budsjettramme på 3,5%, dette tilsvarer kr 1.331.178,- 
På investeringstilskudd søker vi om en totalramme på kr 850.000,- fordelt på 3 konkrete 
tiltak; minitraktor på kirkegården, omgjøring av dåpssakristi og renovering toalettbygg. 
Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlagte særutskrift. 

Vi håper på velvillig behandling av disse søknadene og jeg stiller gjeme for en prat hvis dere 
ønsker å vite mer om våre planer. 

Med vennlig hilsen 

StcJM-- l 0  t\\ard mJand 
SigRC Lillian Nord.meland 
Kirkeverge 

Osen Sokn, Signe Lillian Fagerdal Nordmeland, kirkeverge. 
Telefoner: 909 44 232 (kontor) 90167  762 Mobil.E-post:osen.sokn@osen.kommune.no 

Kommunehuset, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen 
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