
Vedlegg 1:  

Tabellforklaring til vedlegg 2 – Kriteriedata for fylkeskommunene 2012 

 

Vedlegg 2: 

Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av ramme-

tilskudd til fylkeskommunene i 2012. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler 

vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet 

for 2012.  

 

Kolonne 1:  

Innbyggertall per 1. januar 2011. Statistikk fra SSB. 

 

Kolonne 2: 

Normert rutenett til sjøs i 1990. Statistikk fra Samferdselsdepartementet. 

 

Kolonne 3: 

Innbyggere bosatt i spredtbygde strøk per 1. januar 2011. Statistikk fra SSB. 

 

Kolonne 4: 

Areal i km2 per 1.1.2010. Inklusive ferskvann og øyer i saltvann. Statistikk fra 

SSB. 

 

Kolonne 5: 

Storbyfaktor. Inngår i kostnadsnøkkelen for samferdselsformål. 

 

Kolonne 6: 

Antall innbyggere bosatt på øyer uten fast vegforbindelse per 1. januar 2007. 

Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet. 

 

Kolonne 7: 

Fylkesvegfaktor for vedlikehold. Basert på modell der prinsippet om lik 

transportstandard er lagt til grunn. Statistikk fra Samferdselsdepartementet.  

 

Kolonne 8: 

Fylkesvegfaktor for reinvestering. Basert på regnskapstall. Statistikk fra 

Samferdselsdepartementet.  

 

Kolonne 9: 

Fylkesveglengde per 1. januar 2011 i km. Statistikk fra 

Samferdselsdepartementet. 

 

 

 

 



Kolonne 10: 

Antall primærsøkere, 16 år eller yngre, til grunnkurs yrkesfaglig studieretning, 

videregående opplæring. Gjennomsnitt for skoleårene 2008-2009, 2009-2010 og 

2010-2011. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Kolonne 11: 

Antall elever med vanlig undervisning i private og statlige videregående skoler, 

gjennomsnittlig elevtall per 1. oktober 2010 og 1. april 2011. Statistikk fra 

Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.  

 

Kolonne 12: 

Antall elever (videregående opplæring) ved statlige/private gartner- og 

landbruksskoler, gjennomsnittlig elevtall per 1. oktober 2010 og 1. april 2011. 

Statistikk fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.  

 

Kolonne 13:  

Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede 

(videregående opplæring), gjennomsnittlig elevtall per 1. oktober 2010 og 1. 

april 2011. Statistikk fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

 

Kolonne 14:  

Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede 

som er innlosjert på skolen (videregående opplæring), gjennomsnittlig elevtall 

per 1. oktober 2010 og 1. april 2011. Statistikk fra 

Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 


