
Utbetaling av rammetilskudd til fylkeskommunene, desember 2020 (termin 11) 

  

Forklaring til tabellen 
 
Dette er en ekstra termin for utbetaling av skjønnsmidler. Det utbetales ikke ordinært 
innbyggertilskudd og regionalpolitiske tilskudd denne terminen, og det er ingen 
inntektsutjevning. Ev. gjenstående inntektsutjevning fra forrige termin tas hensyn til. 
 
Kolonne 1 – Innbyggertilskudd, inkludert utgiftsutjevning (post 60) 
Ingen utbetaling denne terminen. 
 
Kolonne 2 – Inntektsutjevning denne termin 
Ingen inntektsutjevning denne terminen.  
 
Kolonne 3 - Nord-Norge tilskudd (post 62) 
Ingen utbetaling denne terminen. 

Kolonne 4 – Totalt skjønnstilskudd (post 64) 
Kolonnen viser summen av utbetalinger på post 64 denne termin. 

Kolonne 5 – Herav skjønnstilskudd til inntektsbortfall i kollektivtrafikk (post 64) 
Stortinget vedtok å øke fylkeskommunenes skjønnstilskudd som økonomisk tiltak i møte med 
virusutbruddet (jf. behandling av Prop. 52 S (2019-2020); Innst. 197 S (2019-2020), Prop. 67 S 
(2019-2020); Innst. 216 S (2019-2020), Prop.127 S (2019-2020); Innst. 360 S   Prop. 142 (2019-
2020); Innst. 19 S (2019-2020) og Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021); 
Innst. 16 S (2020-2021). Kolonnen viser ekstra skjønnsmidler knyttet til virusutbruddet tildelt denne 
terminen.  
 
Kolonne 6 – Herav skjønnstilskudd til merutgifter til smitte på videregående skoler 
Stortinget vedtok å øke fylkeskommunenes skjønnstilskudd som kompensasjon for merutgifter til 
smitte på videregående skoler, jf. behandling av Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 
(2020-2021); Innst. 16 S (2020-2021). 
 
Kolonne 7 – Utbetaling denne termin 
Kolonnen viser sum (kolonne 1–4) til utbetaling denne termin.  
 
Kolonne 8 – Gjenstående inntektsutjevning. Trekkes påfølgende terminer 
Fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får gjennom inntektsutjevningen et 
trekk i rammetilskuddet. Fylkeskommuner som skal trekkes mer enn de ellers skulle fått utbetalt i 
rammetilskudd, vil bli trukket det gjenstående beløp i utbetalingen(e) for neste termin(er). 
 
Kolonne 9 – Samlet beløp utbetalt hittil i år 
Kolonnen viser det samlete beløpet som er utbetalt hittil i år, inkludert den ekstraordinære 
utbetalingen den 20. april. 
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