
Utbetaling av rammetilskudd til fylkeskommunene, juli 2014 (termin 7) 
  
Forklaring til tabellen 
 
 
Kolonne 1 – Innbyggertilskudd, inkludert utgiftsutjevning (post 60) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget innbyggertilskudd til fylkeskommunene i vedtatt statsbudsjett for 
2014. Det er korrigert for utgiftsutjevning. 

Kolonne 2 – Endringer i innbyggertilskuddet i Revidert nasjonalbudsjett 2014 (post 60) 
Kolonnen viser endringer i innbyggertilskuddet i Revidert nasjonalbudsjett 2014, som i sin helhet 
blir utbetalt i termin 7. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2014 vedtok Stortinget å 
øke stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter med 10 mill. kroner. Midlene blir lagt inn 
rammetilskuddet til fylkeskommunene. 

Kolonne 3 – Inntektsutjevning denne termin 
Kolonnen viser faktisk inntektsutjevning ved denne terminutbetaling. Evt. gjenstående 
inntektsutjevning, som vil bli trukket i kommende terminer, er vist i kolonne 7. Inntektsutjevningen 
for termin 7 2014 gjelder skatteinngangen i mai 2014. 
 
Kolonne 4 - Nord-Norge tilskudd (post 62) 
Kolonnen viser 1/10 av bevilget tilskudd til fylkeskommuner i Nord-Norge i vedtatt statsbudsjett for 
2014.  

Kolonne 5 – Totalt skjønnstilskudd (post 64) 
Kolonnen viser summen av utbetalinger på post 64 denne termin. 

Kolonne 6 – Utbetaling denne termin 
Kolonnen viser sum (kolonne 1-5) til utbetaling denne termin.  
 
Kolonne 7 – 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). 
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