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St.prp. nr. 64
(2001-2002)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i
kommunesektoren 2003

(kommuneproposisjonen)

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 15. mai 2002,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Bondevik II)

1 En demokratisk og effektiv lokalforvaltning –
hovedpunkter i proposisjonen

1.1 Hovedpunkter i proposisjonen

En demokratisk og effektiv lokalforvaltning

Modernisering av offentlig sektor er et viktig mål
for samarbeidsregjeringen. Som del av dette arbei-
det har modernisering av kommunesektoren høy
prioritet. Hovedmålsetningene er:
– Utvikling av et levende lokaldemokrati – økt

handlingsrom
– En mer effektiv utnyttelse av ressurser
– En brukertilpasset tjenesteproduksjon

Regjeringen vil arbeide for at rammefinansiering
skal være hovedfinansieringsformen for kommu-
nesektoren. Utforming og utprøving av modeller
i kommunene der det med utgangspunkt i ram-
mefinansiering legges opp til friere brukervalg og
”penger følger bruker” vil bli initiert.

Kommunesektoren vil få økt handlingsrom ved
at statlig detaljstyring gjennom regelverk og rap-
porteringskrav blir redusert.

Effektivitet skal oppnås gjennom lokal frihet og

lokalt ansvar, og det vil være opp til den enkelte
kommune å velge egnede løsninger.

Regjeringen vil åpne for konkurranseutsetting
av kommunal revisjon. Et lovforslag om kommunal
egenkontroll basert på at det åpnes for å konkur-
ranseutsette kommunal revisjon vil bli utarbeidet.

Det økonomiske opplegget i 2003 – endringer i inn-
tekts- og finansieringssystemet

Regjeringen legger foreløpig opp til en reell vekst i
kommunesektorens samlede inntekter på 2 til 21⁄2
milliarder kroner fra 2002 til 2003, eller om lag 11⁄4
prosent. Av den totale inntektsveksten på mellom
2 og 21⁄2 milliarder kroner er om lag 750 millioner
kroner frie inntekter. Dette kommer i tillegg til en
videreføring av 900 millioner kroner i økte frie inn-
tekter i Revidert nasjonalbudsjett 2002. I forhold til
saldert budsjett 2002 blir veksten i frie inntekter 1
650 millioner kroner.

Handlingsplanen innen eldreomsorgen utvides
med 2 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
Innenfor psykiatrien vil det i 2002 bli gitt tilsagn



om bygging av ytterligere 460 omsorgsboliger. De
budsjettmessige konsekvensene for 2003 av flere
sykehjemsplasser og omsorgsboliger inngår i den
samlede inntektsveksten.

Regjeringen prioriterer barnehagene, både
gjennom omlegging av finansieringsordningen,
videre utbygging og redusert foreldrebetaling.

I 2003 foreslås det et midlertidig storbytilskudd
i inntektssystemet på i alt 53 millioner kroner for
å kompensere for rus og psykiatriutgifter, til Ber-
gen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Oslo
har allerede et eget hovedstadstilskudd.

Kommuner med vekst i folketallet vil heretter
få raskere kompensasjon for befolkningsendringer.
Fra 2003 vil regjeringen basere innbyggertilskud-
det på befolkningstall pr. 1. januar i budsjettåret, i
stedet for å bruke befolkningstall pr. 1. januar året
før budsjettåret.

Regjeringen foreslår at det innføres en over-
gangsordning der regionaltilskuddet gradvis trap-
pes ned over fem år dersom en kommune mister
tilskuddet på grunn av at innbyggertallet kommer
over 3000 innbyggere.

Dagens ordning med kompensasjon over
skjønnsmidlene for ressurskrevende brukere fore-
slås videreført i 2003. Rammen til dette formålet
økes med 50 millioner kroner til om lag 600 mil-
lioner kroner i 2003.

Regjeringen ønsker å redusere antallet og
omfanget av øremerkede tilskudd til kommuner
og fylkeskommuner. I 2003 foreslås en rekke øre-
merkede tilskudd innlemmet i rammetilskuddet til
kommuner og fylkeskommuner.

1.2 Leserveiledning

Kommuneproposisjonen 2003 består av 3 hoved-
deler og en vedleggsdel.

Hovedpunkter i proposisjonen er presentert i
kapittel 1.

Del I omhandler det økonomiske opplegget for
kommunesektoren i 2002 og 2003, samt en vurde-
ring avkommunesektorenspensjonsutgifter (kapit-
tel 2-4).

Videre omhandler del I endringer i kommune-
sektorens inntekts- og finansieringssystem (kapit-
tel 5-12). Dette gjelder både vedtatte endringer
som gjennomføres i perioden 2002-2006, og regje-
ringens forslag til ytterligere endringer.

Del II (kapittel 13-19) omhandler kommune-
sektorens rammebetingelser og regjeringens mål-
setninger for modernisering av kommunesekto-
ren. Som ledd i dette omtales blant annet regjerin-
gens arbeid med forenkling av regelverk, forslag

om konkurranseutsetting av kommunal revisjon,
merverdiavgiftsutvalgets arbeid, interkommunalt
samarbeid og kommunesammenslutninger, samt
planlagte oppgaveendringer og regelendringer av
betydning for kommunesektoren.

Del III (kapittel 20-22) omhandler utviklingen
i kommunesektorens økonomi og tjenesteproduk-
sjon.

Vedleggsdelen

Sammenliknet med kommuneproposisjonen tidli-
gere år er en større del av aktivitetsrapporteringen
samlet i vedlegg.

Vedlegg 1 er en beskrivelse av inntektssyste-
met. Vedleggene 2-7 omhandler blant annet rappor-
tering om skjønnsfordelingen 2001-2002, forsøks-
virksomhet, lokaldemokratiprosjekter, regelverks-
gjennomgangen og utredninger om interkommu-
nalt samarbeid og kommunesammenslutninger.
Vedlegg 8-9 omhandler inntektsutviklingen, mens
vedlegg 10 omhandler den finansielle situasjonen
i kommunesektoren (inkl. netto driftsresultat for
enkeltkommuner i 2001). Vedlegg 11 inneholder
rapportering om utvikling i tjenesteproduksjonen.
Vedlegg 12 inneholder en nærmere omtale av stor-
byenes økonomi og tjenesteyting. Vedlegg 13 inne-
holder befolkningsframskrivninger for den enkelte
kommune fra 1989 til 2009.

1.3 Bedre lokaldemokrati og mer
effektive kommuner –
modernisering av kommunal sektor

Kommunesektoren har hovedansvaret for produk-
sjonen av de fleste grunnleggende velferdstjenes-
ter og er derfor en svært viktig del av offentlig
sektor. Nesten hver fjerde arbeidstaker er syssel-
satt i kommunal sektor. Modernisering av offent-
lig sektor er et viktig mål for regjeringen. Som del
av dette arbeidet har modernisering av kommune-
sektoren høy prioritet. Hovedmålsetningene er:
– Utvikling av et levende lokaldemokrati – økt

handlingsrom
– En mer effektiv utnyttelse av ressurser
– En brukertilpasset tjenesteproduksjon

Regjeringen mener at veien til en bedre og mer bru-
kerorientert kommunal sektor går via delegering
og desentralisering av ansvar og myndighet. Kom-
muner og fylkeskommuner er folkevalgte styrings-
organer og grunnlaget for vår lokaldemokratiske
tradisjon. Innenfor nasjonale rammer fatter kom-
muner og fylkeskommuner selvstendige beslutnin-
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ger og organiserer sin virksomhet ut fra den lokale
folkevilje. Dette er et godt utgangspunkt for moder-
nisering. Kommunen og fylkeskommunen repre-
senterer nærhet til innbyggerne. Lokalt selvstyre
gir gode vilkår for å framføre kritikk, og stille krav
til eller skifte ut politiske ledere når det arbeidet
som utføres i kommunen ikke er godt nok. På
den måten understrekes også innbyggernes eget
ansvar for å få til en bedre offentlig forvaltning.

I dette moderniseringsarbeidet vil regjeringen
arbeide for at rammefinansiering skal være hoved-
finansieringsformen for kommunesektoren. Utfor-
ming og utprøving av modeller hvor en med
utgangspunkt i rammefinansiering legger opp til fri-
ere brukervalg og ”penger følger bruker” innenfor
den enkelte kommune/fylkeskommune, vil også
bli initiert. Kommunene har et ansvar for å lytte til
brukerne og gi dem reell innflytelse i form av en
brukertilpasset tjenesteproduksjon.

Kommunesektoren må gis økt handlingsrom
ved reduksjon av statlig detaljstyring gjennom reg-
elverk og rapporteringskrav, og regjeringen vil gi
dette arbeidet økt prioritet i tiden framover. Videre
skal det legges til rette for en gjennomgang av
tilsynsmyndighetenes rolle. Det framtidige stat-
lige tilsynet skal preges av rammestyring framfor
detaljstyring. Videreutvikling av konsultasjonsord-
ningen mellom staten og kommunesektoren er et
annet ledd i utviklingen av samspillet mellom sta-
ten og kommunene.

Kommunesektoren har gjennom flere år arbei-
det målrettet med å fornye sin virksomhet. I tiden
framover vil det være behov for en ytterligere effek-
tivisering. Kommunesektoren legger beslag på en
stor andel av samfunnets ressurser, og etterspør-
selen etter tjenester vil trolig fortsette å øke blant
annet som følge av de demografiske endringene.
Brukerne stiller også større krav til tjenestene,
noe som betyr at samtidig som etterspørselen øker,
økes også kvalitetskravene.

Inntektsrammene i kommunal sektor har vært
og er fortsatt knappe, blant annet som følge av
begrensninger som er lagt på bruken av oljeinntek-
ter og økningen i pensjonskostnader. Regjeringen
mener at det er et ytterligere effektiviseringspoten-
siale i kommunesektoren som kan tas ut gjennom
videreutvikling av allerede påbegynt omstillingsar-
beid. Effektivitet skal oppnås gjennom lokal frihet
og lokalt ansvar, og det vil være opp til den enkelte
kommune å velge egnede løsninger. En sentral
målsetting for regjeringen vil være å stimulere til
lokalt utviklingsarbeid i kommunene. Regjeringen
vil blant annet fremme konkurranse som et prin-
sipp i kommunesektoren for å bidra til god ressurs-
bruk og økt kvalitet. I mange kommuner er man

kommet langt med forsøk med konkurranseutset-
ting, og erfaringene tilsier at flere kommuner med
fordel kan benytte det som løsning.

Ved hjelp av KOSTRA-data kan kommunene
sammenligne seg med hverandre og med seg selv
over tid, og slik skapes det grunnlag for forbed-
ringer gjennom målestokkonkurranse. Koplingen
av KOSTRA-data og brukerundersøkelser gir også
muligheter for å utvikle balansert målstyring i kom-
munesektoren. Samarbeid mellom kommuner, for
eksempel gjennom interkommunalt samarbeid, er
et annet effektiviseringstiltak. Kommunesammen-
slutninger må også vurderes som et ledd i omstil-
lingsarbeidet.

Regjeringen har også forventninger til eta-
bleringen av kommunenettverk for fornyelse og
modernisering som Kommunenes Sentralforbund,
Kommunal og regionaldepartementet, Arbeids- og
administrasjonsdepartementet og Finansdeparte-
mentet har tatt initiativet til. Et pilotprosjekt ble
gjennomført i 2001, og pr. april 2002 har 195 kom-
muner meldt sin interesse for å delta.

For en nærmere omtale av regjeringens moder-
niseringsarbeid vises det til kapittel 13 og øvrig
innhold i del II i denne meldingen. I kapittel 14 til
18 omtales arbeidet med følgende oppgaver :
– Som en del av regjeringens arbeid med moder-

nisering av offentlig sektor videreføres prosjek-
tet ”Gjennomgang av statlig regelverk rettet
mot kommunesektoren”. Prosjektet omtales i
kapittel 14. Endringer i aktuelt regelverk som
følge av prosjektet foretas i regi av det enkelte
departement. Lovforslag blir på vanlig måte
fremmet av fagansvarlig departement overfor
Stortinget.

– I kapittel 15 er det gitt en omtale av ulike
problemstillinger knyttet til utbyggingsavtaler.
Departementet tar sikte på å utarbeide en vei-
leder til kommunene om hvordan de skal for-
holde seg til utbyggingsavtaler.

– I kapittel 16 drøftes om det bør åpnes for at
kommunal revisjon kan konkurranseutsettes.
Ordningen er i dag at kommuner skal revide-
res av egne kommunerevisorer, enten ansatt i
den enkelte kommune eller i en interkommu-
nal revisjonsenhet. Et forslag om å åpne for
at kommunene selv skal kunne bestemme om
revisjonen skal konkurranseutsettes har vært
på alminnelig høring. Departementet har kom-
met til at det bør åpnes for konkurranseutset-
ting. Det varsles at det vil komme tilbake med et
lovforslag om kommunalt tilsynsarbeid basert
på at det åpnes for å konkurranseutsette kom-
munal revisjon.

– I tråd med intensjonene i Sem-erklæringen ble
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det ved kongelig resolusjon av 11.januar 2002
opprettet et offentlig utvalg for å vurdere forslag
til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregel-
verket virker nøytralt for kommunale beslutnin-
ger. Utvalget skal levere sin endelige tilråding
innen utgangen av 2002. I kapittel 17 er det gitt
en nærmere omtale av utvalgets arbeid.

– Mange kommuner utreder konsekvenser av
kommunesammenslutning, særlig med sikte på
om dette kan være et virkemiddel for å bedre
tjenestetilbudet for innbyggerne. For at kom-
muner ikke skal få reduserte statlige ramme-
overføringer som følge av en sammenslutning,
ble det fra 2002 innført et inndelingstilskudd.
Inndelingstilskuddet bortfaller i sin helhet etter
10 år, noe som for enkelte kommuner kan opp-
leves som vanskelig. For å lette tilpasningen til
et nytt inntektsgrunnlag, foreslår regjeringen
at inndelingstilskuddet forlenges med en over-
gangsordning på 5 år. I kapittel 18 gis en nær-
mere gjennomgang av interkommunalt samar-
beid og frivillige kommunesammenslutninger.

1.4 Andre hovedpunkter i
proposisjonen

1.4.1 Det økonomiske opplegget for kom-
munesektoren i 2003

Inntektsveksten for kommunesektoren må innpas-
ses i et samlet opplegg for statens bruk av olje-
inntekter. For 2003 vil en betydelig del av det
samlede handlingsrommet i utgangspunktet være
"brukt opp" gjennom skatte- og avgiftsvedtak på
2002-budsjettet, som først får helårsvirkning i 2003.
Den foreslåtte satsingen på kommunesektoren vil
utgjøre en betydelig andel av den samlede veksten
i statsbudsjettets utgifter fra 2002 til 2003.

Regjeringen legger foreløpig opp til en reell
vekst i kommunesektorens samlede inntekter på
2 til 21⁄2 milliarder kroner fra 2002 til 2003 (om lag
11⁄4 prosent), regnet i forhold til inntektsnivået for
2002 i Revidert nasjonalbudsjett. Regnet i forhold
til saldert budsjett 2002 blir veksten om lag 900 mil-
lioner kroner høyere. Av den totale inntektsveks-
ten på mellom 2 og 21⁄2 milliarder kroner er om
lag 750 millioner kroner frie inntekter. I forhold til
saldert budsjett 2002 blir veksten i frie inntekter
om lag 1,6 milliarder kroner.

Regjeringen prioriterer et bedre tjenestetil-
bud innen barnehager, eldreomsorg og psykia-
tri. Handlingsplanen innen eldreomsorgen utvides
med 2 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
Innenfor psykiatrien kan det i 2002 bli gitt tilsagn

om bygging av ytterligere 460 omsorgsboliger. De
budsjettmessige konsekvensene for 2003 av flere
sykehjemsplasser og omsorgsboliger inngår i den
samlede inntektsveksten.

Stortinget har tidligere sluttet seg til at skatte-
nes andel av de samlede inntektene skal trappes
opp til 50 prosent innen 2006. Det legges opp til
fortsatt opptrapping av skatteandelen i 2003 mot
dette målet. Regjeringen legger opp til at de kom-
munale og fylkeskommunale skattørene fastsettes
ved behandlingen av statsbudsjettet til høsten.

Regjeringen foreslår at Kommunal- og regional-
departementet får fullmakt til å fordele 4 251 mil-
lioner kroner i skjønnstilskudd i 2003.

1.4.2 Endringer i inntekts- og finansierings-
systemet

Gjennomføring av påbegynte endringer for perioden
2002-2006

Stortinget har tidligere sluttet seg til endringer
i inntekts- og finansieringssystemet som gradvis
gjennomføres i perioden 2002 til 2006. For 2003
innebærer dette at:
– Det ekstraordinære skjønnet til kommuner og

fylkeskommuner reduseres med 1/5.
– Skatteandelen trappes ytterligere opp.
– Inntektsutjevningen økes, ved at trekknivået

for kommuner med høye skatteinntekter redu-
seres fra 138 prosent av landsgjennomsnittlig
skatteinntekt pr. innbygger til 136 prosent.

– Bosettingskriteriene som ble innført i 2002 vil
i tråd med nedtrappingen av overgangsordnin-
gen få 40 prosent gjennomslag.

– Kommuner som taper på omleggingen og som
har skatteinntekter under 110 prosent av lands-
gjennomsnittet vil få kompensert tap utover 120
kroner pr. innbygger.

– Fylkeskommuner som samlet sett taper på
omleggingen av inntektssystemet og sykehus-
reformen vil få kompensert tap utover 120 kro-
ner pr. innbygger.

Skjønnstilskudd

Skjønnsrammen for 2003 foreslås satt til 4 251 mil-
lioner kroner. Den ordinære skjønnsrammen økes
med om lag 177 millioner kroner sammenliknet
med i 2002. Økningen skyldes blant annet:
– 50 millioner til kompensasjon til kommuner

som taper på endringene i inntektssystemet
og fylkeskommuner som samlet sett taper på
endringene i inntektssystemet og sykehusre-
formen.
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– 13,2 millioner kroner til kompensasjon for inn-
lemming av landbruksmidlene i 2002.

– 50 millioner kroner er lagt inn som en økning i
skjønnsrammen til særlig ressurskrevende bru-
kere.

– 53 millioner til kompensasjon for bruk av nyere
befolkningstall i inntektssystemet.

Storbytilskudd

Som omtalt i Sem-erklæringen er rus- og psykia-
triutgifter etter regjeringens vurdering ikke godt
nok fanget opp gjennom kriteriene i dagens inn-
tektssystem, noe som antakeligvis først og fremst
rammer de største byene. Det foreslås derfor et
midlertidig storbytilskudd i inntektssystemet fra
2003 på i alt 53 millioner kroner til Bergen, Trond-
heim, Stavanger og Kristiansand. Tilskuddet for-
deles etter innbyggertall. Oslo har allerede et eget
hovedstadstilskudd.

Befolkningstall og kapitalkostnader

I Sem-erklæringen ble det vektlagt å utrede hvor-
dan økte utgifter for vekstkommunene kan innar-
beides i inntektssystemet. Fra 2003 vil regjeringen
basere innbyggertilskuddet på befolkningstall pr.
1. januar i budsjettåret, i stedet for å bruke befolk-
ningstall pr. 1. januar året før budsjettåret.

Kommuner som har skatteinntekt under 110
prosent av landsgjennomsnittet og som taper på
omleggingen, vil få kompensert tap utover 120 kro-
ner pr. innbygger gjennom skjønnet.

Kommunal- og regionaldepartementet gjen-
nomfører nå, i samarbeid med Statistisk sentral-
byrå, et forprosjekt som skal vurdere behandlin-
gen av kapitalkostnader i inntektssystemet. På bak-
grunn av dette vil departementet sette i gang et
hovedprosjekt, og tar sikte på å komme tilbake
med resultatene fra prosjektet i kommuneproposi-
sjonen for 2004.

Regionaltilskuddet

For å redusere terskelvirkningene av at kommu-
nene mister regionaltilskuddet som følge av at inn-
byggertallet overstiger 3000, foreslår regjeringen
at det innføres en overgangsordning. Overgangs-
ordningen foreslås utformet slik at en kommune
får en gradvis nedtrapping over fem år dersom den
mister regionaltilskuddet på grunn av økt innbyg-
gertall.

Ressurskrevende brukere

Dagens ordning med kompensasjon over skjønns-
midlene for ressurskrevende brukere foreslås vide-
reført i 2003. Regjeringen går inn for at rammen
til formålet økes med 50 millioner kroner til om
lag 600 millioner kroner i 2003. En rapport fra en
interdepartemental arbeidsgruppe som har vur-
dert omlegging av finansieringsordningen for res-
surskrevende brukere, vil bli sendt på høring til
kommunene til høsten. Regjeringen vil komme til-
bake med nærmere oppfølging i kommunepropo-
sisjonen for 2004.

Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd

Regjeringen ønsker å redusere antallet og omfan-
get av øremerkede tilskudd til kommuner og fyl-
keskommuner. Formålet er å redusere den statlige
detaljstyringen av kommunesektoren og gi kom-
muner og fylkeskommuner større muligheter for
tilpasning til lokale forhold. Ved behandling av St.
prp. nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien
2001medvidere(kommuneøkonomiproposisjonen
for 2001), jf. Innst.S. nr. 252 (1999-2000), sluttet
Stortinget seg til en plan for innlemming/avvik-
ling av øremerkede tilskudd i perioden 2001-2007.
Regjeringen følger opp dette ved å foreslå at en
rekke øremerkede tilskudd innlemmes i inntekts-
systemet.

Barnehager

Regjeringen tar sikte på en betydelig styrking
av virkemidler i barnehagesektoren inneværende
stortingsperiode for å oppnå en fullt utbygd sektor,
økonomisk likebehandling av private og offentlige
barnehager og lavere foreldrebetaling. Det er øns-
kelig med en overgang til rammefinansiering av
barnehagene, samtidig som dette følges av en ster-
kere formell forankring av det kommunale ansva-
ret. Som en overgangsordning trekkes de 400 mil-
lioner kronene kommunene i dag benytter til å
støtte private barnehager ut av rammetilskuddet
og plasseres på en statlig tilskuddspost til private
barnehager i 2003.

Selskapsskatt

I tråd med intensjonene i Sem-erklæringen har
Finansdepartementet nedsatt en egen arbeids-
gruppe med deltakelse fra Kommunal- og regional-
departementet, som utreder modeller for å tilføre
kommuner inntekter fra næringsvirksomhet.
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1.5 Resultatrapportering

All resultatrapportering i proposisjonen er samlet
i del III. Det vises her til utviklingen i kommune-
økonomien fram til 2001, og utviklingen i tjeneste-
produksjonen med særlig vekt på 2001.

1.6 Oppfølging i denne proposisjonen
av tidligere stortingsvedtak og
komitémerknader

Ved stortingsbehandlingen av kommuneproposi-
sjonen og statsbudsjettet for 2002 ble det fattet ved-
tak i Stortingetog formulert komitemerknader som
medfører oppfølging fra regjeringens side. Vedtak
og komitemerknader som følges opp i denne pro-
posisjonen er gjengitt i det følgende, med henvis-
ning til hvilket sted i proposisjonen spørsmålet er
behandlet.

1.6.1 Inntektssystemet – komitémerknader

Rus og psykiatri

”Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpar-
tiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ber
(…..) Regjeringen vurdere om det kan være
særskilte utgiftsvariasjoner, særlig knyttet til
psykiatri og rusomsorg i de største byene, som
ikke fanges tilstrekkelig opp i dagens inntekts-
system. Herunder bes Regjeringen vurdere om
og når bruk av KOSTRA-data kan benyttes
som grunnlag for nye kriterier i inntektssys-
temet på disse områdene. Alternativt bør det
vurderes om det inntil det kan foreligge nye
kriterier, bør opprettes et midlertidig tilskudd
til de største byene til dette formålet. Regje-
ringen bes om å komme tilbake til Stortinget
med en slik vurdering i forbindelse med Stats-
budsjettet for 2002, og senest i Kommunepro-
posisjonen for 2003.” (Innst.S. nr. 326 (2000-
2001)).

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 8.

Regionaltilskudd, vekstkommuner m.v.

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbei-
derpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Sosia-
listisk Venstreparti og Senterpartiet, vil vise
til at Regjeringen vil redusere terskelvirknin-
gene av regionaltilskuddet. Omleggingen skal
ikke medføre økte kostnader. Flertallet forven-
ter at Regjeringen fremmer forslag om en slik

omlegging i kommuneøkonomiproposisjonen
for 2003.

Flertallet har merket seg at Regjeringen vil
utredehvordanøkteutgifter forkommunersom
vokser raskt i folketall bedre kan innarbeides
i kriteriene for inntektssystemet. Flertallet ber
Regjeringen legge fram en vurdering i kom-
muneproposisjonen for 2003.”(Budsjett-innst.S.
nr. 5 (2001-2002)).

Disse spørsmålene er behandlet i kapittel 9.

Det distriktspolitiske virkeområdet

”Komiteen viser til at virkeområdet for de
distriktspolitiske virkemidler område A omfat-
ter Finnmark og fire kommuner i Nord-Troms.
Komiteen ber Regjeringen vurdere om kommu-
ner innenfor Tiltakssonen for Nord-Troms og
Finnmark, som er plassert utenfor virkemid-
delområde A, bør inkluderes i dette.” (Budsjett-
innst. S. nr. 5 (2001-2002)).

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 19.

Løpende inntektsutjevning

”Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbeidar-
partiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Kris-
telig Folkeparti og Senterpartiet, viser til inn-
føring av ordninga med løpande inntektsutjam-
ning frå 2000.

Fleirtalet i komiteen peikte i den saman-
hengen på at for kommunar med særleg låg
skatteinngang i 1998 og 1999, må det utarbei-
dast ei ordning som gir betre fordelingseffekt,
jf. B.innst.S.nr.1 (1998-1999).

Fleirtalet viser til at det blei etablert ei over-
gangsordning der ein til erstatning for nøyak-
tige skattedata for 1998 konstruerte eit system
basert på skattedata for 1993-1997 og la det til
grunn for 2000. Dette resulterte i ein kompen-
sasjon til 260 kommunar og 9 fylkeskommu-
nar.

Fleirtalet konstaterer at det ikkje er etab-
lert ei tilsvarande overgangsordning for at
1999 fall bort som grunnlagsår for utjamning.
I staden blei det fastsett at kommunar og fyl-
keskommunar som kjem spesielt dårleg ut,
skal vurderast i forhold til skjønstildelinga i
2002.

”Eit anna fleirtal, medlemene frå Arbeidar-
partiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpar-
tiet, ber om at departementet vurderer saka
på ny. Det må greiast ut kva inntektstap kom-
munar fekk av at 1999 fall bort som grunnlag-
sår for utjamning. Fleirtalet føreset at faktiske
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skattedata blir lagde til grunn når ein vurderer
skattenivået i 1999 for kommunar og fylkeskom-
munar. Fleirtalet ber departementet komme til-
bake med saka i Kommuneproposisjonen for
2003 og eventuelt fremme forslag om kompen-
sasjon.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kris-
telig Folkeparti ber Regjeringen i kommune-
proposisjonen for 2003 gjennomgå virkningen
av at det ikke var etablert en særlig utjevnings-
ordning for 1999 i forbindelse med innføringen
av den løpende inntektsutjevningen.” (Budsjett-
innst.S. nr. 5 (2001-2002)).

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 10.

Landbrukskontor

”Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Arbeidar-
partiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Kris-
teleg Folkeparti og Senterpartiet, viser til end-
ringa i inntektssystemet som gjeld fordelings-
nøkkelen til tilskott til landbrukskontor. Den
nye ordninga inneber ei sterk omfordeling av
tilskottsmidlar. Fleirtalet ber om at Regjeringa
utarbeider eit oversyn som viser kva følgjer
omfordelinga vil få for kommunane og gir ei
nærmare vurdering av dette. Fleirtalet ber om
at materialet blir lagt fram i Kommuneproposi-
sjonen for 2003.” (Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-
2002.)).

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 19.

1.6.2 Andre vedtak og komitemerknader ved
behandling av Budsjett-innst. S. nr. 5
(2001-2002)

Sluttoppgjør for spesiallisthelsetjenesten (to vedtak)

”Stortinget ber Regjeringa om å komme tilbake
i Revidert nasjonalbudsjett for 2002 med eit opp-
legg for eit rettferdig sluttoppgjer for fylkes-
kommunane.

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjo-
nalbudsjett 2002 om å komme med et opplegg
for et rettferdig oppgjør til fylkeskommuner
som har framtidige dokumenterte inntektstap.
Det anmodes om en særlig oppmerksomhet på
situasjonen i Østfold og Nord-Trøndelag. I opp-
legget må det tas hensyn til at Stortinget økte
skjønnsrammen til fylkeskommunene med 200
mill. kroner for 2002 i forhold til forslag i kom-
muneproposisjonen. ”

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 3.

Ressurskrevende brukere (vedtak)

”Stortinget ber Regjeringen om å etablere en
statlig toppfinansiering for ressurskrevende
brukere. Regjeringen bes fremme forslag i kom-
muneproposisjonen for 2003. ”

Dette spørsmålet er behandlet i kapittel 12.
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Del I
Det økonomiske opplegget for kommuner og

fylkeskommuner





2 Det økonomiske opplegget for 2003

2.1 Vekst i samlede inntekter

Regjeringen legger foreløpig opp til en reell vekst i
kommunesektorens samlede inntekter på 2 til 21⁄2
milliarder kroner fra 2002 til 2003, eller om lag 11⁄4
prosent. Veksten er regnet fra nivået på kommu-
nesektorens inntekter i 2002 som er lagt til grunn
i Revidert nasjonalbudsjett, inkludert forslag til
bevilgningsendringer i St.prp. nr63 (2001-2002) Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjet-
tet medregnet folketrygden 2002. Regnet i forhold til
saldert budsjett 2002 blir veksten om lag 900 mil-
lioner kroner høyere.

Inntektsveksten for kommunesektoren må inn-
passes i et samlet opplegg for statens bruk av olje-
inntekter, jf. Revidert nasjonalbudsjett 2002 for en
nærmere omtale av retningslinjene for budsjettpo-
litikken. For 2003 vil en betydelig del av det samlede
handlingsrommet i utgangspunktet være "brukt
opp" gjennom skatte- og avgiftsvedtak på 2002-bud-
sjettet, som først får helårsvirkning i 2003. Viktige
poster i denne sammenheng er fjerning av inves-
teringsavgiften fra 1. oktober i år og en økning i
avskrivningssatsene. Handlingsrommet for å øke
statens utgifter i 2003 vil være begrenset, og den
foreslåtte satsingen på 2 til 21⁄2 milliarder kroner til
kommunesektoren vil utgjøre en betydelig andel
av den samlede veksten i statsbudsjettets utgifter
fra 2002 til 2003.

Av den totale inntektsveksten på mellom 2 og
21⁄2 milliarder kroner er om lag 750 millioner kro-
ner frie inntekter, jf. nærmere omtale i pkt. 2.2.

Regjeringen prioriterer et bedre tjenestetilbud
innen eldreomsorgen og psykiatrien. Handlings-
planen innen eldreomsorgen utvides med 2 000
sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette inne-
bærer at den opprinnelige rammen for handlings-
planen på 24 400 sykehjemsplasser/omsorgsboli-
ger er utvidet med i alt 11 000 enheter.

I tilknytning til handlingsplanen innen psykia-
trien har regjeringen i St.prp. nr. 63 foreslått å øke
tildelingsrammen for oppstartingstilskuddet tilsva-
rende 460 omsorgsboliger for 2002. I 2002 var det
opprinnelig planlagt gitt 440 nye tilsagn, slik at det
i alt kan gis 900 tilsagn inneværende år. De bud-
sjettmessige konsekvensene for 2003 av høyere
tilsagnsramme for eldreplanen og psykiatriplanen

inngår i den samlede inntektsveksten. Eldreplanen
og psykiatriplanen er nærmere omtalt i kapittel 19.

For å redusere foreldrebetalingen i barneha-
ger, øker statstilskuddet med 10,5 prosent fra 1.
august 2002. Videre er det i 2002 planlagt 10 000
nye barnehageplasser. Økt statstilskudd og flere
barnehageplasser i 2002 får helårseffekt på 2003-
budsjettet. Dette inngår i den samlede inntektsram-
men for 2003.

Regjeringen prioriterer også barnehagene gjen-
nom omlegging av finansieringsordningen, videre
utbygging og redusert foreldrebetaling, jamfør
nærmere omtale i kapittel 12.

Gjennom konsultasjonsordningen med kom-
munesektoren vil regjeringen før statsbudsjettet
for 2003 legges fram, drøfte prioriteringer av kom-
munesektorens oppgaver innenfor den foreslåtte
inntektsrammen, herunder effektiviseringsmulig-
heter i sektoren, og behovet for å styrke kommu-
nesektorens finansielle situasjon.

2.2 Frie inntekter

Kommunesektorens frie inntekter består av skatte-
inntekter og rammeoverføringer. Regjeringen leg-
ger opp til en reell vekst i de frie inntektene på 750
millioner kroner (om lag 1⁄2 prosent). Veksten er
regnet fra nivået på kommunesektorens inntekter
i 2002 som er lagt til grunn i Revidert nasjonalbud-
sjett. Regnet i forhold til saldert budsjett 2002 blir
veksten om lag 900 millioner kroner høyere, det
vil si om lag 1,6 milliarder kroner.

Når veksten i frie inntekterskal fordeles mellom
kommuner og fylkeskommuner, tar en vanligvis
utgangspunkt i at kommuner og fylkeskommuner
skal ha relativt sett like stor vekst. I løpet av perio-
den 2002-2006 skal det gjennomføres to endringer i
inntektssystemet for fylkeskommunene som med-
førerstoreomfordelingsvirkninger.Overgangsord-
ningen knyttet til uttrekket vedrørende sykehusre-
formen vil i løpet av den samme perioden medføre
ytterligere omfordeling av inntekt mellom fylkes-
kommunene. Samlet medfører endringene at det
vil skje en omfordeling av inntekt fra de andre fyl-
keskommunene til Oslo neste år. Hvis fylkeskom-
munene, eksklusive Oslo, skal være i stand til å
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opprettholde et tilfredsstillende nivå på det fylkes-
kommunale tjenestetilbudet, er det nødvendig at
en styrker fylkeskommunene noe på bekostning
av kommunene neste år. Det foreslås derfor at en
ved fordelingen av veksten i frie inntekter legger til
grunn at fylkeskommunene, eksklusive Oslo, skal
ha like stor relativ vekst i inntektene som kommu-
nene, eksklusive Oslo.

I kommuneproposisjonen for 2002 (St.prp. nr.
82 (2000-2001)) er det i pkt. 2.3.4 anslått at i under-
kant av 20 prosent av fylkeskommunenes admi-
nistrasjonsutgifter (om lag 750 millioner kroner)
direkte kan relateres til spesialisthelsetjenesten.
Dette ble lagt til grunn for uttrekk i fylkeskom-
munenes ramme for 2002. Det ble videre signali-
sert at departementet mente at det var grunnlag
for ytterligere effektivisering og samordning av fyl-
keskommunenes sentrale administrative enheter
de kommende årene, og at dette må tas hensyn til
i de framtidige inntektsrammene.

På denne bakgrunn foreslås det at det i 2003
trekkes ut ytterligere 180 millioner kroner knyttet
til effektivisering og samordning av den fylkeskom-
munale administrasjon.

Innlemming av øremerkede tilskudd i inntekts-
systemet fortsetter i tråd med planen som ble lagt
fram i kommuneproposisjonen for 2001. I tillegg
foreslås flere tilskudd innlemmet. Innlemming av
øremerkede tilskudd er ikke medregnet i veksten i
kommunesektorens frie inntekter, men bidrar til å
øke andelen som frie inntekter utgjør av de samlede
inntektene. Det vises til nærmere omtale i kapittel
11.

Som nevnt i pkt. 2.1 er den foreslåtte inntekts-
veksten i 2003 basert på anslått inntektsnivå for
2002 i Revidert nasjonalbudsjett. Ved beregning av
inntektsvekst for 2002 i Revidert nasjonalbudsjett
er det tatt hensyn til oppjustering av skatteansla-
get for 2002, forslag om tilleggsbevilgninger i St.
prp. nr. 63, samt oppjustering av anslaget for lønns-
utgifter. Dersom anslaget på kommunesektorens
inntekter i 2002 endres i statsbudsjettet i oktober i
forhold til anslaget i Revidert nasjonalbudsjett, kan
dette slå ut i den anslåtte reelle inntektsveksten for
2003.

Regjeringen legger opp til at de kommunale og
fylkeskommunale skattørene fastsettes ved
behandlingen av statsbudsjettet til høsten. Dette
er i tråd med praksis de seinere år. Dette skyldes
at anslaget for kommunesektorens skatteinntekter
for inneværende år er usikkert, og at anslaget for
skatteinntekter for 2003 vil avhenge av anslag for
lønnsutvikling, sysselsettingsanslag og eventuelle
endringer i skattereglene.

Stortinget har tidligere sluttet seg til at skatte-
nes andel av de samlede inntektene skal trappes
opp til 50 prosent innen 2006. Det legges opp til
fortsatt opptrapping av skatteandelen i 2003 mot
dette målet.

Regjeringen foreslår at Kommunal- og regio-
naldepartementet får fullmakt til å fordele 4 251
millioner kroner i skjønnstilskudd i 2003. Det leg-
ges blant annet opp til økt skjønn til kommu-
ner med ressurskrevende brukere. En nærmere
omtale av skjønnsrammen for 2003 er gitt i kapit-
tel 7.
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3 Endringer i det økonomiske opplegget for 2002

3.1 Sammenfatning

I regjeringens tilleggsproposisjon om statsbudsjet-
tet 2002 (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 for 2001-2002)
ble det lagt opp til realvekst i kommunesektorens
samlede inntekter fra 2001 til 2002 på om lag 33⁄4
milliarder kroner (om lag 2 prosent). Veksten var
regnet forhold tildet inntektsnivået for2001somble
lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2001. Stor-
tingets behandling av regjeringens budsjettforslag
for 2002 medførte ingen større endringer i kom-
muneopplegget, verken på inntekts- eller utgiftssi-
den.

Revidert nasjonalbudsjett 2002 og St.prp. nr. 63
(2001-2002) ble lagt fram 7. mai. Realveksten i kom-
munesektorens inntekter i 2002 anslås nå til om
lag 13⁄4 milliarder kroner (knapt 1 prosent), regnet
i forhold til regnskapet for 2001. Kommunesekto-
rens frie inntekter anslås nå å være om lag reelt
uendret fra 2001 til 2002.

Bakgrunnen for justeringen av inntektsansla-
get er blant annet følgende:
– Skatteanslaget for kommunesektoren er opp-

justert med knapt 1 milliard kroner, basert på
skatteinngangen hittil i år og en oppjustering
av anslått lønnsvekst i 2002.

– Prisveksten på kommunal tjenesteyting (defla-
toren) er økt med 0,5 prosentpoeng til 4 pro-
sent som følge av oppjustert anslag for lønns-
veksten. Oppjusteringen av prisveksten bidrar
isolert sett til å redusere realveksten i kommu-
nesektorens inntekter fra 2001 til 2002 med i
underkant av 1 milliard kroner.

– Det foreslås netto økte bevilgninger over stats-
budsjettet til kommuner og fylkeskommuner på
vel 0,9 milliarder kroner, i hovedsak som økte
frie inntekter. Av dette bevilges 750 millioner
kroner til generell styrking av kommuneøkono-
mien, samt 100 millioner kroner til fylkeskom-
munene til å betjene gjeld knyttet til merfor-
bruk innenfor spesialisthelsetjenesten i 2001.

I tillegg foreslås det økte bevilgninger til asylsø-
kere og flyktninger på 67 millioner kroner, og en
bevilgning på 75 millioner kroner til flyktningboli-
ger. Disse midlene holdes utenom kommuneopp-
legget.

Som følge av økte pensjonspremier, økte kom-
munesektorens pensjonskostnader (inklusive
sykehus) med anslagsvis 3 milliarder kroner i 2001.
Det nye nivået på pensjonspremiene er forutsatt
videreført til 2002. I 2001 bidro merskattevekst til
i stor grad å kompensere for merutgiftene til pen-
sjoner, men disse inntektene hadde engangskarak-
ter og er ikke videreført til 2002.

Oppgangen i pensjonsutgiftene bidro til økte
lønnskostnader i kommunesektoren i 2001, og er
en viktig forklaring på at prisveksten på kommu-
nal tjenesteyting (deflatoren) økte klart mer enn
anslått i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002).

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
er et mål på hvor mye kommunene sitter igjen med
av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter
og avdrag er betalt. Netto driftsresultat uttrykker
således hvor mye kommunene kan disponere til
avsetninger og investeringer. Det tekniske bereg-
ningsutvalg for kommunal og fylkeskommunaløko-
nomi (TBU) betrakter netto driftsresultat som den
primære indikatoren for økonomisk balanse i kom-
munesektoren.

De siste årene har kommunesektorens netto
driftsresultater vist en svak utvikling. I 2000 var
netto driftsresultat 1,7 prosent målt som andel
av driftsinntektene, mens gjennomsnittet for 1990-
årene var om lag 3 prosent. Driftsresultatet i 2000
ble svekket både for kommunene og for fylkeskom-
munene. Driftsresultatet var 2,5 prosent for kom-
munene utenom Oslo og –0,2 prosent for fylkes-
kommunene. Foreløpige tall fra Kommunenes Sen-
tralforbund indikerer at både kommunene utenom
Oslo og fylkeskommunene hadde et netto driftsre-
sultat som var noe svakere i 2001 enn i 2000. Disse
opplysningene tyder på at svekkelsen var særlig
sterk for fylkeskommunene. For nærmere omtale
av netto driftsresultater vises det til vedlegg 10.

Svake driftsresultater de siste årene indikerer
at den finansielle stillingen i kommunesektoren er
svak. Dette må rettes opp gjennom omstilling og
fornyelse, eller ved at aktiviteten øker mindre enn
inntektene.

Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntek-
ter i 2001 og 2002.
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3.2 Sluttoppgjør mellom staten og
fylkeskommunene for
spesialisthelsetjenesten

Ved behandling av Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-
2002) fattet Stortinget følgende to vedtak:

”Stortinget ber Regjeringa om å komme tilbake
i Revidert nasjonalbudsjett for 2002 med eit opp-
legg for eit rettferdig sluttoppgjer for fylkes-
kommunane. ”

”Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjo-
nalbudsjett 2002 om å komme med et opplegg
for et rettferdig oppgjør til fylkeskommuner
som har framtidige dokumenterte inntektstap.
Det anmodes om en særlig oppmerksomhet på
situasjonen i Østfold og Nord-Trøndelag. I opp-
legget må det tas hensyn til at Stortinget økte
skjønnsrammen til fylkeskommunene med 200
millioner kroner for 2002 i forhold til forslag i
kommuneproposisjonen.”

Tilskudd til gjeldsslette

Fylkeskommunene fikk i januar 2002 utbetalt et
engangstilskudd til sletting av lånegjeld knyttet til
spesialisthelsetjenesten, som er overtatt av staten
ved helseforetakene fra 1. januar 2002. Utbetalin-
gene til fylkeskommunene ble foretatt i henhold til
St.prp. nr. 1 (2001-2002).

I St.prp. nr. 82 (2000-2001) varslet departemen-
tet at eventuelle justeringer av gjeldsoppgjøret i
2002 basert på vurderinger av utviklingen av syke-
husgjelden i 2001 kunne bli aktuelt. I St.prp. nr.
1 (2001-2002) heter det: ”Eventuell justering av
gjeldsoppgjøret for endringer i 2001 vil bli foretatt
i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002”.

Som grunnlag for eventuelle justeringer i til-
skudd til gjeldsslette til den enkelte fylkeskom-
mune har departementet innhentet opplysninger
fra fylkeskommunene om investeringer i spesia-

listhelsetjenesten i 2001 og endringer i lånegjeld.
Tallene viser en endring i fylkeskommunenes låne-
gjeld knyttet til spesialisthelsetjenester fra 2000 til
2001 på om lag 2,1 milliarder kroner. Opplysninger
som er hentet inn fra fylkeskommunene er bekref-
tet av fylkesrevisor i den enkelte fylkeskommune.
I St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folke-
trygden 2002 er det foreslått en tilleggsbevilgning
på 2 132 millioner kroner (kap. 573 post 60).

Korreksjoner i tilskudd til gjeldsslette som følge
av utviklingen i 2001 gjelder kun investeringer som
har vært forutsatt lånefinansiert. Det betyr at det
ved beregning av tilskuddet ikke er tatt hensyn til
eventuell planlagt bruk av fylkeskommunens egne
midler til investeringer i spesialisthelsetjenester i
2001. Dette er i tråd med prinsipper for dette til-
skudd og som lagt til grunn i St.prp. nr. 82 (2000-
2001). Tabell 3.2 viser korrigert sletting av gjeld
knyttet til spesialisthelsetjenesten i fylkeskommu-
nene.

Reduserte kapitalkostnader

Når den fylkeskommunale gjelden slettes med om
lag 2,1 milliarder kroner, reduseres behovet for inn-
tekter til å dekke kapitalkostnader knyttet til gjel-
den. Det er derfor beregnet et uttrekk fra fylkes-
kommunenes inntekter knyttet til reduserte renter
og avdrag på 200 millioner kroner. 100 millioner
kroner vil trekkes ut av fylkeskommunenes ram-
metilskudd i 2002 (kap. 571, post 60), jf. forslag
i St.prp. nr. 63 (2001-2002). Beløpet vil trekkes ut
etter fylkeskommunenes relative andel av det kor-
rigerte gjeldslettetilskuddet i 2002. De resterende
100 millionene vil trekkes ut i 2003. Uttrekket vil
omfattes av overgangsordningen i inntektssyste-
met fra og med 2003.

Tabell 3.1 Frie inntekter for kommunene og fylkeskommunene i 2001 og 2002. Millioner kroner og end-
ring i prosent1)2).

Kommunene Fylkeskommunene Kommuneforvaltning i alt

2001 2002 Endring 2001 2002 Endring 2001 2002 Endring

Skatter i alt 72 294 76 265 5,5 14 576 15 720 7,8 86 870 91 985 5,9
Herav skatt på inntekt
og formue

68 970 72 830 5,6 14 576 15 720 7,8 83 546 88 550 6,0

Overføringer i inntekts-
systemet

38 516 38 824 0,8 14 124 14 270 1,0 52 641 53 094 0,9

Frie inntekter 110
810

115
089

3,9 28 700 29 990 4,5 139
511

145
079

4,0

1) Korrigert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede tilskudd m.v.
2) Løpende priser. Prisveksten på kommunal tjenesteyting for 2002 (deflator) er 4 prosent
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Behandling av akkumulerte underskudd ved utgan-
gen av 2001

Fylkeskommunene har de siste årene samlet sett
hatt svake økonomiske resultater, og har som følge
av de svake resultatene fått svekket sin likviditet.
Ved utgangen av 2000 hadde fylkeskommunene
inklusive Oslo kommune akkumulerteunderskudd
på totalt 981,4 millioner kroner.

Fylkeskommunene fikk i april 2002 utbetalt et
engangstilskudd knyttet til omlegningen av praksis
vedrørende føringer av feriepenger. Den enkelte
fylkeskommunes andel av tilskuddet på 2,3 milli-
arder kroner framgår av St.prp. nr. 1 (2001-2002).
Om lag 1,3 milliarder kroner av tilskuddet styrker
fylkeskommunenes likviditet, mens 1 milliard av
tilskuddet vil styrke resultatene i 2002 i tillegg til
å gi en styrking av likviditeten.

Et regnskapsmessig underskudd i fylkeskom-
mune skal dekkes inn senest fire år etter at under-
skuddet har oppstått. Inndekking av underskudd
innebærer at fylkeskommunen styrker sin likvidi-
tet på bekostning av den ordinære drift. Inndek-
ning av merforbruk er en viktig del av rammesty-
ringen. Når det gjelder regnskapsunderskuddene
de senere år, har et merforbruk innen spesialist-
helsetjenesten vært en sterkt medvirkende årsak.

Spesialisthelsetjenesten er fra 2002 overtatt av sta-
ten ved helseforetakene. Underskuddene har opp-
stått i den periode hvor fylkeskommunene har hatt
ansvar for spesialisthelsetjenestene, men inndek-
ning i 2002 (og senere) vil gå på bekostning av den
ordinære drift av restfylkeskommunen. På denne
bakgrunn har departementet lagt til rette for en løs-
ning hvor inndekning av underskudd kan skje uten
at virksomheten i restfylkeskommunen i vesentlig
grad blir skadelidende. Departementet har infor-
mert fylkeskommunene om hvordan samtlige fyl-
keskommuner med underskudd kunne gå fram for
å kunne dekke inn akkumulert regnskapsunder-
skudd de hadde ved utgangen av 2000. Departe-
mentet vil angi at samme metode kan nyttes for
regnskapsunderskudd for 2001. Underskudd vil
kunne dekkes inn ved bruk av utbetalte engangstil-
skudd til feriepengekompensasjon og gjeldsslette.
Sistnevnte tilskudd kan brukes av fylkeskommu-
nene til å dekke inn den del av underskuddet som
eventuelt gjenstår etter at feriepengetilskuddet og
disponible reserver i fylkeskommunene var nyttet
til inndekning. Ingen fylkeskommuner skulle der-
med behøve å stå med udekkede underskudd ved
utgangen av første halvår 2002, dersom ikke driften
i 2002 gikk med underskudd. Konsekvensen av å
bruke deler av engangstilskuddet til gjeldsslette,

Tabell 3.2 Korrigert slettet gjeld – sletting av gjeld i fylkeskommunene (i millioner kroner)

Slettet gjeld Korrigert Sum slettet gjeld Andel i Sum slettet gjeld
St.prp. 1 slettet gjeld prosent kroner pr

(2001-2002) innbygger

Østfold 741,7 19,1 760,7 4,3 3 010
Akershus 967,1 887,5 1 854,6 10,4 3 885
Oslo 1 516,3 102,7 1 619,0 9,1 3 159
Hedmark 559,1 0,0 559,1 3,1 2 974
Oppland 545,9 130,8 676,7 3,8 3 693
Buskerud 707,6 70,4 778,0 4,4 3 244
Vestfold 979,4 154,4 1 133,8 6,4 5 238
Telemark 789,0 0,0 789,0 4,4 4 761
Aust-Agder 369,0 156,5 525,5 3,0 5 104
Vest-Agder 880,5 112,4 992,9 5,6 6 290
Rogaland 1 115,2 87,7 1 202,9 6,8 3 154
Hordaland 1 762,4 157,6 1 920,0 10,8 4 381
Sogn og Fjordane 417,5 14,4 431,9 2,4 4 026
Møre og Romsdal 726,6 0,0 726,6 4,1 2 979
Sør-Trøndelag 844,8 39,9 884,7 5,0 3 322
Nord-Trøndelag 701,7 52,3 754,0 4,2 5 915
Nordland 539,1 85,4 624,5 3,5 2 629
Troms 1 249,9 13,5 1 263,4 7,1 8 330
Finnmark 232,9 47,9 280,8 1,6 3 809

Sum 15 645,6 2 132,3 17 777,9 100,0 4 205
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vil imidlertid være at fylkeskommunen sitter igjen
med tilsvarende større lånegjeld.

Foreløpige regnskapstall for 2001 (fylkeskom-
munene har frist til 1. juni med å vedta årsregnska-
pet for 2001) indikerer at fylkeskommunene sam-
let vil få et negativt regnskapsresultat på i størrel-
sesorden 1,5 milliarder kroner for 2001.

Bakgrunnen for det store underskuddet i 2001
er sammensatt. Det svake resultatet kan dels forkla-
res i ekstra premieinnbetalinger til de fylkeskom-
munale pensjonsordninger, jf. blant annet tilleggs-
regningen fra Kommunal Landspensjonskasse. Det
måtte videre foretas ekstra innbetaling til pensjons-
ordningene som følge av bortfall av den såkalte
knekkpunktregelen. Det ble i 2001 også presisert
at fylkeskommunene selv måtte dekke alle lønns-
kostnader som påløp i 2001. Helseforetakene ble
på sin side pålagt å dekke lønnskostnader i 2002.
Det har vist seg at fylkeskommunene har vært på
etterskudd med regnskapsføring av variable lønns-
tillegg, selv om regnskapsreglene ikke åpner for
dette. I praksis har variable tillegg for desember
og dels november, i de fleste fylkene vært regn-
skapsført det påfølgende år. Når det nå settes slutt-
strek for fylkeskommunal sykehusdrift, er konse-
kvensen at etterslepet i regnskapsføringen belas-
tes 2001-regnskapet. I tillegg kan vesentlige deler
av restunderskuddet tilskrives et generelt merfor-
bruk i flere fylkeskommuner, særlig innenfor spesi-
alisthelsetjenestene og barnevernsinstitusjonene.
På den annen side hadde fylkeskommunen i 2001
skatteinntekter ut over hva som var forventet ved
behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2001.

Kunnskapen om statens overtagelse av spesia-
listhelsetjenesten fra 2002 bidro også til at 2001 ble
et spesielt år. En må anta at kunnskapen om den
forestående reformen har virket inn på mulighe-
tene for å drive effektiv budsjettstyring. Videre har
forberedelsene av reformene i fylkeskommunene i
seg selv medført særskilte kostnader i 2001 (trans-
aksjonskostnader). Noe av merforbruket i fylkes-
kommunene må tilskrives ovennevnte forhold.

Betjening av netto økning i lånegjeld

De store underskuddene i 2001 medfører tilsva-
rende økte krav til inndekning. Dersom fylkeskom-
munene i 2002 nytter muligheten for å bruke deler
av engangstilskuddet til gjeldsslette, til å dekke
deler av underskuddet, slik det er åpnet for, øker
gjenværende lånegjeld tilsvarende. Dette gir fyl-
keskommunene større renteutgifter enn tidligere
forutsatt. Regjeringen har forutsatt at fylkeskom-
munene skal ha et økonomisk grunnlag for å drive
gjenværende oppgaver på en forsvarlig måte. For å

sikre at fylkeskommunene skal få en tilstrekkelig
økonomisk bæreevne som sikrer at de oppgaver
som dagens fylkeskommuner har ansvar for kan
ivaretas på en tilfredstillende måte, er det i St.prp.
nr. 63 (2001-2002) foreslått at fylkeskommunene får
tilført 100 millioner kroner over skjønnsrammen
for 2002, som kompensasjon for økte renteutgifter
knyttet til gjeldsbelastning som følge av underskud-
dene i 2001. Tilleggsbevilgningen foreslås videre-
ført til 2003.

Det ekstraordinære skjønnstilskuddet vil bli
fordelt på bakgrunn av en kombinasjon av faktisk
underskudd i 2001 i fylkeskommunene og faktiske
driftsutgifter til spesialisthelsetjenesten i 2001.Ved
å benytte denne fordelingsnøkkelen vil fylkeskom-
muner uten driftsunderskudd, men med driftsun-
derskudd for spesialisthelsetjenesten isolert sett,
også nyte godt av bevilgningen.

Forhold vedrørende enkeltfylker

Østfold og Nord-Trøndelag fylkeskommuner nyt-
tet i 1999 kraftinntekter til finansiering av sin ordi-
nære drift. Hele eller deler av denne inntekten har
dermed kommet spesialisthelsetjenesten til gode.
Uttrekket fra fylkeskommunenes inntektsrammer
som følge av reformen, er basert på faktiske utgif-
ter til spesialisthelsetjenesten i 1999. Uttrekket for
disse to fylkeskommunene er dermed tilsvarende
høyere enn hva uttrekket ville vært om driftsutgif-
tene dette år var redusert tilsvarende kraftinntek-
tene.

Departementet ser prinsipielt ingen vesensfor-
skjeller mellom kraftinntekter som finansierings-
kilde og en hvilken som helst annen finansierings-
kilde til spesialisthelsetjenesten eller andre formål.
De fleste kommuner og fylkeskommuner har inn-
tekter som direkte eller indirekte skriver seg fra
kraftsektoren, som utbytte fra kraftselskap eller
som avkastning på gevinst ved salg av eierandel i
slikt selskap. Finansieringsstrategi, herunder bruk
av lån og bruk av egenfinansiering, vil variere fra
fylke til fylke. Flere fylker enn Østfold og Nord-
Trøndelag har benyttet utbytte fra kraftverk i større
eller mindre grad til finansiering av sin ordinære
virksomhet.

Departementet vil også peke på at overgangs-
ordningen innebærer at en ved beregning av uttrek-
ket, gradvis vil legge mindre vekt på den enkelte
fylkeskommunes faktiske utgifter til sykehus og
mer vekt på objektive kriterier.

For Møre og Romsdal fylkeskommune ble det
i forbindelse med sykehusuttrekket gjort uttrekk
for midler til opplæring av pasienter i helseinsti-
tusjoner. Årsaken var at Møre og Romsdal hadde
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en spesiell føringsmåte, ved at undervisningen har
vært en del av sykehusenes budsjetter. Fylkes-
kommunene skal imidlertid fortsatt ha ansvaret for
opplæring av pasienter i sykehusene, også etter
statens overtagelse av spesialisthelsetjenesteinsti-
tusjonene. Møre og Romsdal fylkeskommune har
derfor fått tilbakeført 7,1 millioner kroner over
skjønnsmidlene for 2003.

Ved behandlingen av Kommuneproposisjonen
for 2002 økte Stortinget skjønnstilskuddet til fyl-
keskommunene med 200 millioner kroner for å
ivareta spesielle utslag som følge av sykehusrefor-
men. I forslag til skjønnsramme for 2003 er disse
midlene videreført.

Eventuelle tiltak i forhold til enkeltfylkeskom-
muner på grunn av særskilte forhold vil derfor
kunne bli vurdert i forbindelse med skjønnstilde-
lingen for 2003.

Tilskudd til utstyr (kap. 573 post 62)

Som en del av oppgjøret i forbindelse med at staten
overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, ble
det bevilget 764 millioner kroner på 2002-budsjet-
tet til etterskuddsvis refusjon av fylkeskommune-
nes utstyrsinvesteringer i sykehus. I budsjettet ble
det varslet at en ville komme tilbake med endelig
bevilgningsnivå i Revidert nasjonalbudsjett 2002.
Innsendte refusjonskrav fra fylkeskommunene til-
sier et behov for oppjustering av den etterskudds-
vise refusjonen til utstyrsinvesteringer i sykehus på
256 millioner kroner. Det er foreslått slik tilleggs-
bevilgning i St.prp. nr. 63 (2001-2002).

3.3 Nærmere om forslag til
bevilgningsendringer

3.3.1 Kommunal- og regionaldepartementet

Tilskudd til styrking av kommunesektorens finansi-
elle situasjon (Kap. 571 Rammetilskudd til kommu-
ner, post 60 / Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskom-
muner, post 60)

Kommunesektoren fikk i 2001 merutgifter til pen-
sjon på i størrelsesorden 3 milliarder kroner. De
samlede merutgiftene til pensjon ble dekket inn
ved at sektoren fikk ekstra skatteinntekter i 2001
på knapt 3 milliarder kroner.

En arbeidsgruppe med representanter for sta-
ten og kommunesektoren har vurdert nivået på
kommunesektorens pensjonsutgifter på mellom-
lang sikt. Arbeidsgruppas vurdering er at det må
forventes en varig økning av premienivået. Det

medfører at det økte nivået på kommunesektorens
pensjonskostnader i 2001 i hovedsak må forventes
å bli videreført. Samtidig var de ekstra skatteinn-
tektene i 2001 i hovedsak av engangskarakter.

Arbeidsgruppa peker videre på at det er stor
usikkerhet knyttet til det framtidige nivået på de
kommunale pensjonspremiene. Premienivået vil
blant annet avhenge av forutsetninger om framtidig
finansavkastning og framtidig lønnsvekst. Dersom
det legges til grunn en framtidig finansavkastning
som er basert på gjennomsnittlig finansavkastning
i perioden 1993-2001 og en lønnsvekst på 41⁄2 pro-
sent, vil premienivået bli liggende på ca. 12 prosent
av pensjonsgrunnlaget. I forhold til premienivået
i 2000 er dette en økning på to prosentenheter.
Dette tilsvarer om lag 1,5 milliarder kroner. Med
en oppjustering av lønnsanslaget til 5 prosent, vil
en få en ytterligere oppjustering av premienivået
med knapt en prosentenhet. Dette tilsvarer ytter-
ligere 1⁄2 milliard kroner i økte pensjonsutgifter.

De økte pensjonskostnadene er først og fremst
relatert til de kommunale tjenestepensjonsordnin-
gene. En stor gruppe kommunalt ansatte som
lærere er medlemmer av Statens Pensjonskasse.

For å styrke kommunesektorens finansielle si-
tuasjon, foreslåsdetentilleggsbevilgningpå ialt750
millioner kroner. Midlene fordeles med 700 millio-
ner kroner til kommunene over kap. 571 post 60, og
50 millioner kroner til fylkeskommunene over kap.
572 post 60. Fordelingen gjenspeiler lønnsmassen
i hhv. kommuner og fylkeskommuner eksklusive
lærere.

3.3.2 Utdannings- og forskningsdeparte-
mentet

Landslinjer

Tilskuddet til landslinjer ble redusert med 29,4
millioner kroner i statsbudsjettet for 2002. Regje-
ringen foreslår å reversere dette kuttet. Nivået på
bevilgningen til landslinjer blir dermed 139,2 mil-
lioner kroner i 2002.

Videre foreslår regjeringen å innlemme tilskud-
det til landslinjer i rammetilskuddet til fylkeskom-
munene fra og med høsten 2002. Dette betyr at fyl-
keskommunene får et helhetlig ansvar for landslin-
jene på samme måte som de har ansvar for andre
tilbud innenfor videregående opplæring. Ved inn-
lemmingen av tilskuddet til landslinjer er bevilg-
ningsnivået det samme som i 2001, og regjeringen
legger med dette til rette for at fylkeskommunene
kan videreføre tilbudene.

På denne bakgrunn foreslås rammetilskuddet
til fylkeskommunene økt med 57,6 millioner kroner
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knyttet til innlemming av midlene fra høsten 2002.
Resterende midler på tilskuddsordningen innlem-
mes i 2003-budsjettet.

Tilskudd til lærebedrifter

Fra og med 2002 er det finansielle ansvaret for til-
skudd til lærebedrifter i sin helhet overført fylkes-
kommunene gjennom innlemming av det øremer-
kede tilskuddet (kap. 234 post 70) i rammetilskud-
det. Samtidig er tilskuddsordningen forenklet. Det
beløpet som ble innlemmet i rammetilskuddet i
2002var imidlertid lavereenndet faktiske forbruket
i 2001, og den samlede bevilgningen er derfor for
lav til å opprettholde satsene for tilskudd til lære-
bedrifter på samme nivå som i 2001. For å kunne
videreføre tilskuddssatsene til lærebedrifter på om
lag samme nivå som i 2001, foreslår regjeringen
å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med
37,6 millioner kroner.

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunn-
skolereformen

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble det varslet at de kom-
munenesomikkehaddeoppfyltkravetomåerstatte
de midlertidige lokalene med permanente, ville bli
trukket i investeringsrammen så snart tallene fra
kommunene var klare. Pr. 01.01.2001 underviste
33 kommuner fortsatt i midlertidige lokaler. Disse
kommunene vil bli trukket i investeringsrammen
tilsvarende den delen av rammen som skulle dekke
investeringene som ikke er blitt gjennomført. Trek-
ket vil imidlertid ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.
For nærmere omtale se St.prp. nr. 63 (2001-2002)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet medregnet folketrygden 2002.

3.3.3 Samferdselsdepartementet

Skole- og studentrabatt i kollektivtrafikken

Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens
forslag om å innføre ordninger med skole- og stu-
dentrabatt for månedskort og andre periodekort
fra 01.08.2002. Dette gjelder den lokale kollektiv-
transporten som fylkeskommunene gir tilskudd til
og for NSB BA sine tog, jf. behandlingen av St.prp.
nr. 1 (2001-2002) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-
2002). Det er foretatt nye beregninger av kompen-
sasjonsbehovet til fylkeskommunene i 2002. Regje-
ringen foreslår derfor en tilleggsbevilgning på fyl-
keskommunenes rammetilskudd på 17 millioner
kroner i St.prp. nr. 63 (2001-2002), som ble lagt

fram i forbindelse med framleggelsen av Revidert
nasjonalbudsjett. Det vises for øvrig til nærmere
omtale i St.prp. nr. 60 (2001-2002) Om ein del saker
på Samferdselsdepartementets område.

Kompensasjon for autodieselavgift

I St.prp. nr. 50 (2001-2002) ble det varslet at regje-
ringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett
for 2002 ville komme tilbake med et forslag om
etteroppgjør til aktuelle fylkeskommuner som fikk
nominell reduksjon i kompensasjon for autodiesel-
avgift fra 1999 til 2000 over kap. 1330, daværende
post 60. Etteroppgjøret skulle svare til nominell
nedgang i kompensasjonen fra 1999 til 2000, i alt
10,8 millioner kroner. Av praktiske årsaker fore-
slås det at tilleggskompensasjonen på 10,8 millio-
ner kroner blir postert på kap. 572, post 60. For
nærmere omtale, se St.prp. nr. 63 (2001-2002).

3.3.4 Barne- og familiedepartementet

Kap. 854, post 64 Omsorgsovertakelse for barn i mot-
tak

Ved lov av 30. juni 2000 nr. 60 ble det ved endring av
barnevernloven § 9-8 innført et særskilt tilskudd til
kommuner som overtar omsorgen for barn i asyl-
mottak som er kommet til landet med foreldre eller
andre med foreldreansvar, og statlig refusjon for
fylkeskommunens barnevernutgifter i forbindelse
med slike saker. Ordningen ble gjort gjeldende for
vedtak fattet etter 1. august 2000. Landets kom-
muner og fylkeskommuner m.fl. ble orientert om
dette i brev fra Barne- og familiedepartementet av
05.07.2000.

Noen kommuner har saker fra før1. august 2000
hvor de fortsatt har utgifter til barneverntiltak. På
bakgrunn av dette har Stortinget anmodet om at
lovendringen av 30. juni 2000 nr. 60 også gjøres
gjeldende for vedtak om omsorgsovertakelse fattet
før 1. august 2000, og at utgiftsdekningen bereg-
nes fra 1. august 2000. Regjeringen har i Revidert
nasjonalbudsjett for 2002 stilt de nødvendige mid-
ler til disposisjon. For nærmere omtale, se St.prp.
nr. 63 (2001-2002).

Kap. 856, post 64 Prøveprosjekt Oslo, indre øst

Regjeringenhar iRevidertnasjonalbudsjett for2002
stilt nødvendige midler til disposisjon for en vide-
reføring av korttidstilbudet i bydel Gamle Oslo ut
høsten 2002. For nærmere omtale av saken, se
kapittel 11 og St.prp. nr. 63 (2001-2002).
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4 Kommunesektorens pensjonsutgifter

I statsbudsjettet 2002 (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4)
varslet regjeringen at den i Revidert nasjonalbud-
sjett 2002 ville foreta en bred gjennomgang av kom-
munesektorens pensjonskostnader.

En arbeidsgruppe med representanter for sta-
ten og kommunesektoren har gjennomgått de ulike
elementene som påvirker pensjonskostnadene, og
hvordan de skal behandles i forhold til det økono-
miske opplegget for kommunesektoren. Som forut-
satt i mandatet har arbeidsgruppa konsentrert seg
om langsiktige og prinsipielle sider ved behandlin-
gen av pensjonskostnader i kommuneopplegget.
Den aktuelle situasjonen knyttet til sviktende fin-
ansavkastning for KLP/livselskapene i den senere
tid, og de konsekvenser det har hatt for pensjons-
premien, har ikke vært en del av arbeidsgruppas
mandat. Når det gjelder spørsmålet om finansie-
ring av økte pensjonskostnader i 2002, vises det til
omtale i kapittel 3.

4.1 Hovedpunkter i arbeidsgruppas
rapport

Arbeidsgruppas hovedvurdering

Som et utgangspunkt legger arbeidsgruppa til
grunnatpensjonskostnadererkommunesektorens
eget ansvar. Utviklingen i pensjonsutgiftene kan
imidlertid være påvirket av forhold som kommu-
nesektoren bare i liten grad kan påvirke.

Arbeidsgruppa anslår at kommunesektoren må
forvente noe høyere pensjonskostnader i årene
framover. Arbeidsgruppa finner det derfor naturlig
at pensjonskostnader drøftes i de årlige konsulta-
sjonene om statsbudsjettet mellom staten og kom-
munesektoren.

Tjenestepensjon i kommunesektoren

De pensjonskostnader det her er tale om, er kostna-
der for kommuneansattes tjenestepensjonsordnin-
ger. Tjenestepensjon i kommunesektoren er ikke
lovregulert, men er nedfelt i tariffavtale. Kommu-
nene og fylkeskommunene har gjennom tariffav-
tale forpliktet seg både til å ha tjenestepensjon og
til hvordan pensjonen skal være.

Ytelsene er de samme som i Statens Pensjons-
kasse (alderspensjoner, uførepensjoner og etterlat-
tepensjoner). Full alders- og uførepensjon utgjør
66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Finansieringen av de kommunale pensjonsord-
ningene er basert på et forsikringsteknisk system
med forhåndsinnbetaling av premie. Den skal i
prinsippet sikre at de pensjonsrettighetene som er
opptjent til enhver tid, skal være sikret i fonds.

Kommunal tjenestepensjon samordnes med
andre tjenestepensjoner og folketrygden.

Kommunen eller fylkeskommunen kan enten
organisere sin pensjonsordning gjennom Kommu-
nal Landspensjonskasse (KLP), egen pensjons-
kasse eller gjennom en kollektiv pensjonsforsik-
ring i et ordinært livsforsikringsselskap.

Det er i dag i hovedsak bare de største kom-
munene og enkelte av fylkeskommunene som har
egne pensjonskasser. Noen kommuner og fylkes-
kommuner har sine arbeidstakere pensjonsforsik-
ret i private livsforsikringsselskaper. Disse pen-
sjonsordningene utformes normalt slik at de er til-
nærmet identiske med det regelverket som KLP
har i sin Felles kommunal pensjonsordning.

Hovedtyngden av kommunene og fylkeskom-
munene har tegnet sin pensjonsforsikring i KLP.
Dette gjelder om lag 90 prosent av kommunene
og fylkeskommunene. Disse kommunene og fyl-
keskommunene omfatter om lag 2/3 av arbeidsta-
kerne i kommunesektoren.

Hvordan inngår pensjonsutgifter i kommuneoppleg-
get i statsbudsjettet

I Norge er det mangeårig tradisjon for at sta-
ten primært styrer kommunesektoren gjennom å
fastsette inntektsrammer, blant annet for utvikling
i rammeoverføringer og skatteinntekter. Kommu-
ner og fylkeskommuner har ansvaret for å tilpasse
sinressursbrukogtjenesteytingtildisse inntektene
gitt gjeldende lover og regelverk, herunder kra-
vet i kommunelovens økonomibestemmelser om
balanse mellom kommunesektorens inntekter og
utgifter.

Ved fastsettelse av inntektsrammer for kommu-
nesektoren i Nasjonalbudsjettet fokuseres det på
realinntektsvekst, det vil si nominell inntektsvekst
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korrigert for pris- og lønnsvekst. Den kommu-
nale deflatoren er en prisindeks for kommunesek-
torens kjøp av varer og tjenester, inkludert lønns-
kostnader. I budsjettsammenheng er deflatoren et
uttrykk for forventet pris- og lønnsvekst for kom-
munesektoren i det kommende år. Dette innebæ-
rer at kommunesektoren gjennom deflatoren får
full kompensasjon for lønnsveksten, så lenge den
ikke overstiger lønnsveksten som er lagt til grunn
i Nasjonalbudsjettet.

Pensjonsutgifter inngår i lønnskostnadene. Så
lenge pensjonsutgiftene har den samme prosent-
vise vekst som den årslønnsveksten som er lagt til
grunn i Nasjonalbudsjettet, vil det gjennom deflato-
ren gis full kompensasjon for de økte pensjonsutgif-
tene. Dersom pensjonskostnadene øker prosentvis
mer enn lønnsveksten som er forutsatt i Nasjonal-
budsjettet, får kommunesektoren merutgifter som
det ikke er gitt dekning for i statsbudsjettet. Der-
som den prosentvise veksten i pensjonskostnader
er lavere enn lønnsvekst forutsatt i Nasjonalbud-
sjettet, får kommunesektoren mindreutgifter.

Til tross for økte kommunale pensjonspremier,
har realinntektsveksten i perioden 1996-2001 i gjen-
nomsnitt pr. år blitt noe høyere i regnskapet enn
det som har blitt lagt til grunn i budsjettforslaget og
det vedtatte budsjettet. Dette er blant annet knyt-
tet til høyere vekst i skatteinntektene enn det som
opprinnelig har vært lagt til grunn.

Utviklingen i premiebehovet på 1990-tallet

Et fondert pensjonssystem finansieres av avkast-
ning på fondene og av premier som dekkes av
kundene (kommunene og fylkeskommunene). Inn-
til omlag midt på 1990-tallet dekket premien spa-
rebehovet knyttet til løpende pensjonsopptjening
for aktive arbeidstakere. Avkastningen på fondene
dekket både garantert rente til kundene og regule-
ringskostnader knyttet til lønnsoppgjør og G-regu-
lering mv.

I de senere år har sviktende finansavkastning
ført til et økende behov for premiefinansiering av
reguleringskostnadene. I perioden 1993-2001 var
finansavkastningen 8,2 prosent pr. år i gjennomsnitt
for de fire største livselskapene. I perioden 1993-95
var avkastningen i gjennomsnitt 10,1 prosent pr. år,
mens den i perioden 1996-2001 var på 7,2 prosent
pr. år. I den siste perioden har ikke selskapene hatt
tilstrekkelige midler fra avkastningen på fondene
til å dekke reguleringskostnadene til lønn/G fullt
ut. Dessuten har den svake utviklingen i finansmar-
kedene bidratt til at bufferkapitalen i selskapene i
dag ligger på et lavt nivå.

Framskrivning av premiebehovet

En framskrivning av premiebehovet over de neste
5 år indikerer et samlet årlig premiebehov på mel-
lom 10,6 og 13,4 prosent av pensjonsgrunnlaget.
Arbeidsgruppa understreker den betydelige usik-
kerheten som foreligger, blant annet med hensyn
til størrelsen på finansavkastningen og utviklingen
i lønn og G.

Kommunesektoren synes de siste årene å ha
budsjettert med en forventet brutto premie på 10
prosent av pensjonsgrunnlaget. Det tallmaterialet
som arbeidsgruppa bygger på, kan dermed indi-
kere en økning i ”normalnivå” på pensjonspremi-
ene på 0,6 til 31⁄2 prosentenheter. I kroner vil dette
utgjøre en årlig merutgift i størrelsesorden 1⁄2 til
21⁄2 milliarder kroner.

Økningen i anslått premienivå skyldes to for-
hold: For det første en underestimering av det fak-
tiske premiebehovet i 1999 og 2000. Denne unde-
restimeringen kan anslås til mellom 1⁄2 og 2 pro-
sentenheter av pensjonsgrunnlaget. For det andre
skyldes økningen i anslått premienivå at selskape-
nes bufferkapital ligger på et svært lavt nivå, og
at det er behov for å bygge den opp igjen over de
nærmeste år.

Dersom man legger til grunn den finansavkast-
ningen en hadde i perioden 1993-2001 (8,2 prosent),
og en forventet lønnsvekst på 41⁄2 prosent, gir dette
et årlig premiebehov på 12 prosent av pensjons-
grunnlaget. Det vil innebære en årlig merutgift i
størrelsesorden 11⁄2 milliarder kroner.

Håndtering av svingninger i premiebehovet

Økt engasjement i aksjemarkedet har medført at
avkastningen varierer betydelig mer fra år til år enn
tidligere. Store svingninger i årlige finansinntekter
kombinert med at reguleringskostnadene varierer
betydelig fra år til år, har medført store svingnin-
ger i behovet for premieinnbetalinger de senere
år. Store svingninger i premieinnbetalingene ska-
per budsjettmessige problemer for kommunene.
Arbeidsgruppa peker på at det allerede i år er mulig
å arbeide fram løsninger i henhold til Norsk Regn-
skapsstandard som medfører at kommunene/fyl-
keskommunene kan utjevne årlige avvik fra en rea-
listisk langsiktig premie. Foreningen for god kom-
munal regnskapsskikk (GKRS) har ansvaret for å
fastsette standarder for kommunal sektor.

I det enkelte år vil virkningstidspunktet for
lønnsoppgjøret direkte påvirke pensjonsforpliktel-
sene til kommunene/fylkeskommunene. Sent virk-
ningstidspunkt for lønnsoppgjøret vil generelt føre
til høyere pensjonskostnader i det enkelte år. Over
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tid vil imidlertid virkningstidspunktet ikke ha noen
betydning for pensjonskostnadene. Arbeidsgruppa
legger til grunn at virkningstidspunktet for tillegg
gjennom året primært må være kommunesekto-
rens eget ansvar.

Virkninger av statlige regelendringer og underligg-
ende kostnadsforhold

Arbeidsgruppa understreker at de økonomiske
konsekvensene for kommuner og fylkeskommu-
ner av statlig initierte endringer i pensjonsregler
utredes slik Utredningsinstruksen bestemmer.

Over en lengre periode har utviklingen i ulike
forhold bidratt til en gradvis økning i de kommu-
nale pensjonspremiene. Økningen kan i hovedsak
begrunnes med følgende forhold:
– endringer i pensjonsregler/pensjonsreformer

(blant annet lovendringer) som får direkte kon-
sekvenser for utgiftene i de kommunale pen-
sjonsordningene

– økt uførehyppighet og økt omfang av tidligpen-
sjonering

Arbeidsgruppa finner det naturlig at denne type
endringer drøftes i de årlige konsultasjonene om
statsbudsjettet mellom staten og kommunesekto-
ren.

4.2 Departementets vurdering

I likhet med arbeidsgruppa legger departementet
som et utgangspunkt til grunn at pensjonskostna-
der er kommunesektorens eget ansvar. Siden pen-
sjonsutgiftene kan være påvirket av forhold som
kommunesektoren i liten grad kan påvirke, er det
naturlig at pensjonskostnader drøftes i de årlige
konsultasjonene om statsbudsjettet mellom staten
og kommunesektoren.

Departementet vil peke på at så lenge pensjons-
utgiftene har den samme prosentvise vekst som
den årslønnsveksten som er lagt til grunn i Nasjo-

nalbudsjettet, gis det full kompensasjon for de økte
pensjonsutgiftene. Det er i tilfeller hvor pensjons-
kostnadene øker prosentvis mer enn lønnsveksten
som er forutsatt i Nasjonalbudsjettet, at kommune-
sektoren får merutgifter som ikke kompenseres i
statsbudsjettet. I gjennomsnitt over den siste 5-års-
perioden har imidlertid kommunesektorens fak-
tiske realinntektsvekst blitt noe høyere enn lagt til
grunn i forslaget til statsbudsjett og i Stortingets
budsjettvedtak. Dette skyldes bl.a.. høyere vekst i
skatteinntektene enn det som opprinnelig har vært
lagt til grunn.

Departementet vil understreke at de økono-
miske konsekvensene for kommuner og fylkes-
kommuner av statlig initierte endringer i pen-
sjonsregler må utredes slik Utredningsinstruksen
bestemmer.

Endringer i pensjonsregler (for eksempel lov-
endringer) som får direkte konsekvenser for utgif-
tene i de kommunale pensjonsordningene, økt ufø-
rehyppighet og økt omfang av tidligpensjonering i
kommunesektoren, er forhold som bør drøftes i de
årlige konsultasjonene om statsbudsjettet mellom
staten og kommunesektoren.

Som følge av svingninger i finansavkastningen
kan behovet for premieinnbetaling variere mye fra
år til år. Videre vil virkningstidspunktet for lønns-
oppgjøret direkte påvirke pensjonsforpliktelsene
til kommunene og fylkeskommunene i det enkelte
år. Departementet viser til det arbeid som foregår
i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
med å vurdere løsninger tilsvarende Norsk Regn-
skapsstandard som vil medføre at kommunene og
fylkeskommunene kan utjevne årlige avvik fra en
realistisk langsiktig premie.

Departementet vil peke på at kommunesekto-
ren på mellomlang sikt må forvente et noe høyere
nivå på pensjonspremiene enn det som har vært
tilfellet de senere år. I kapittel 3 er det gitt en
nærmere omtale av de økonomiske virkninger for
kommunesektoren i 2002 som følge av økte pen-
sjonskostnader og regjeringens budsjettiltak i den
sammenheng.
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5 Inntekts- og finansieringssystemet i 2003 - sammendrag

I kapittel 6 til 12 omtales inntekts- og finansierings-
systemet i 2003.

I kapittel 6 slås det fast at regjeringen vil gjen-
nomføre omleggingene av inntektssystemet for
perioden 2002 til 2006 som regjeringen Stoltenberg
tok initiativet til og som Stortinget sluttet seg til.
Endringene startet opp i år og vil trappes ytterli-
gere opp i 2003. Dette innebærer at:
– det ekstraordinære skjønnet reduseres med

ytterligere 1/5 i 2003 og avvikles innen 2006.
– skatteandelen trappes opp til 50 prosent innen

2006. I 2002 er skatteandelen 48 prosent, og
departementet vil i statsbudsjettet komme til-
bake med skatteandelen for 2003.

– inntektsutjevningen skal økes ved at trekkni-
vået for kommuner med høye skatteinntekter
reduseres til 130 prosent innen 2006. I 2003
foreslås trekkgrensen satt til 136 prosent.

– bosettingskriteriene som ble innført i 2002 lig-
ger fast, og vil i tråd med nedtrappingen av over-
gangsordningen få 40 prosent gjennomslag i
2003.

– kommuner som taper på omleggingen og som
har skatteinntekter under 110 prosent av lands-
gjennomsnittet vil i 2003 få kompensert for tap
utover 120 kroner pr. innbygger.

– fylkeskommuner som har et samlet tap på
omleggingen av inntektssystemet og sykehus-
reformen vil i 2003 få kompensert for tap utover
120 kroner pr. innbygger.

I kapittel 7 presenteres skjønnsrammen for 2003.
Den samlede rammen foreslås satt til 4 251 millio-
ner kroner. Den totale ordinære skjønnsrammen
er satt til 3 152 millioner kroner, og økt med om
lag 177 millioner kroner sammenliknet med i 2002.
Økningen skyldes bl.a.:
– 50 millioner til kompensasjon til kommuner

som taper på endringene i inntektssystemet
og fylkeskommuner som samlet sett taper på
endringene i inntektssystemet og sykehusre-
formen, jf. kapittel 6.

– 13,2 millioner kroner til kompensasjon for inn-
lemming av landbruksmidlene i 2002.

– 50 millioner kroner er lagt inn som en økning i
skjønnsrammen til særlig ressurskrevende bru-
kere (jf. kapittel 12).

– 53 millioner til kompensasjon for bruk av nyere
befolkningstall i inntektssystemet (jf. kapittel
9).

I 2003 er den ekstraordinære rammen satt til 1 099
millioner kroner, noe som er en reduksjon på 366
millioner fra 2002. Den ekstraordinære skjønns-
rammen vil bli redusert med 1/5 hvert år i perio-
den 2002-2006.

Rus- og psykiatriutgifter er etter regjeringens
vurdering ikke godt nok fanget opp gjennom kri-
teriene i dagens inntektssystem, noe som antake-
ligvis først og fremst rammer de største byene. I
kapittel 8 foreslås det derfor fra og med 2003 å
innføre et midlertidig storbytilskudd i inntektssys-
temet.

Storbytilskuddet på i alt 53 millioner kroner
foreslås likt fordelt på byene i forhold til innbyg-
gertallet, og fordeler seg med 22 millioner kroner
til Bergen, 14 millioner kroner til Trondheim, 10
millioner kroner til Stavanger og 7 millioner kroner
til Kristiansand. Oslo har allerede et eget hoved-
stadstilskudd.

Departementet har satt i gang et forskningspro-
sjekt for å utvikle kriterier som kompenserer kom-
muner som har merutgifter knyttet til rusmiddel-
omsorg og psykiatrisk behandling. Prosjektet og
eventuelle nye kriterier omtales i kommunepropo-
sisjonen for 2004.

I kapittel 9 omtales ulike problemstillinger knyt-
tet til endringer i kommunenes innbyggertall og
inntektssystemet.

Befolkningstall

Når rammetilskuddet til kommunesektoren bereg-
nes brukes kommunevise befolkningstall pr. 01.01
året før budsjettåret. Det betyr at kriteriedataene
som ligger til grunn for rammetilskuddet er fra
1-2 år gamle ved utbetalingen av tilskuddet. Fra og
med 2003 vil regjeringen basere innbyggertilskud-
det på befolkningstall pr. 01.01. i budsjettåret.

Det er en klar tendens til at kommuner og fyl-
keskommuner som har en befolkningsvekst som
er høyere enn landsgjennomsnittet tjener på at man
legger nyere befolkningstall til grunn for innbyg-
gertilskuddet. Motsatt er det en tendens til at kom-
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muner som har en befolkningsvekst som er lavere
enn landsgjennomsnittet og som har skatteinntek-
ter under 110 prosent av landsgjennomsnittet taper
på endringen. Det legges derfor opp til at kommu-
ner som har skatteinntekt under 110 prosent av
landsgjennomsnittet skal få kompensert tap utover
kroner 120 pr. innbygger gjennom skjønnet.

Etter departementets beregninger vil ingen fyl-
keskommuner tape mer enn 120 kroner pr. inn-
bygger på bruk av nyere befolkningstall. Det leg-
ges derfor ikke opp til en egen kompensasjonsord-
ning for fylkeskommunene.

Kapitalkostnader

Kommunal- og regionaldepartementet antar at
kommuner som opplever en rask endring i befolk-
ningstallet i en periode vil ha høyere kapital-
kostnader enn andre kommuner. Departementet
gjennomfører nå, i samarbeid med Statistisk sen-
tralbyrå, et forprosjekt som skal vurdere behand-
lingen av kapitalkostnader i inntektssystemet. På
bakgrunn av dette vil departementet sette i gang
et hovedprosjekt, og tar sikte på å komme tilbake
med resultatene fra prosjektet i kommuneproposi-
sjonen for 2004.

Regionaltilskuddet

For å redusere terskelvirkningene av at kommu-
nene mister regionaltilskudd som følge av at inn-
byggertallet overstiger 3000, foreslår regjeringen
at det innføres en overgangsordning. Overgangs-
ordningen foreslås utformet slik at en kommune
får en gradvis nedtrapping over fem år dersom den
mister regionaltilskuddet på grunn av økt innbyg-
gertall.

Kommuner med gjennomsnittlig skatteinntek-
ter pr. innbygger over 110prosentav landsgjennom-
snittet får ikke regionaltilskudd. Kommuner som
mister regionaltilskuddet som følge av at skatte-
inntektene overstiger 110 prosent av landsgjenn-
omsnittet foreslås kompensert gjennom skjønns-
tilskudd.

Overgangen til løpende inntektsutjevning fra
og med 2000 innebar at 1999-skatten falt bort som
grunnlag for inntektsutjevningen. I kapittel 10 vur-
derer departementet fordelingsvirkningene av at
1999-skatten falt bort som grunnlag for inntektsut-
jevningen. Departementet vil ikke fremme forslag
om en egen kompensasjon til kommuner og fyl-
keskommuner som har tapt på at 1999-skatten falt
bort som grunnlag for inntektsutjevningen.

I kapittel 11 omtales innlemming og avvikling av

øremerkede tilskudd. Regjeringen ønsker å redu-
sere antallet og omfanget av øremerkede tilskudd
til kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å
redusere den statlige detaljstyringen av kommu-
nesektoren og gi kommuner og fylkeskommuner
større muligheter for tilpasning til lokale forhold.
Ved behandling av St.prp. nr. 62 (1999-2000) Om
kommuneøkonomien 2001 m.v. (kommuneøkono-
miproposisjonen for 2001), jf. Innst.S. nr. 252 (1999-
2000), sluttet Stortinget seg til en plan for innlem-
ming/avvikling av øremerkede tilskudd i perioden
2001-2007.

I kapittel 12 omtales status for endringer i finan-
sieringsordninger for kommunene og fylkeskom-
munene. De viktigste sakene er:

Barnehager

Regjeringen tar sikte på en betydelig styrking
av virkemidler i barnehagesektoren inneværende
stortingsperiode, for å oppnå en fullt utbygd sektor,
økonomisk likebehandling av private og offentlige
barnehager og redusert foreldrebetaling. Regjerin-
gen varsler allerede nå en sterkere vektlegging av
kommunenes helhetlige ansvar for sektoren. Det
er ønskelig med en overgang til rammefinansie-
ring av barnehagene, samtidig som dette følges av
en sterkere formell forankring av det kommunale
ansvaret.

Ressurskrevende brukere

En utredning utført av en interdepartemental
arbeidsgruppe viser at alternative utforminger av
toppfinansieringsmodeller for kompensasjon for
ressurskrevende brukere gir ulike fordelingsvirk-
ninger, og at det er nødvendig å arbeide videre med
utformingen av rapporterings- og kontrolloppleg-
get. Regjeringen går derfor inn for at arbeidsgrup-
pens rapport sendes på høring blant annet til kom-
munene høsten 2002, og at saken deretter presen-
teres i kommuneproposisjonen for 2004.

Dagens ordning med kompensasjon over KRDs
skjønnsmidler foreslås videreført uendret i 2003.
Regjeringen går inn for at rammen til dette formå-
let økes med 50 millioner kroner til om lag 600 mil-
lioner kroner i 2003, jf. kapittel 7.

Selskapsskatt

Finansdepartementet har nedsatt en egen arbeids-
gruppe med deltakelse fra Kommunal- og regional-
departementet, som utreder modeller for å tilføre
kommuner inntekter fra næringsvirksomhet.
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6 Endringer i inntekts- og finansieringssystemet fra 2002

6.1 Stortingets vedtak

Ved Stortingsbehandlingen av kommuneøkonomi-
proposisjonen for 2001 gav et flertall av Kommunal-
komiteen tilslutning til Regjeringen Stoltenbergs
forslag om å gjennomføre flere endringer i inn-
tekts- og finansieringssystemet for kommunene og
fylkeskommunene:

”Komiteens flertall (…), støtter i prinsippet en
omlegging av inntektssystemet i tråd med det
framlagte forslaget” (Innst. S. nr. 252 –1999-
2000).

I samsvar medRegjeringen Stoltenbergs forslagble
det gitt tilslutning til at følgende endringer skulle
gjennomføres i løpet av perioden 2002-2006:
– Det ekstraordinære skjønnet skal avvikles
– Det skal innføres nye bosettingskriterier i kost-

nadsnøkkelen for kommunene
– Skattens andel av kommunesektorens inntek-

ter skal trappes opp til om lag 50 prosent
– Inntektsutjevningen for kommunene skal økes

vedat trekknivået forkommuner medhøyeskat-
teinntekter reduseres fra 140 til 130 prosent

For nærmere omtale av de enkelte endringene hen-
vises det til kapittel 9 i St.prp. nr. 82 (2000-2001),
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommune-
sektoren 2002.

6.2 Gjennomføring av endringene

Regjeringen vil gjennomføre endringene som
Regjeringen Stoltenberg tok initiativ til og som Stor-
tinget gav tilslutning til. Endringene er startet opp
i år, og vil bli ytterligere opptrappet i 2003.

Det ekstraordinære skjønnet, som ble innført
som kompensasjon til kommuner som tapte på
omleggingen av inntektssystemet i 1997, skal avvik-
les innen 2006. Det ekstraordinære skjønnet er
redusert med 1/5 i år, og vil bli redusert med ytter-
ligere 1/5 i 2003.

Det er innført nye bosettingskriterier i kost-
nadsnøkkelen for kommunene i 2002. I løpet av
perioden 2002-2006 vil de nye kriteriene få stadig
sterkere gjennomslag.

Som en del av omleggingen av inntekts- og
finansieringssystemet skal skatteandelen trappes
opp til 50 prosent innen 2006. I 2002 er skatteande-
len om lag 48 prosent. Departementet legger opp
til at skatteandelen skal trappes ytterligere opp i
2003. Departementet vil i statsbudsjettet for 2003
komme tilbake til hvor mye skatteandelen skal trap-
pes opp.

Kommuner med skatteinntekter over 138 pro-
sent av landsgjennomsnittet trekkes i dag for 50
prosent av det overskytende beløpet. Som en del
av omleggingen av inntekts- og finansieringssyste-
met skal trekkgrensen senkes til 130 prosent innen
2006. Departementet legger opp til at trekkgren-
sen senkes til 136 prosent i 2003.

6.3 Kompensasjon

I 2002 har kommuner som taper vesentlig på end-
ringene i inntektssystemet og som har skatteinn-
tekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet fått
kompensert tap utover 40 kroner pr. innbygger.
Departementet foreslår at kommuner som taper
vesentlig på endringene og som har skatteinn-
tekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet får
kompensert tap utover 120 kroner pr. innbygger i
2003.

I 2002 har fylkeskommuner som samlet sett
har tapt på sykehusreformen og endringene i inn-
tektssystemet fått kompensert tap utover 40 kro-
ner pr. innbygger. For en nærmere omtale av syke-
husreformen og de konsekvenser den fikk for den
enkelte fylkeskommune, henvises det til kapittel 2
i St.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lokaldemokrati, vel-
ferd og økonomi i kommunesektoren 2002. Depar-
tementet foreslår at fylkeskommuner som samlet
sett taper på sykehusreformen og endringene i inn-
tektssystemet får kompensert tap utover 120 kro-
ner pr. innbygger i 2003.

Egenandelen er trappet opp med 80 kroner fra
2002 til 2003. Departementet legger opp til at egen-
andelen skal trappes opp med 80 kroner hvert år
fram til 2006. Fylkeskommunene og kommunene
vil da få kompensert tap utover 200 kroner pr. inn-
bygger i 2004, 280 kroner pr. innbygger i 2005 og
360 kroner pr. innbygger i 2006.
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7 Skjønnsrammen 2003

7.1 Skjønnsrammen for 2003

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at
samlet skjønnsramme for 2003 settes til 4 251 mil-
lioner kroner. Dette er en nedgang på 189 millio-
ner kroner sammenliknet med i 2002. Den sam-
lede skjønnsrammen består av en ordinær og en
ekstraordinær skjønnsramme.

Den totale ordinære skjønnsrammen er satt til
3 152 millioner kroner, og er en økning på om lag
177 millioner kroner sammenliknet med i 2002.
Den ordinære skjønnsrammen er i utgangspunk-
tet videreført på samme nominelle nivå som i 2002.
I tillegg er det lagt inn en økning på 50 millio-
ner kroner til kompensasjon til kommuner og fyl-
keskommuner som taper på endringene som ble
innført i inntektssystemet fra 2002, jamfør kapit-
tel 6. 13,2 millioner kroner er lagt inn som kom-
pensasjon for innlemming av landbruksmidlene i
2002, og 50 millioner kroner er lagt inn som en
økning iskjønnsrammentil særligressurskrevende
brukere. Kompensasjon for bruk av nyere befolk-
ningstall beløper seg til netto 53 millioner kroner.
Prosjektskjønnet foreslås økt med 6 millioner kro-
ner.

I 2003 er den ekstraordinære rammen satt til
1 099 millioner kroner. Dette er en reduksjon på
366 millioner fra 2002.

Om ekstraordinært skjønn

Det ekstraordinære skjønnstilskuddet har gått
til kommuner og fylkeskommuner som tapte på
omleggingene i inntektssystemet 1997. Det ekstra-
ordinære skjønnet skal avvikles i løpet av perioden
2002-2006. Det ekstraordinære skjønnet vil reduse-
res med 1/5 del hvert år. I 2003 utgjør det ekstra-
ordinære skjønnstilskuddet 1 098,7 millioner kro-
ner for kommunene og fylkeskommunene. Dette
tilsvarer en nedgang i det ekstraordinære skjønnet
på 366,2 millioner kroner.

Om ordinært skjønn

I løpet av perioden 2002-2006 skal det gjennom-
føres fire endringer i inntektssystemet for kom-
munene: avvikling av ekstraordinært skjønn, inn-

føring av nye bosettingskriterier, økning av skat-
teandelen og økning i inntektsutjevningen. I 2002
får de kommuner som taper vesentlig på endrin-
gene og som har skatteinntekt under 110 prosent
av landsgjennomsnittet kompensert tap utover 40
kroner pr. innbygger. For 2003 foreslås det at de
kommuner som taper vesentlig på endringene og
som har en skatteinntekt under 110 prosent av
landsgjennomsnittet får kompensert tap utover 120
kroner pr. innbygger. Dette vil medføre en økning
i skjønnsrammen på om lag 30 millioner kroner.
For fylkeskommunene skal det i den samme perio-
den gjennomføres to endringer i inntektssystemet:
avvikling av ekstraordinært skjønn og økning av
skatteandelen. I den samme perioden vil det skje en
omfordeling av inntekt mellom fylkeskommunene
på grunn av sykehusreformen gjennom overgangs-
ordningen i inntektssystemet. Uttrekket skal gå fra
å være basert på regnskapstall til å være basert
på objektive kriterier. I 2002 har fylkeskommuner
som samlet sett har tapt på endringene i inntekts-
systemet og sykehusreformen fått kompensert tap
utover 40 kroner pr. innbygger. I 2003 får fylkes-
kommuner som samlet sett taper på endringene
kompensert tap utover 120 kroner pr. innbygger.
Dette medfører en økning i skjønnsrammen på om
lag 20 millioner kroner.

Fra 01.01.2000 gikk 14 kommuner inn i en høy-
ere sone for arbeidsgiveravgift. Dette medførte
økte lønnskostnader for disse kommunene. I 2000
og 2001 ble det gitt full kompensasjon for disse
utgiftene tilsvarende 54,2 millioner kroner gjen-
nom det ordinære skjønnstilskuddet. I 2002 ble det
bevilget 27,1 millioner kroner. Kommunal- og regi-
onaldepartementet foreslår at det for 2003 legges
opp til en ytterligere nedtrapping til 13,6 millioner
kroner.

I 1997 ble tilskuddet til den kommunale land-
bruksforvaltningen på 349 millioner kroner inn-
lemmet i inntektssystemet. Midlene ble fram til og
med 2001 videreført med uendret fordeling uten-
for overgangsordningen i inntektssystemet. I 2002
ble midlene lagt inn i overgangsordningen i inn-
tektssystemet, og vil etter fem år bli fullt ut fordelt
etter kostnadsnøkkelen for kommunene. Ved for-
deling av fylkesrammene for 2002 ble det lagt inn
et samlet kompensasjonsbeløp på i alt 13,2 millio-
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ner kroner basert på at tap utover 20 kroner pr.
innbygger i 2002 kompenseres fullt ut. Kommunal-
og regionaldepartementet foreslår at det i skjønns-
rammen for 2003 legges inn ytterligere 13,2 millio-
ner kroner for å kompensere de kommuner som
taper mer enn 40 kroner pr. innbygger på omleg-
gingen. (Se for øvrig nærmere omtale i kapittel
19).

I den ordinære skjønnsrammen for 2003 ligger
det inne en videreføring av finansieringsbistanden
til kommunene Ullensaker og Nannestad på 64,4
millioner kroner. I tillegg legges det inn en økning
i finansieringsbistanden på 1,8 millioner kroner til
Ullensaker kommune til kompensasjon for utgif-
ter knyttet til utbygging av riksvei 174. Totalt får
Ullensaker og Nannestad kommune overført 66,2
millioner kroner i 2003.

Innenfor den ordinære skjønnsrammen ligger
tilskudd til utviklings- og utredningsprosjekter. I
2002 ble 25 millioner kroner bevilget til slike pro-
sjekter.Kommunal-og regionaldepartementet fore-
slår at denne ordningen videreføres i 2003, men
at rammen økes med 6 millioner kroner til 31 mil-
lioner kroner, som følge av innføring av moms på
tjenester.

Flertallet i Stortingets kommunalkomité har
bedt regjeringen om å komme tilbake med forslag
til en forbedret kompensasjonsordning for ressurs-
krevende brukere i Kommuneproposisjonen for
2003. Regjeringen er bedt om å vurdere forbed-
ringer gjennom andre finansieringsordninger enn
bruk av skjønnsmidlene. Det er i 2002 nedsatt en
arbeidsgruppe som skal utrede alternative finan-
sieringsmodeller for særlig ressurskrevende bru-
kere. Kommunal- og regionaldepartementet leg-
ger til grunn at arbeidsgruppens rapport sendes
på høring og at eventuelle endringer først vil bli
iverksatt fra 2004. For 2003 foreslår departemen-
tet at kompensasjonen til særlig ressurskrevende
brukere økes med 50 millioner kroner innenfor
dagens ordning til om lag 600 millioner kroner.
Ordningen omtales nærmere i kapittel 12.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker
å basere innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsut-
jevningen og inntekstutjevningen, på nyere befolk-
ningstall. I kapittel 9 omtales denne ordningen
nærmere. Det foreslås at kommuner som taper på
bruk av nyere befolkningstall, og som har en skat-
teinntekt på under 110 prosent av landsgjennom-
snittet får kompensert tap utover 120 kroner pr.
innbygger. Dette medfører en økning i skjønns-
rammen på 103 millioner kroner. I skjønnsram-
men for 2002 ligger det inne 50 millioner kroner
til kommuner med spesielt sterk eller svak befolk-
ningsvekst. Dette trekkes ut av skjønnsrammen

for 2003. Netto effekt er en økning på 53 millioner
kroner.

Total skjønnsramme: kommuner og fylkeskommu-
ner

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at
samlet ordinær skjønnsramme for kommunene for
2003 settes til 2 176,7 millioner kroner. Den ekstra-
ordinære rammen for kommunene er på 893 mil-
lioner kroner. Dette gir en samlet skjønnsramme
på 3 069,7 millioner kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår
at samlet ordinær skjønnsramme for fylkeskommu-
nene settes til 975,5 millioner kroner. Den ekstra-
ordinære rammen for fylkeskommunene er 205,7
millionerkroner.Dettegir ensamletskjønnsramme
for fylkeskommunene på 1 181,2 millioner kroner.

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår
at den totale skjønnsrammen for kommuner og
fylkeskommuner settes til 4 251 millioner kroner i
2003.

7.2 Prinsipper for fordeling av ordinært
skjønn

Retningslinjer for fylkesmannens fordeling av skjønn

Stortinget fastsetter den ordinære skjønnsrammen
for det påfølgende år i forbindelse med den årlige
behandlingen av Kommuneproposisjonen. Kom-
munal- og regionaldepartementet deler deretter
denne skjønnsrammen i en ramme for kommunene
fylkesvis og en ramme for fylkeskommunene.

Fra 2002 overtok fylkesmennene ansvaret for
den endelige kommunevise fordelingen av de ordi-
nære skjønnsmidlene. Samtidig ble det åpnet for
at fylkesmennene kan holde av en pott på inntil 5
prosent av det ordinære skjønnstilskuddet til kom-
munene. Potten skal brukes til fordeling til kom-
munene gjennom året. I 2002 satte 11 av 18 fyl-
kesmenn av totalt om lag 36,2 millioner kroner i
ufordelte midler. Andelen av den ordinære skjønns-
potten som ble satt av til senere fordeling i 2002
varierer fra 1 til 5 prosent (0,5 til 6,7 millioner kro-
ner). Departementet vil i retningslinjene for fylkes-
mennenes skjønnstildeling for 2003 generelt åpne
for at fylkesmennene kan holde igjen skjønnsmid-
ler til senere fordeling gjennom budsjettåret uten
å sette et nærmere spesifisert tak. Kommuner som
i dag har økonomiske problemer og som av den
grunn søker om skjønnsmidler skal av fylkesman-
nen stilles overfor økte krav om å iverksette nød-
vendige omstillingstiltak.
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I retningslinjene for fylkesmennenes skjønns-
tildeling for 2002 (revidert i 2001) presiseres det
at fylkesmennene bør stimulere til interkommu-
nalt samarbeid gjennom delfinansiering av samar-
beidsprosjekter mellom kommuner, og at det bør
gis midler til utredning av interkommunale sam-
arbeidstiltak som er preget av nytenkning og som
har overføringsverdi til andre kommuner i fylket.

Kommunal- og regionaldepartementet vil i ret-
ningslinjene for fylkesmennenes skjønnstildeling
for 2003 gi økt frihet til å finansiere kommunale

utviklingsprosjekter mer generelt gjennom de ordi-
nære skjønnsmidlene.

Kommunene kan i dag søke Kommunal- og
regionaldepartementet om støtte til prosjekter til
utredning av kommunesammenslutninger. Depar-
tementet skal framdeles ha en rolle som tilretteleg-
ger og koordinator for utviklingsprosjekt av denne
typen gjennom prosjektskjønnsmidlene, men utvi-
dede fullmakter til fylkesmannen vil bety at flere
prosjekter kan foregå lokalt, eventuelt i samarbeid
med fylkesmannen.

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

332001–2002



8 Storbytilskudd

Regjeringenvil i tidenframover rette fokusmotstor-
byenes situasjon. I Sem-erklæringen varslet regje-
ringen at vi ville legge fram en stortingsmelding
som tar opp de spesielle utfordringene de største
byene står overfor. Arbeidet med denne meldingen
er påbegynt, og det er lagt opp til at meldingen
skal legges fram tidlig 2003. Regjeringen vil imid-
lertid allerede nå ta opp problemstillinger knyttet
til storbyenes situasjon.

Rus- og psykiatriproblematikken er etter regje-
ringens vurdering ikke godt nok fanget opp gjen-
nom kriteriene i dagens inntektssystem, noe som
antakeligvis først og fremst rammer de største
byene. I Sem-erklæringen varslet regjeringen at vi i
det videre arbeidet med inntektssystemet vil legge
særlig vekt på at utgifter grunnet rus- og psykiatri-
problemer skal bli tatt tilstrekkelig hensyn til i inn-
tektssystemet: ”Samarbeidsregjeringen vil legge
kriterier knyttet til rusproblematikk inn i kommu-
nenes inntektssystem for å sette kommuner som
har særlige problemer knyttet til konsentrasjon av
rusmisbrukere bedre i stand til å gi disse et godt
tilbud”.

Departementet har nå satt i gang et forsknings-
prosjekt, der siktemålet er å utvikle krierier som
gjør at vi kan kompensere kommuner som har mer-
utgifter knyttet til rusmiddelomsorg og psykiatrisk
behandling. Inntil det kan innføres nye kriterier i
inntektssystemet vil regjeringen fra og med 2003
innføre et midlertidig storbytilskudd i inntektssys-
temet, som kompensasjon til de største byene for
antatte merutgifter innen rus- og psykiatrisekto-
ren.

I vedlegg 12 foretar departementet en kort gjen-
nomgang av storbyenes økonomiske situasjon.

Stortingets merknad

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for
2002 ba et flertall av Kommunalkomiteen om at
Regjeringen vurderte behandlingen av kommune-
nes rus- og psykiatrikostnader i inntektssystemet:

”Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpar-
tiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti,
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ber
(…..) Regjeringen vurdere om det kan være
særskilte utgiftsvariasjoner, særlig knyttet til

psykiatri og rusomsorg i de største byene, som
ikke fanges tilstrekkelig opp i dagens inntekts-
system. Herunder bes Regjeringen vurdere om
og når bruk av KOSTRA-data kan benyttes
som grunnlag for nye kriterier i inntektssys-
temet på disse områdene. Alternativt bør det
vurderes om det inntil det kan foreligge nye
kriterier, bør opprettes et midlertidig tilskudd
til de største byene til dette formålet. Regje-
ringen bes om å komme tilbake til Stortinget
med en slik vurdering i forbindelse med Stats-
budsjettet for 2002, og senest i Kommunepro-
posisjonen for 2003”. (Innst. S. nr. 326 (2000-
2001).

Oppgavefordelingen mellom kommunene, fylkes-
kommunene og staten

Etter sosialtjenestelovenharkommunenehovedan-
svaret for rusmiddelmisbrukere. Dette inkluderer
forebygging, å sørge for råd, veiledning og hjelpe-
tiltak til den enkelte rusmisbruker, og å gi råd og
veiledning til pårørende av misbrukere. Kommu-
nene betaler i tillegg en egenandel ved institusjons-
behandling av rusmiddelmisbrukere (ca. 11 000
kroner pr. måned pr. bruker). Fylkeskommunene
har i dag ansvaret for etablering og drift av behand-
lingsinstitusjoner.

Kommunale tjenestetilbud til innbyggere med
psykiske lidelser inngår i de kommunale helse- og
sosialtjenester sine generelle oppgaver, og er ikke
skilt ut i egne etater eller administrative enheter.
Innbyggere med psykiske lidelser mottar derfor
tjenester fra mange ulike kommunale etater (blant
annet pleie- og omsorg, sosialetaten og bolig). Fra
og med i år har staten, i forbindelse med syke-
husreformen,overtatt fylkeskommunens oppgaver
innen psykisk helsevern.

Dagens utforming avdelkostnadsnøkkelen for helse-
og sosialtjenesten

Kommunenes kostnadsnøkkel er inndelt i tre del-
kostnadsnøkler: administrasjon, grunnskole og
helse- og sosialtjenesten. Kommunenes kostna-
der til rus- og psykiatrisektoren utjevnes gjennom
delkostnadsnøkkelen for helse- og sosialtjenesten.
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Denne nøkkelen ble sist revidert i forbindelse med
omleggingen av inntektssystemet i 1997. Nøkke-
len bygger på analyser som Inntektssystemutvalget
foretok av følgende tjenester, som i 1994 utgjorde
94 prosent av de samlede utgiftene til helse- og
sosialtjenesten:
– Pleie og omsorg for eldre og funksjonshem-

mede
– Helsetjenesten
– Økonomisk sosialhjelp og sosialkontortjenes-

ter
– Barnevern

Delkostnadsnøkkelen for helse- og sosialtjenesten
er i hovedsak bygd opp av alderskriterier. I tillegg
inngår følgende kriterier: skilte 16-59 år, arbeidsle-
dige 16-59 år, innvandrere med fjernkulturell bak-
grunn, dødelighet, ikke-gifte over 67 år og psykisk
utviklingshemmede

Kommunenes direkte kostnader til rus- og psy-
kiatrisektoren (for eksempel utgiftskapittel 1.355,
tiltak for rusmiddelmisbrukere) og indirekte kost-
nader knyttet til andre utgiftskapittel enn helse og
sosialhjelp (for eksempel bolig) ble ikke inkludert
i analysene til Inntektssystemutvalget. Hvis det er
slik at kommunenes utgifter innen rus- og psyki-
atrisektoren fordeler seg på en annen måte mel-
lom kommunene, enn kommunenes øvrige utgif-
ter innenfor helse- og sosialsektoren, vil dette
derfor ikke være fanget opp gjennom dagens kost-
nadsnøkkel. Kommunenes direkte utgifter til rus-
og psykiatrisektoren er imidlertid forholdsvis små
sammenlignet med kommunenes totale kostnader
innen helse- og sosialsektoren. Utgiftene til tiltak
for rusmiddelmisbrukere utgjorde for eksempel i
2000, eksklusive Oslo, kun 0,76 prosent av kom-
munenes totale utgifter innen helse- og sosialsek-
toren.

Foruten de direkte kostnadene som kommu-
nene har i tilknytning til mennesker med rus- og/
eller psykiatriske problem, vil kommunene også
ha indirekte kostnader knyttet til denne gruppen,
for eksempel utgifter innen sosialhjelp, barnevern
og pleie og omsorg. I og med at Inntektssystem-
utvalget foretok analyser av både sosialhjelp, bar-
nevern og pleie og omsorg er det rimelig å anta
at deler av kommunenes indirekte kostnader fan-
ges opp gjennom dagens kostnadsnøkkel. En vik-
tig faktor som ble utelatt av Inntektssystemutval-
gets analyser var imidlertid kommunenes utgifter
til bolig (eventuelt hospits) tildelt på sosialt grunn-
lag. De indirekte utgiftene som ikke ble fanget opp
av Inntektssystemutvalgets analyser antas i likhet
med de direkte kostnadene å være relativt begren-
set.

Prosjektet ”Rus og psykiatri i inntektssystemet for
kommunene”

Departementet har satt i gang et forskningspro-
sjekt som skal se på kommunenes kostnader innen
rus- og psykiatrisektoren. Som en del av prosjektet
skal kommunenes samlede kostnader innen sek-
toren kartlegges. Videre skal man se på kostnads-
variasjoner kommunene imellom. Formålet med
prosjektet er å undersøke om kriteriene i dagens
inntektssystem på en god nok måte ivaretar at
kostnadene innen rus- og psykiatrisektoren varie-
rer mellom kommunene. Hvis dette ikke er tilfelle
ønsker vi å utvikle kriterier som fanger opp even-
tuelle kostnadsulemper ved å gi et likeverdig kom-
munalt tjenestetilbud innen sektoren.

Prosjektet er delt opp i et forprosjektet og et
hovedprosjekt. Departementet har tildelt Statens
institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) forpro-
sjektet ”Rus og psykiatri i inntektssystemet for
kommunene”. I forprosjektet skal tjenestene som
mennesker med rus og/eller psykiske problem er
brukere av identifiseres som grunnlag for videre
analyser. Videre skal det undersøkes om kommu-
nenes kostnader ved å tilby disse tjenesten kan
identifiseres i kommuneregnskapene (KOSTRA).
I forprosjektet skal det også undersøkes om det er
mulig å identifisere størrelsen på brukergruppen
i nasjonale databaser. Det er lagt opp til at forpro-
sjektet skal avsluttes innen juli 2002.

På bakgrunn av forprosjektet tar vi medio 2002
sikte på å sette i gang hovedprosjektet, som er
planlagt avsluttet innen februar 2003. I hovedpro-
sjektet skal det gjennomføres en landsomfattende
analyse av kommunenes kostnader innen rus- og
psykiatrisektoren. Det legges opp til at resulta-
tene skal presenteres i kommuneproposisjonen for
2004. Eventuelle nye kriterier, som fanger opp at
utgiftene innen rus- og psykiatrisektoren varierer
mellom kommunene, kan da tidligst innføres i inn-
tektssystemet fra og med 2004.

Kommunenes utgifter innen rus- og psykiatrisekto-
ren og størrelsen på brukergrupper

Departementet har med utgangspunkt i regnskaps-
data som er mottatt fra Statistisk sentralbyrå sett
på kommunenes utgifter innen rus- og psykiatri-
sektoren i perioden 1996-20001. I og med at men-
nesker med rus og/eller psykiatriske problem ofte

1 Endelige KOSTRA-tall for 2001 vil foreligge 15.juni. Gjenn-
omgangen er supplert med KOSTRA-tall for de kommunene
som har levert foreløpige tall. Siden endelige tall først vil
foreligge 15.juni, er de foreløpige tallene behandlet med var-
somhet.
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er brukere av flere kommunale tjenester som er
sektorovergripende, er det vanskelig å identifisere
kommunenestotaleutgifter i tilknytningtilmennes-
ker med rus og/eller psykiatriske problem. Kom-
munene vil antakeligvis føre det meste av direkte
behandlingskostnader innen rusfeltet under funk-
sjon 243 i KOSTRA (tiltak til rusmiddelmisbrukere,
tilsvarer tidligere kapittel 1.355). Noen tilsvarende
funksjon for kommunenes kostnader innen psyki-
atri finnes ikke. Det gjør det vanskelig å estimere
kommunenes kostnader innen psykiatrifeltet.

I 2000 hadde landets kommuner og fylkeskom-
muner, eksklusive Oslo, om lag 850 millioner kro-
ner i netto driftsutgifter til tiltak for rusmiddelmis-
brukere (214 kroner pr. innbygger). 66 prosent av
utgiftene var fylkeskommunale, mens 34 prosent
av utgiftene var kommunale. Oslo hadde i 2000 533
millioner kroner i utgifter til tiltak for rusmiddel-
misbrukere (1 050 kroner pr. innbygger). Oslos
utgifter utgjør hele 39 prosent av landets totale
utgifter. Ut i fra regnskapene er det ikke mulig å
fastslå hvor stor del av Oslos utgifter som er knyttet
til henholdsvis kommunale og fylkeskommunale
tjenester.

Regnskapsdataene som departementet har sett
på indikerer at de største byene har merutgifter
innen rus- og psykiatrisektoren som de ikke får
kompensasjon for gjennom dagens kostnadsnøk-
kel. De fem største byene – Oslo, Bergen, Trond-
heim, Stavanger og Kristiansand – hadde for ek-
sempel i 2000 en utgift til tiltak for rusmiddelmis-
brukere på 253 kroner pr. innbygger. Kommunene
for øvrig hadde en utgift på 60 kroner pr. innbyg-
ger.

En undersøkelse foretatt av SIRUS indikerer at
de største byene, og spesielt Oslo, har flere rus-
misbrukere enn andre kommuner. Alkoholforbru-
ket er større i Oslo enn i de 10 nest – største
byene, som igjen har et større forbruk enn resten
av landet. Personer i Oslo opplever også flere pla-
ger knyttet til andres alkoholforbruk enn hva per-
soner i andre kommuner gjør. Videre framgår det
at det også er mer narkotikabruk i Oslo enn i de
10 nest - største storbyene, som igjen har et noe
større forbruk enn resten av landet2. En undersø-
kelse av narkotikabruk i kommunene i perioden
1993-1996 viser også at det er forskjeller mellom
kommunene i antall brukere av narkotika. Det er
en gjennomgående tendens til at økningen i antall
brukere oppleves å ha vært størst i de større byene,
noe svakere i mindre byer og tettsteder og minst
i små kommuner3.

2 Kilde: ”Alkohol og narkotika i Oslo” SIFA-rapport nr. 1/95.
3 Kilde: ”Narkotikabruk i kommunene 1993-1996”. Rusmiddel-

direktoratet og SIRUS.

Storbytilskudd

Nye kriterier som fanger opp at de største byene
har merutgifter innen rus- og psykiatrisektoren
kan tidligst innføres i inntektssystemet fra og med
2004, jf. omtale foran. Regjeringen vil derfor fore-
løpig innføre et midlertidig tilskudd i inntektssys-
temet som kompensasjon til Bergen, Trondheim,
Stavanger og Kristiansand for antatte merutgifter
innen rus- og psykiatrisektoren. Gjennomgangen
departementet har foretatt indikerer at de fire nest
– største byene har et høyt utgiftsnivå innen rus-
og psykiatrifeltet og at de har større brukergrup-
per enn andre kommuner.

Oslo kommune vurderes særskilt i forhold til at
kommunen allerede mottar et eget storbytilskudd
(hovedstadstilskuddet). Hovedstadstilskuddet ble
innført i 1999 i forbindelse med at selskapsskatten
ble gjort statlig. I kommuneøkonomiproposisjonen
for 1999 ble innføringen av tilskuddet blant annet
begrunnet med at Oslo hadde store utgifter innen
helse- og sosialsektoren:

”… Hovedstadsfunksjonen og befolkningskon-
sentrasjonen stiller også Oslo som kommune
og fylkeskommune overfor særskilte utford-
ringer innenfor helse- og sosialsektoren. Etter
Regjeringens vurdering er Oslo blitt kompen-
sert for sine hovedstadsfunksjoner gjennom at
Oslo har et nivå på skatteinntektene som ligger
forholdsvis høyt. Når Oslo nå mister en del av
disse skatteinntektene ved at selskapsskatten
eventuelt blir statlig, bør det etter Regjeringens
vurdering også åpnes for at Oslo kan få kompen-
sasjon for sine hovedstadsfunksjoner gjennom
inntektssystemet” (St.prp. nr. 60 (1997-98).

Størrelsen og fordelingen av tilskuddet

Departementet anslår på bakgrunn av en skjønns-
messig vurdering at kommunene Bergen, Trond-
heim, Stavanger og Kristiansand har i overkant av
50 millioner kroner i direkte (ufrivillige) kostna-
der innen rus- og psykiatrisektoren, som de ikke
får kompensasjon for gjennom dagens kostnads-
nøkkel. Regnskapsdata viser at de fire byene har
høyere utgifter til tiltak for rusmiddelmisbrukere
enn gjennomsnittskommunen. Videre indikere tid-
ligere undersøkelser at det er flere mennesker med
rusproblem i større kommuner enn i små kommu-
ner.

Departementet vil derfor foreslå at det innføres
et midlertidig storbytillegg på 53 millioner kroner
fra og med 2003. Departementet vil foreslå at tilleg-
get tildeles kommunene Bergen, Trondheim, Stav-
anger og Kristiansand med et likt beløp i kroner pr.
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innbygger. I og med at regnskapstallene er beheftet
med usikkerhet vil vi ikke foreta noen ytterligere

gradering av tilskuddet. Tabell 8.1 viser hvor mye
den enkelte kommune vil få i storbytilskudd.

Tabell 8.1 Storbytilskudd (1000 kroner)

Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand

Storbytilskudd 22 000 14 000 10 000 7 000
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9 Bruk av nyere befolkningstall, kapitalkostnader og
regionaltilskudd

Regjeringen varslet i Sem-erklæringen at vi i det
videre arbeidet med inntektssystemet vil legge vekt
på at utgifter grunnet sterk befolkningsvekst skal
bli tatt tilstrekkelig hensyn til: ”Samarbeidsregje-
ringen vil utrede hvordan økte utgifter for kom-
muner som vokser raskt i folketall bedre kan inn-
arbeides i kriteriene i inntektssystemet.”

Vekstproblematikken berører spesielt to for-
hold i inntektssystemet: valg av dato for innbyg-
gertall som brukes ved beregningen av rammetil-
skudd og behandlingen av kapitalkostnader. Dette
er omtalt under avsnitt 9.2 og 9.3.

Regjeringen varslet i Sem-erklæringen at vi ville
redusere terskelvirkningene av regionaltilskuddet:
”Samarbeidsregjeringen vil fjerne terskelvirknin-
gene av regionaltilskuddet. Omleggingen skal ikke
medføre økte kostnader.” Problemstillingen knyt-
tet til regionaltilskuddet er omtalt under avsnitt 9.4.

9.1 Stortingets merknader

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 ba et
flertall av Kommunalkomiteen om at regjeringen i
kommuneproposisjonen for 2003 vurderte utgifts-
behovet til kommuner med sterk befolkningsvekst:

”Flertallet har merket seg at Regjeringen vil
utredehvordanøkteutgifter forkommunersom
vokser raskt i folketall bedre kan innarbeides
i kriteriene for inntektssystemet. Flertallet ber
Regjeringen legge fram en vurdering i kommu-
neproposisjonen for 2003.” (Budsjett-Innst. S.
nr. 5 (2001-2002)).

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 ba et
flertall av Kommunalkomiteen om at regjeringen i
kommuneproposisjonen for 2003 fremmet forslag
om å redusere terskelvirkningene av regionaltil-
skuddet:

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Sosialistisk
venstrepartiogSenterpartiet, vil vise til at Regje-
ringen vil redusere terskelvirkningene av regio-
naltilskuddet. Omleggingen skal ikke medføre
økte kostnader. Flertallet forventer at Regje-

ringen fremmer forslag om en slik omlegging
i kommuneøkonomiproposisjonen for 2003.”
(Budsjett-Innst. S. nr. 5 (2001-2002)).

9.2 Bruk av nyere befolkningstall ved
beregningen av
innbyggertilskuddet

Når rammetilskuddet til kommunesektoren bereg-
nes brukes kommunevise befolkningstall i flere
sammenhenger: ved beregningen av innbyggertil-
skuddet (inkludert utgiftsutjevning og inntektsut-
jevning), Nord-Norgetilskuddet og regionaltilskud-
det. Til alle disse formål brukes befolkningstall pr.
01.01 året før budsjettåret. Det betyr at kriterieda-
taene som ligger til grunn for rammetilskuddet er
fra 1-2 år gamle ved utbetalingen av tilskuddet. Inn-
byggertilskuddet for 2002 er for eksempel basert
på befolkningstall pr. 01.01.01.

Kommunal- og regionaldepartementet vil
basere innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjev-
ning og inntektsutjevning, på nyere befolkningstall,
slik at kommuner med befolkningsvekst får kom-
pensasjon for nye innbyggere raskt. Regjeringen
foreslår derfor at man går over fra å basere inn-
byggertilskuddet på befolkningstall pr. 01.01 året
før budsjettåret, til å basere innbyggertilskuddet på
befolkningstall pr. 01.01 i budsjettåret. Hvis denne
endringen hadde blitt gjennomført i 2002 ville det
betydd at innbyggertilskuddet for inneværende år
ble basert på befolkningstall pr. 01.01.02.

Beregningen av innbyggertilskuddet

Beregningen av innbyggertilskuddet tar utgangs-
punkt i kommunenes innbyggertall og befolknings-
sammensetning. Data som benyttes er i hovedsak
hentet fra offisiell statistikk fra Statistisk sentral-
byrå (SSB). Kriteriedataene som brukes ved bereg-
ningen av innbyggertilskuddet kan grovt sett deles
inn i to grupper:
1. Kriteriedata som angir innbyggertall fordelt på

ulike aldersgrupper
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2. Kriteriedata som angir antall innvandrere, psy-
kisk utviklingshemmede, antall elever i private
skoler, reiseavstand m.m.

Når det gjelder kriteriedata i gruppe 1 så er det
mulig å basere innbyggertilskuddet på nyere data
enn hva som gjøres i dag. Når det gjelder kriterie-
data i gruppe 2 er det imidlertid vanskelig å basere
innbyggertilskuddet på nyere data, i og med at
dette er data som foreligger på et senere tidspunkt
enn befolkningstall. Kommunal- og regionaldepar-
tementet vil derfor foreslå en modell hvor man a)
bruker nyere tall enn hva man gjør i dag for krite-
riedata i gruppe 1 og b) bruker dagens tidspunkt
for telling av kriteriedata i gruppe 2.

Forutsigbarhet

I dagens inntektssystem gjøres kommunenes inn-
byggertilskudd med utgiftsutjevning kjent når
statsbudsjettet legges fram. Det inntektsutjevn-
ende tilskuddet, som siden innføringen av løpende
inntektsutjevning har blitt beregnet fortløpende
gjennom budsjettåret, gjøres kjent i februar måned
året etter budsjettåret.

Innenfor en modell med bruk av nyere befolk-
ningstall vil størrelsen på den enkelte kommu-
nes innbyggertilskudd bli noe mindre forutsigbar.
Befolkningstall pr. 01.01 i budsjettåret foreligger
ikke når statsbudsjettet legges fram. Det betyr at
det kun kan presenteres et foreløpig innbyggertil-
skuddmedutgiftsutjevningi statsbudsjettet (basert
på samme datagrunnlag som i dag). Endelig inn-
byggertilskudd med utgiftsutjevning vil det først
være mulig å legge fram i juni måned i budsjett-
året. Endelig inntektsutjevnende tilskudd vil være
kjent på samme tidspunkt som i dag.

9.2.1 Fordelingsvirkninger

Kommunal- og regionaldepartementet har foretatt

beregninger som viser hvor mye den enkelte kom-
mune ville vunnet/tapt om man hadde lagt befolk-
ningstall pr. 01.01 i budsjettåret til grunn for inn-
byggertilskuddet i 2001 (i stedet for befolknings-
tall pr. 01.01 året før budsjettåret). Tabell 9.1 viser
gevinst/tap i kroner pr. innbygger for grupper av
kommuner. Kommunene er gruppert etter befolk-
ningsvekst og skatteinntekt i prosent av landsgjenn-
omsnittet. Fra 2000-2001 var det en befolknings-
vekst på 0,56 prosent på landsbasis.

Tabellen viser at det er en klar tendens til at
kommuner som har en befolkningsvekst som er
høyere enn landsgjennomsnittet tjener på at man
legger nyere befolkningstall til grunn for innbyg-
gertilskuddet. Motsatt er det en tendens til at
kommuner som har en befolkningsvekst som er
lavere enn landsgjennomsnittet taper. Hovedårsa-
ken til at fraflyttingskommuner med skatteinntekt
over 110 prosent av landsgjennomsnittet tjener på
bruk av nyere befolkningstall, er at kommunene får
mer i utgiftsutjevnende tilskudd når nyere befolk-
ningstall legges til grunn for innbyggertilskuddet.
Dette har sammenheng med at de mindre kostnad-
skrevende innbyggerne flytter ut av kommunene,
mens de mer kostnadskrevende innbyggerne blir
igjen.

Vedlegg 13 viser anslag på befolkningsveksten
til den enkelte kommune i perioden 1999-20091.
Med utgangspunkt i denne prognosen og kjenn-
skap til kommunens skattenivå kan den enkelte
kommune danne seg et bilde av om den vil tjene
eller tape på den foreslåtte endringen. En kom-
mune som har skatteinntekt under 110 prosent
av landsgjennomsnittet og som forventes å få en
befolkningsvekst som er høyere enn landsgjenn-

1 NIBR v/Kjetil Sørlie utførte i 2001 et prosjekt for Kommunal-
og regionaldepartementet hvor det ble laget befolkningspro-
gnoser for tidsrommet 1999 til 2009. For en nærmere omtale
av prosjektet og befolkningstrender henvises det kapittel
12 i kommuneproposisjonen for 2001 (St.prp. nr. 82 (2001-
2002)).

Tabell 9.1 Gjennomsnittlig gevinst/tap på bruk av nyere befolkningstall i kroner pr. innbygger for grup-
per av kommuner

(N) Skatteinntekt i prosent av landsgjennomsnittet

Befolkningsvekst Under 110 prosent Mellom 110 og 140
prosent

Over 140 prosent

< 0 prosent (179) -196 84 24
0 – 0,56 prosent (85) -52 89 -84
0,56 – 1,0 prosent (72) 46 50 159
1 – 3 prosent (94) 102 38 182
> 3 prosent (5) 272 203

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

392001–2002



omsnittet kan for eksempel anta at den vil tjene på
at nyere befolkningstall legges til grunn for inn-
byggertilskuddet.

Beregninger som Kommunal- og regionalde-
partementet har foretatt viser at det er en tendens
til at fylkeskommuner som har en befolkningsvekst
som er høyere enn landsgjennomsnittet vinner på
bruk av nyere befolkningstall, mens fylkeskom-
muner som har en lavere befolkningsvekst taper.
Fordelingsvirkningene er imidlertid ikke så store
blant fylkeskommunene, som blant kommunene.
Virkningene varierer fra en gevinst på kroner 38
pr. innbygger til et tap på kroner 71 pr. innbyg-
ger.

Kompensasjon

Kommuner med lav befolkningsvekst og lav skatte-
inntekt vil få et inntektstap når innbyggertilskudd
skal baseres på nyere befolkningstall. Hvis kommu-
nene som taper vesentlig på endringen skal være i
stand til å opprettholde et tilfredsstillende nivå på
det kommunale tjenestetilbudet, må kommunene
få kompensert deler av taper. Kommunal- og regi-
onaldepartementet legger derfor opp til at kom-
muner som har skatteinntekt under 110 prosent av
landsgjennomsnittet skal få kompensert tap utover
kroner 120 pr. innbygger gjennom skjønnet. Dette
medfører en økning i skjønnsrammen på om lag
103 millioner kroner, jf. nærmere omtale i kapit-
tel 7.

Beregningene som Kommunal- og regionalde-
partementet har foretatt viser at ingen fylkeskom-
muner vil tape mer enn kroner 120 pr. innbygger
på bruk av nyere befolkningstall. Kommunal- og
regionaldepartementet legger derfor opp til at det
ikke skal innføres en egen kompensasjonsordning
for fylkeskommunene.

Gjennomføring

Kommunal- og regionaldepartementet legger opp
til at innbyggertilskuddet skal være basert på
befolkningstall pr. 01.01 i budsjettåret fra og med
2003. Dette innebærer at det kun vil presente-
res et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsut-
jevning for den enkelte kommune i statsbudsjet-
tet (Grønt hefte). Endelig innbyggertilskudd med
utgiftsutjevning vil gjøres kjent for (fylkes)kom-
munene i juni måned i 2003. I juli-utbetalingen av
rammetilskuddet vil de kommunene som har fått
utbetalt for mye i innbyggertilskudd få et trekk i
innbyggertilskuddet, mens de kommuner som har
fått for lite vil få et tillegg. De kommunene som
taper vesentlig på endringen, og som har skat-

teinntekt under 110 prosent av landsgjennomsnit-
tet, vil få kompensert tap utover 120 kroner pr.
innbygger gjennom et eget skjønnstilskudd i juli
måned.

9.3 Behandlingen av kapitalkostnader

Kommunene har både drifts- og kapitalkostnader
knyttet til produksjonen av nasjonale velferdstje-
nester, men det er kun driftsutgiftene som blir
omfattet av utgiftsutjevningen i inntektssystemet.
Inntektssystemetsa isin1.delutredningblantannet
dette om behandlingen av kapitalkostnader i inn-
tektssystemet:

”I prinsippet skal alle kostnader ved de nasjo-
nale velferdstjenester inngå i utgiftsutjevnin-
gen, også kapitalkostnadene (…) Kommune-
regnskapene er basert på kontantregnskap som
ikke gir grunnlag for å beregne kapitalkostna-
der. Det er følgelig vanskelig å bygge kapital-
kostnader inn i inntektssystemet og å utføre
analyser for å avdekke ufrivillige forskjeller i
kapitalkostnader. Utvalget antar at kapitalkost-
nadene vil fordele seg mellom kommunene om
lag som driftsutgiftene, og at ekskludering av
kapitalkostnader ikke vil ha særlige fordelings-
virkninger.” (NOU 1996:1).

Kommunal- og regionaldepartementet antar at
kommuner som opplever en rask endring i befolk-
ningstallet i perioder vil ha høyere kapitalkostna-
der enn andre kommuner. Kommunal- og regional-
departementet gjennomfører nå, i samarbeid med
Statistisk sentralbyrå, et forprosjekt som skal vur-
dere behandlingen av kapitalkostnader i inntekts-
systemet. I første omgang ønsker vi å undersøke
om KOSTRA-data er egnet til å tallfeste variasjo-
ner i kapitalkostnader mellom kommunene. I til-
legg drøftes det teoretiske grunnlaget for behand-
lingen av kapitalkostnader. Det er lagt til grunn
at Statistisk sentralbyrå skal avslutte forprosjektet
innen 1. oktober 2002. På bakgrunn av dette vil
Kommunal- og regionaldepartementet sette i gang
et hovedprosjekt. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet vil komme tilbake med resultatene fra pro-
sjektet i kommuneproposisjonen for 2004.

9.4 Regionaltilskudd

Dagens ordning

Regionaltilskudd gis i 2002 til kommuner med
skatteinntekt som ligger under 110 prosent av
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landsgjennomsnittet og som har færre enn 3000
innbyggere. Tilskuddets størrelse graderes etter
det geografiske virkeområdet for distriktspolitiske
virkemidler (A-D). Område A har høyest prioritet
ved bruk av distriktspolitiske virkemidler, område
D har lavest prioritet. Regionaltilskudd gis som en
sats pr. kommune, vist i tabell 9.2.

Regionaltilskuddet blir vurdert i sammenheng
med skjønnstilskuddet. Det betyr for eksempel
at en kommune som mottar regionaltilskudd som
følge av at innbyggertall faller under 3000 innbyg-
gere, må påregne redusert skjønnstilskudd. Mot-
satt blir det vurdert økt skjønn til kommuner som
mister regionaltilskuddet ved en økning i innbyg-
gertallet. Det gjøres for å unngå brå inntektsned-
gang for disse kommunene fra det ene året til det
andre. Det er kun et fåtall kommuner som de siste
årene har mistet regionaltilskudd på grunn av at
innbyggertallet har oversteget 3000.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002
ba et flertall av Kommunalkomiteen om at regje-
ringen i kommuneproposisjonen for 2003 fremmet
forslag om å redusere terskelvirkningene av regi-
onaltilskuddet:

”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbei-
derpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Sosia-
listisk venstreparti og Senterpartiet, vil vise
til at Regjeringen vil redusere terskelvirknin-
gene av regionaltilskuddet. Omleggingen skal
ikke medføre økte kostnader. Flertallet for-
venter at Regjeringen fremmer forslag om en
slik omlegging i kommuneøkonomiproposisjo-

nen for 2003.” (Budsjett-Innst. S. nr. 5 (2001-
2002)).

Forslag til ny ordning fra og med 2003

For å redusere terskelvirkningene av at kommu-
nene mister regionaltilskudd som følge av at inn-
byggertallet overstiger 3000, vil Kommunal- og
regionaldepartementet foreslå at det innføres en
overgangsordning. Denne foreslås utformet slik at
en kommune får en gradvis nedtrapping over fem
år dersom den mister regionaltilskuddet på grunn
av økt innbyggertall. Dette er i tråd med andre
overgangsordninger i inntektssystemet. Dersom
kommunen i løpet av perioden skulle bli berettiget
til regionaltilskudd igjen, vil overgangsordningen
brytes og kommunen mottar i stedet fullt tilskudd
på vanlig måte.

Det er videre ønskelig å ta hensyn til kommuner
som fra det ene året til det andre overstiger grensen
på 110 prosent av gjennomsnittlige skatteinntekter.
Det anses for mer sannsynlig at en kommune vil
gå inn og ut av en overgangsordning som gjelder
skatt, enn en overgangsordning som gjelder inn-
byggertall. Det vil derfor gjøre systemet unødven-
dig komplisert å ha en overgangsordning som gjel-
der skatt. Det foreslås derfor å kompensere kom-
muner som mister regionaltilskuddet som følge av
at skatteinntekten overstiger 110 prosent gjennom
skjønnsmidlene. Dette forslaget vil bli innarbeidet
i Kommunal- og regionaldepartementets retnings-
linjer for fylkesmannens skjønnstildeling.

Tabell 9.2 Regionaltilskudd 2002

Prioriteringsområde Beløp (i 1000 kroner)

A (Finnmark og Nord-Troms) 8 332
B, C og D 3 610
Utenfor distriktspolitisk virkeområde 3 610
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10 Fordelingsvirkninger av innføring av løpende
inntektsutjevning

10.1 Kommunalkomiteens merknad

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 ba et
flertall av Kommunalkomiteen om at Regjeringen i
kommuneproposisjonen for 2003 vurderte virknin-
gene av at skatteåret 1999 falt bort som grunnlag
for inntektsutjevningen som følge av innføringen
av løpende inntektsutjevning:

”Eit anna fleirtal, medlemene frå Arbeidarpar-
tiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet,
ber om at departementet vurderer saka på ny.
Det må greiast ut kva inntektstap kommunar
fekk av at 1999 fall bort som grunnlagsår for
utjamning. Fleirtalet føreset at faktiske skatte-
data blir lagde til grunn når ein vurderer skat-
tenivået i 1999 for kommunar og fylkeskom-
munar. Fleirtalet ber departementet komme til-
bake med saka i Kommuneproposisjonen for
2003 og eventuelt fremme forslag om kompen-
sasjon.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kris-
telig Folkeparti ber Regjeringen i kommune-
proposisjonen for 2003 gjennomgå virkningen
av at det ikke var etablert en særlig utjevnings-
ordning for 1999 i forbindelse med innføringen
av den løpende inntektsutjevningen.” (Budsjett-
innst.S. nr. 5 (2001-2002)).

10.2 Innføringen av løpende
inntektsutjevning

Fram til 2000 ble det inntektsutjevnende tilskud-
det beregnet på grunnlag av to år gamle skatte-
tall. Etter ønske fra kommunesektoren ble det fra
og med 2000 innført løpende inntektsutjevning.
Løpende inntektsutjevning innebærer at inntekts-
utjevningen for den enkelte måned beregnes fort-
løpende gjennom året når skatteinngangen for den
enkelte måned foreligger.

Overgangen til løpende inntektsutjevning har
medført at 1998- og 1999-skatten har falt bort som
grunnlag for inntektsutjevningen. Dette har isolert
sett vært ugunstig for kommuner og fylkeskom-
muner som hadde lave skatteinntekter i 1998 og

1999, og som samtidig har hatt en sterk vekst i
skatteinntektene i 2000 og 2001.

10.3 Overgangsordning for løpende
inntektsutjevning i 2000

I 2000 ble det innført en egen overgangsordning
for å kompensere kommuner og fylkeskommu-
ner som tapte på at 1998 falt bort som grunnlag
for det inntektsutjevnende tilskuddet. For å iden-
tifisere kommuner som tapte på at 1998 falt bort
som grunnlag for inntektsutjevningen sammenlig-
net departementet kommunenes skatteinngang i
1998 med et beregnet normalår. Skatteinngangen
i årene 1993-97 ble lagt til grunn for beregningen
av normalåret.

Minsteinntektskommuner som ble anslått å ha
tapt mer enn 100 kroner pr. innbygger fikk kom-
pensert 50 prosent av det overskytende beløpet.
Kompensasjonen, som for kommunene beløp seg
til 251 millioner kroner, ble utbetalt i 2000 over
kap. 571, post 66, overgangsordning ved innførin-
gen av løpende inntektsutjevning. Kompensasjo-
nen til fylkeskommunene, som ble utbetalt over
kap. 572, post 66, beløp seg til 23 millioner kro-
ner.

10.4 Ingen overgangsordning for 2001

Det ble ikke utformet en tilsvarende overgangsord-
ning for 2001 som for 2000. I kommuneøkonomi-
proposisjonen for 2000 begrunnet departementet
det med at:

”Det lar seg vanskelig gjøre å utforme samme
overgangsordning for 2001 som for 2000. Dette
skyldes i hovedsak bortfallet av selskapsskatt
som kommunal skatt fra 1999. Det medfører
at skattetall for 1999 ikke blir direkte sammen-
lignbare med skattetall for tidligere år. Depar-
tementet foreslår derfor at det ikke lages en
egen overgangsordning for 2001, men at kom-
muner/fylkeskommuner som eventuelt kom-
mer spesielt dårlig ut vurderes i forhold til
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skjønnstildelingen i 2002” (St.prp. nr. 69 (1998-
1999)).

Innenfor skjønnsrammen for 2002 ble det satt av
15 millioner kroner for å kompensere kommuner
som tapte mye på at skatteinngangen i 1999 falt
bort som grunnlag for inntektsutjevningen. Belø-
pet ble fordelt mellom Vestfold og Rogaland fylke.
Årsaken til at disse fylkene ble kompensert var
at flere kommuner i disse fylkene hadde en skat-
tevekst som var lavere enn landsgjennomsnittet i
1999, og en skattevekst som var høyere enn lands-
gjennomsnittet i 2000.

Det er i 2002 ikke lagt inn kompensasjon til fyl-
keskommuner som har tapt på at 1999-skatten har
falt bort som grunnlag for inntektsutjevningen.

10.5 Gevinst/tap på at
skatteinngangen i 1999 falt bort
som grunnlag for
inntektsutjevningen

Departementet har på bakgrunn av Kommunalko-
miteens merknad foretatt beregninger som viser
anslag på hvor mye den enkelte kommune og fyl-
keskommune har vunnet/tapt på at skatteinngan-
gen i 1999 ikke ble lagt til grunn for inntektsutjev-

ningen i 2001. I beregningene har departementet
sett på hvor mye mer/mindre den enkelte kom-
mune ville fått i inntektsutjevnende tilskudd om
inntektsutjevningen i 2001 var basert på 1999-skat-
ten, i stedet for 2001-skatten1.

Beregningene som departementet har foretatt
viser at 120 kommuner, på grunnlag av disse bereg-
ningstekniske forutsetningene, har tapt på at 1999-
skatten falt bort som grunnlag for inntektsutjev-
ningen. Oslo og kommunene i Akershus har tapt
mest. Tabell 10.1 viser gevinst/tap i kroner pr. inn-
bygger for kommunene gruppert fylkesvis.

I 2000 fikk minsteinntektskommuner som tapt
mer enn 100 kroner pr. innbygger kompensert 50
prosent av det overskytende beløpet. Hvis vi skulle
etablert en tilsvarende overgangsordning for 2001
ville det kostet om lag 150 millioner kroner.

Av fylkeskommunene er det kun Buskerud som
har tapt mer enn 100 kroner pr. innbygger på at
1999-skatten falt bort som grunnlag for inntekts-
utjevningen, og som har skatteinntekt under 120

1 Vi ville antakeligvis ha fått et mer korrekt bilde på hvor mye
den enkelte kommune har vunnet/tapt på at 1999-skatten
ikke har blitt utjevnet, om vi hadde sammenlignet kommu-
nens skatteinngang i 1999 med et beregnet normalår. På
grunn av at selskapsskatten ble avviklet i 1999 er det imid-
lertid vanskelig å sammenligne skatteinngangen i 1999 med
et beregnet normalår.

Tabell 10.1 Anslag på gevinst/tap for kommunene gruppert fylkesvis på at skatteinngangen i 1999 falt
bort som grunnlag for inntektsutjevningen. (1 000 kroner)

Fylke Gevinst/tap (1000 kr) Gevinst/tap i kr pr. innbygger

Østfold -1 741 -7
Akershus -249 454 -534
Oslo -354 318 -698
Hedmark 46 330 248
Oppland 57 221 313
Buskerud -77 816 -329
Vestfold -35 172 -165
Telemark 56 974 345
Aust-Agder 39 135 383
Vest-Agder 52 096 335
Rogaland 3 201 9
Hordaland -608 -1
Sogn og Fjordane 32 228 300
Møre og Romsdal 2 352 10
Sør-Trøndelag 68 078 259
Nord-Trøndelag 110 262 867
Nordland 151 956 636
Troms 53 118 351
Finnmark 46 159 623

Landet 0 0
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prosent av landsgjennomsnittet. Hvis Buskerud fyl-
keskommune skulle fått kompensert 50 prosent av
tapet over 100 kroner pr. innbygger ville det kostet
om lag 5,2 millioner kroner.

10.6 Departementets tilrådning

Departementet vil ikke fremme forslag om en egen
kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner
som har tapt på at 1999-skatten falt bort som
grunnlag for inntektsutjevningen. Departementet
vil peke på at beregningene kun er basert på en sam-
menligning av hvor mye mer/mindre den enkelte
(fylkes) kommune ville fått i inntektsutjevning om

1999-skatten hadde blitt lagt til grunn for inntekts-
utjevningen i 2001, i stedet for 2001-skatten. Utsla-
gene for enkelt (fylkes) kommuner vil antakeligvis
endres vesentlig når skattetallene for 2002, 2003
og videre foreligger. Det er derfor ikke mulig nå
å gi et tilfredsstillende anslag på tap/gevinst som
følge av bortfall av 99-skatten sammenlignet med
et ”normalår”. Departementet vil videre peke på at
fylkesmennene ble gjort oppmerksom på at kom-
muner som sannsynligvis hadde tapt mye på at
1999-skatten ikke ble utjevnet, kunne vurderes i
forhold til skjønnstildelingen i 2002. Det er også
rimelig at fylkesmennene, som har overtatt ansva-
ret for skjønnstildelingen, vurderer dette i forbin-
delse med skjønnstildelingen i 2003.
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11 Innlemming og avvikling av øremerkede tilskudd

Regjeringen ønsker å redusere antallet og omfan-
get av øremerkede tilskudd til kommuner og fyl-
keskommuner. Formålet er å redusere den statlige
detaljstyringen av kommunesektoren og gi kom-
muner og fylkeskommuner større muligheter for
tilpasning til lokale forhold. Redusert øremerking
vil også føre til lavere administrasjonskostnader for
staten og kommunene. Ved behandling av St.prp.
nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001
m.v. (kommuneøkonomiproposisjonen for 2001),
Innst. S. nr. 252 (1999-2000), sluttet Stortinget seg
til en plan for innlemming/avvikling av øremerkede
tilskudd i perioden 2001-2007.

Regjeringen foreslår at en rekke øremerkede
tilskudd enten innlemmes i rammetilskuddet til
kommuner og fylkeskommuner i 2003, eller avvik-
les, jf. tabell 11.1. Tabellen omfatter flere tilskudd
enn det som er foreslått i plan for innlemming/
avvikling 2001-2007 for året 2003.

I det følgende gis en nærmere omtale av de
enkelte tilskuddenesom foreslås innlemmet/avvik-
let:

Kap. 221, post 63 Tilskudd til skolefritidsordningen

Tilskuddsordningen skal medvirke til drift av sko-
lefritidsordninger, slik at barn kan få et tilbud om
omsorg og aktivitet før og etter skoletid i alle

kommuner. Ved behandling av kommuneøkono-
miproposisjonen for 2001 sluttet Stortinget seg til
at tilskuddet skulle innlemmes i 2002. Regjerin-
gen Stoltenberg foreslo i St.prp. nr. 82 (2000-2001)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommune-
sektoren 2002 (kommuneproposisjonen for 2002) å
utsette innlemmingen inntil det ble nærmere vur-
dert hvilke konsekvenser dette får for foreldrebe-
talingen. Stortinget sluttet seg til forslaget. Regje-
ringen vil nå fremme et lovforslag vedrørende
finansieringen av tilbudet, og foreslår at tilskudd til
skolefritidsordningen innlemmes i rammetilskud-
det til kommunene fra 1. august 2003.

Kap. 221, post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring

Målet med dette tilskuddet er å stimulere kommu-
nene til å gi alle elever et leirskoleopphold i løpet
av grunnskolen. I St.prp. nr. 1 (2000-2001) ble det
foreslått å legge tilskuddet inn i rammetilskuddet til
kommunene. Stortinget vedtok å videreføre bevilg-
ningen som øremerket tilskudd. Regjeringen fore-
slår at tilskuddet til leirskoleopplæring innlemmes
i inntektssystemet fra 01.01.03.

Kap. 223, post 60 Tilskudd til landslinjer

Målsettingen med ordningen har vært å sikre et

Tabell 11.1 Tilskudd som foreslås innlemmet/avviklet i 2003 (høst 2002)

Kap./post Tilskudd Dep Kommune/
fylkeskommune

Innl/avvikl

221/63 Tilskudd til skolefritidsordning UFD K innlemmes
221/66 Tilskudd til leirskoleopplæring UFD K innlemmes
223/60 Tilskudd til landslinjer (f.o.m. 1/8 2002 ) UFD FK innlemmes
224/62 Tilskudd til seniortiltak i grunnskolen UFD K innlemmes
224/62 Tilskudd til seniortiltak i videregående skole UFD FK innlemmes
502/1 Driftsutgifter valg KRD FK innlemmes
502/60 Refusjon til kommuner valg KRD K innlemmes
673/60 Tilskudd til driftsomlegging (Conrad Svendsen) SOS K innlemmes
673/62 Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede SOS K avvikles
674/60 Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede SOS K innlemmes
739/61 Driftsavtaler HD K innlemmes
856/64 Prøveprosjekt Oslo indre øst BFD K avvikles
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nasjonalt tilbud i enkelte små og kostbare kurs
som bare gis ett eller et fåtall steder i landet. Fyl-
keskommunene har i dag etablert et godt samar-
beid om andre lignende landsdekkende tilbud der
betalingen for elevene skjer ved gjesteelevoppgjør.
Regjeringen foreslår at tilskuddet til landslinjer inn-
lemmes i inntektssystemet fra 01.08.02 på samme
bevilgningsnivå som i 2001. Regjeringen legger
med dette til rette for at fylkeskommunene kan
videreføre tilbudene. Ved denne innlemmingen får
fylkeskommunene et helhetlig ansvar for landslin-
jene på samme måte som de har ansvar for andre
tilbud innenfor videregående opplæring.

Kap. 224, post 62 Tilskudd til seniortiltak i grunnsko-
len

Tilskuddet går til seniortiltak i grunnskolen, jf. St.
prp.nr.1 Tillegg nr. 2 (2001-2002). Tiltaket skal sikre
at lærere over 58 år får redusert leseplikt. Midlene
ble lagt inn som et øremerket tilskudd i 2002, men
innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra
01.01.03.

Kap. 224, post 62 Tilskudd til seniortiltak i videre-
gående opplæring

Tilskuddet går til seniortiltak i videregående opp-
læring, jf. St.prp.nr.1 Tillegg nr. 2 (2001-2002). Til-
taket skal sikre at lærere over 58 år får redusert
leseplikt. Midlene ble lagt inn som et øremerket
tilskudd i 2002, men innlemmes i rammetilskuddet
til fylkeskommunene fra 01.01.03

Kap. 502 Valgutgifter post 60 Refusjon til kommu-
ner

I dag får kommunene refusjon for sine utgifter ved
stortingsvalg gjennom øremerkede tilskudd. I Ot.
prp. nr. 45 (2001-2002) Om lov om valg til Stortinget,
fylkesting og kommunestyrer (valgloven) la regje-
ringen opp til at kommunene i framtiden skulle få
dekket sine utgifter i forbindelse med stortings-
valg gjennom overføringer via inntektssystemet.
I tråd med dette forslaget foreslår regjeringen at
den eksisterende refusjonsordningen innlemmes i
inntektssystemet fra og med 2003.

Kap. 502 Valgutgifter post 1 Driftsutgifter

I dag får fylkeskommunene refundert sine utgif-
ter ved stortingsvalg over kapittel 502 Valgutgifter
post 1 Driftsutgifter. I Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)
Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kom-
munestyrer (valgloven) la regjeringen opp til at fyl-

keskommunene i framtiden skulle få dekket sine
utgifter i forbindelse med stortingsvalg gjennom
overføringer via inntektssystemet. I tråd med dette
forslaget foreslår regjeringen at den eksisterende
refusjonsordningen innlemmes i inntektssystemet
fra og med 2003.

Kap. 673, post 60 Tilskudd til driftsomlegging

Etter bortfall av sykehusloven er det meste av drif-
ten ved Conrad Svendsen Senter (CSS) definert
som omsorgsboliger og sykehjem. Dette innebæ-
rer at hoveddelen av utgiftene det offentlige skal
finansiere knytter seg til tjenester som kommu-
nene har ansvar for. Kommunene har med dette
fått et betalingsansvar for de fleste av brukerne
ved CSS. Den delen av bevilgningen som benyttes
til kompensasjon til kommunene, legges inn i inn-
tektssystemet til kommunene fra 2003.

Kap. 673, post 62 Tilskudd til utskriving av unge funk-
sjonshemmede

Formålet med bevilgningen er å stimulere kommu-
nene til å gi yngre funksjonshemmede i alders- og
sykehjem som ønsker det, et alternativt tilbud om
bolig og tjenester. Målgruppen er personer under
67 år med fysiske funksjonshemminger. I kommu-
neøkonomiproposisjonen for 2001 ble tilskuddet
foreslått avviklet fra 2003 og Stortinget sluttet seg
til forslaget. Regjeringen foreslår at den midlerti-
dige ordningen avvikles fra 2003.

Stortinget har i romertallsvedtak pålagt regje-
ringen i samarbeid med brukerorganisasjonene å
utarbeide en handlingsplan med tiltak for å sørge
for at alle unge funksjonshemmede som ønsker det,
er flyttet ut av eldreinstitusjon innen utgangen av
2005, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001 – 2002). Det
er igangsatt et samarbeid med brukerorganisasjo-
nene. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til
saken i St.prp. nr. 1 (2002 – 2003).

Kap. 674, post 60 Tilskudd til assistenter for funk-
sjonshemmede

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ
organisering av praktisk og personlig hjelp for
sterkt funksjonshemmede med behov for bistand
i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet.
Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og
mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funk-
sjonshemming. Tjenesten er en del av de samlede
kommunale omsorgstjenestene og knyttes til per-
sonen, ikke boligen. Bevilgningen er forutsatt lagt
inn i inntektssystemet til kommunene fra 2003. Inn-
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lemmingen er i tråd med innlemmingsplanen som
Stortinget sluttet seg til ved behandlingen av kom-
muneøkonomiproposisjonen for 2001.

Kap. 739, post 61 Driftsavtaler

Ordningen ble etablert i forbindelse med at det
fra 1. juli 1998 ikke lenger ble gitt trygderefu-
sjon for undersøkelse og behandling utført av pri-
vatpraktiserende helsepersonell uten driftsavtale
med fylkeskommuner og kommuner. Det øremer-
kede tilskuddet ble innført for fylkeskommuner og
kommuner som fra 01.07.98 opprettet driftsavta-
ler med yrkesutøvere som fram til dette tidspunk-
tet hadde refusjonsberettiget praksis uten drifts-
avtale. 01.01.02 overtok de regionale helseforeta-
kene ansvaret for driftsavtaler med legespesialister
og psykologer. I 2002 har midlene blitt bevilget til
kommuner for driftsavtaler inngått med fysiotera-
peuter. Stortingets forutsetning har vært at belø-
pet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene
i 2003.

Kap. 856, post 64 Prøveprosjekt Oslo, indre øst

Prosjektet med gratis korttidstilbud i barnehage
for alle 4- og 5-åringer i bydel gamle Oslo ble for-
melt avsluttet som forsøksprosjekt ved årsskiftet
2001/2002. I budsjettet for 2002 er det imidler-
tid bevilget midler for å videreføre tiltaket ut bar-
nehageåret 2001/2002. Et flertall på Stortinget -
med unntak av Fremskrittspartiet - uttalte under
behandlingen av Barne- og familiedepartementets
budsjett for 2002:

”Flertallet ser det som naturlig at Regjeringen
kommer tilbake til denne saken (prøveprosjekt
i Oslo indre Øst) i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett med tanke på å utvide tiltaket
for hele landet.”

Målet med ordningen har vært å øke andelen
barn i barnehagene i disse aldersgruppene. Videre
har det vært et mål å bedre opplæringen og inte-
greringen av barn fra språklige og kulturelle mino-
riteter. Evalueringen av forsøket viser at andelen
barn med innvandrerbakgrunn i barnehage har
økt i bydelen og at femåringene har gjort positive
språklige framskritt selv om de fortsatt ligger etter
sine norskspråklige jevnaldringer. I samarbeid med
berørte departement utreder Barne- og familiede-
partementet forsøksvirksomhet i utvalgte kommu-
ner for å bedre norsk språkforståelse i familier
med forskolebarn. Her vil helsestasjon, barnehage
og norskopplæringstilbud for foreldre stå sentralt.
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2002
stilt nødvendige midler til disposisjon for en vide-
reføring av korttidstilbudet i bydel Gamle Oslo ut
høsten 2002.

I tillegg foreslås følgende:

Kap. 243, post 60 Kompetansesenter for spesialun-
dervisning (PP-tjenesten)

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 228 (1997-98) om
de statlige pedagogiske kompetansesentra, vedtok
Stortinget å innføre et tidsavgrenset tilskudd til
styrking av den kommunale og fylkeskommunale
PP-tjenesten tilsvarende 300 årsverk. Ved etable-
ringen av ordningen ble det antydet at tilskuddet
kunne innlemmes etter 3-5 år. Stortinget sluttet
seg til forslag om å innlemme tilskuddet i 2003,
ved behandling av kommuneøkonomiproposisjo-
nen for 2001. En større evaluering av ordningen
er nå satt i gang og resultater vil foreligge våren
2003. Av hensyn til evalueringen og at styrkingen
foreløpig ikke er oppe på ønsket nivå, foreslår
regjeringen å utsette innlemmingen av tilskuddet
til 2004.
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12 Endring av finansieringsordninger

12.1 Barnehager

Sem-erklæringen skisserer de viktigste målene for
Samarbeidsregjeringens satsing på barnehagepo-
litikken:

”En forutsetning for økt valgfrihet og økt like-
stilling for småbarnsforeldre er at barnefami-
liene har økonomi til å velge omsorgsform og
at det er tilbud om flere og rimeligere barne-
hageplasser. Et viktig mål for Samarbeidsre-
gjeringen er å arbeide med sikte på full bar-
nehagedekning i løpet av 2003, blant annet
gjennom likebehandling av private og offent-
lige barnehager. ……Samarbeidsregjeringen
vil samle alle offentlige tilskudd til barneha-
gene i et direkte tilskudd til den enkelte barne-
hage.”

Siden siste halvdel av 1990-tallet er det blitt stadig
tydeligere at dagens virkemidler ikke er gode nok
i forhold til å nå målet om en fullt utbygd sektor.
Tempoet i utbyggingen er blitt redusert og nivået
på foreldrebetalingen for høyt. Videre har mange
private barnehager en usikker økonomisk situa-
sjon, blant annet på grunn av varierende kommu-
nal medfinansiering. Private barnehager utgjør 40
prosent av det totale barnehagetilbudet, og det er
stort behov for å sikre at denne delen av sektoren
får tilsvarende økonomiske betingelser som kom-
munale barnehager. Av de 3 milliarder kroner kom-
munene bruker på barnehagesektoren årlig, går
kun om lag 400 millioner kroner til private barne-
hager.

Grunnleggende endringer i finansieringen og
styringen av barnehagesektoren er derfor nødven-
dig. Det samlede offentlige tilskuddet til barneha-
gene må økes for å nå målet om at den gjennom-
snittlige foreldrebetalingen ikke skal overstige 20
prosent. Samtidig er det en forutsetning at den
offentlige støtten gis på like vilkår til alle barneha-
ger.

I motsetning til mange andre velferdstjenester,
er barnehagene aldri blitt definert som en lovpå-
lagt oppgave for kommunene. Det kan derfor være
behov for en tydeligere ansvarsforankring. De juri-
diske virkemidlene for å styre sektoren vil derfor
bli vurdert.

12.1.1 Innfasing av nye virkemidler i perio-
den 2003-2005

Barnehager er en type tjeneste der brukernes
behov varierer mye fra kommune til kommune. For
å sikre en optimal brukertilpasning vil det være
riktig å legge ansvaret på lokalt nivå. En slik løs-
ning gir også kommunene grunnlag for en mer
helhetlig tenkning rundt barns oppvekstvilkår på
lokalplan.

Regjeringen ønsker en overgang til rammefi-
nansiering av barnehagene. Samtidig skal ansva-
ret for sektoren som helhet forankres tydeligere i
kommunen. En slik løsning er i tråd med det finan-
sielle ansvarsprinsipp, og følger også opp regjerin-
gens ønske om avvikling av øremerkede tilskudd
til fordel for styrking av lokaldemokratiet gjennom
økte rammeoverføringer. Regjeringen vil samtidig
innføre en lovfestet plikt til økonomisk likebehand-
ling av private og offentlige barnehager.

En sterkere formell forankring av det kommu-
nale ansvaret for barnehagene er nødvendig. Dette
gjelder særlig ansvaret for utbygging, ansvaret for
at alle barnehagene gis likeverdige driftsvilkår, og
ansvaret for å sikre alle barn et likeverdig barne-
hagetilbud.

Omleggingen skal i sin helhet være fullført i
løpet av inneværende stortingsperiode. Prosessen
med å implementere nye virkemidler starter i 2003
og flere alternativer og tidsløp vurderes. Stortin-
get har for tiden til behandling et dokument 8 for-
slag om finansiering og organisering av barnehage-
sektoren. Regjeringspartiene har startet samtaler
i Stortinget med sikte på brede politiske løsninger
om mål og virkemidler i barnehagepolitikken.

Regjeringen vil legge følgende til grunn for det
videre arbeidet:
– For å sikre likebehandling trekkes i 2003 de

midlene kommunene i dag bruker til private
barnehager (om lag 400 millioner kroner) ut
av rammene, og legges inn som en del av
statstilskuddet til de private. Dette innebærer
en todelt finansiering i en overgangsperiode –
private barnehager finansieres med ett offent-
lig tilskudd fra staten, mens kommunale barne-
hager opprettholder dagens todelte offentlige
finansiering fra både stat og kommune.
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– Tilskuddet innlemmes i inntektssystemet til
kommunene. Dette kan enten gjennomføres fra
og med 2004, eller når utbyggingsmålet er nådd
og den offentlige finansieringen er ferdig opp-
trappet.

– Det innføres en lovfestet plikt til økonomisk
likebehandling av private og kommunale bar-
nehager. Dette vil innebære at kommunene må
gi samme tilskudd for samme type barnehage-
tilbud uavhengig av om barnehagen er privat
eller kommunalt eiet.

– Ved slutten av utbyggingsfasen kan det innfø-
res en lovfestet plikt for kommunene til å tilby
barnehageplasser til alle som ønsker det.

– Alternativt til innføring av en lovfestet plikt til å
tilby plasser, kan årlige utbyggingsmål fastset-
tes gjennom forpliktende konsultasjoner mel-
lom staten og kommunesektoren.

– Den offentlige finansieringen av alle barneha-
ger trappes gradvis opp til den dekker om lag
80 prosent av kostnadene.

12.1.2 Beskrivelse av endringer i 2003

Todelt offentlig finansiering

2003 blir et overgangsår. I denne overgangsperi-
oden vil Regjeringen legge opp til en todeling av
den offentlige finansieringen av sektoren. Dette er
et viktig virkemiddel for å sikre likebehandling av
alle barnehager. De midler som kommunene i dag
bruker på private barnehager, trekkes ut av ram-
mene og legges inn som en del av statstilskuddet
til private. Kommunenes ansvar for finansiering av
private barnehager vil dermed falle bort i denne
perioden. Dette betyr ulikt nivå på statstilskuddet
til private og kommunale barnehager i 2003. Men,
samtidig gir dette staten mulighet til direkte påvirk-
ning av den samlede offentlige finansieringen av
private barnehager, og kan dermed i større grad
sikre økonomisk likebehandling.

Om lag 400 millioner kroner omfordeles

På grunnlag av regnskapsrapportering fra private
barnehager og tall fra kommuneregnskapene, er
det beregnet at uttrekket i 2003 vil være i stør-
relsesorden 400 millioner kroner (i 2002-kroner).
Regnskap over kommunenes tilskudd til privat bar-
nehagedrift vil bli lagt til grunn for uttrekket i den
enkelte kommune. Det er nødvendig med ytterli-
gere analyse og kvalitetssikring, før en kommune-
vis fordeling kan legges fram.

Uendret tilskuddsforvaltning

Forvaltningen av det statlige tilskuddet vil være
uendret i 2003. Alle barnehageeiere søker om stats-
tilskudd via kommunen, til fylkesmannen. Fylkes-
mannen beregner tilskudd og utbetaler til den
enkelte barnehageeier, via kommunen, som i dag.

Regjeringen vil komme tilbake til nivået på bar-
nehagesatsingen i høstens forslag til statsbudsjett.

12.1.3 Endring av kriterier for tilskudd til til-
tak for barn med funksjonshemming
i barnehage

Barn med funksjonshemming kan blant annet
trenge tilrettelegging av fysiske forhold og styr-
king av personalet i barnehagen for å kunne ha
nytte av oppholdet. Staten gir et særskilt tilskudd
for å dekke kommunenes merkostnader til dette.
Tilskuddet utgjør 10 prosent av det totale statlige
driftstilskuddet og utbetales til kommunen.

Det ordinære statstilskuddet har økt betydelig
de siste årene. Koblingen mellom de to tilskuddene
gjør at tilskuddet til tiltak for funksjonshemmede
også har økt i samme periode. I 1997 ble det brukt
370 millioner kroner til dette tilskuddet, og tilsva-
rende beløp for 2002 vil utgjøre om lag 570 millio-
ner kroner. Statistikken tyder ikke på at antallet
barn med funksjonshemming i barnehage har økt
tilsvarende.

Fra og med 2003 legges det opp til at tilskuddet
til tiltak for funksjonshemmede ikke lenger skal
bli utmålt i forhold til størrelsen på det statlige
driftstilskuddet. Midlene skal fortsatt gis som et
samlet beløp til kommunene, men vil bli utbetalt
som et engangsbeløp i forbindelse med fylkesman-
nens første utbetaling av statstilskudd til barneha-
gene. For den enkelte kommune innebærer dette
at tilskuddet vil bli videreført på samme nivå som i
2002. Den konkrete utformingen av nye tildelings-
kriterier vil bli presentert i forslag til statsbudsjett
i oktober.

85 prosent av barn medfunksjonshemming som
går i barnehage, har plass i kommunale barneha-
ger.Barn medfunksjonshemmingbør ha desamme
muligheter til å velge barnehagetilbud som andre
barn. Derfor ønsker Regjeringen å drøfte med kom-
munesektoren hvordan private barnehagers plikt
til å ta imot funksjonshemmede barn faktisk kan
gjennomføres.
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12.2 Fagskoleutdanningen

Regjeringen tar sikte på å fremme forslag til lov om
fagskoleutdanning for Stortinget høsten 2002. Lov-
forslaget vil omfatte korte yrkesrettede utdannin-
ger på nivået etter videregående opplæring, blant
annet dagens tekniske fagskoler. I forbindelse med
dette arbeidet vil det bli foreslått at fylkeskommu-
nenes lovpålagte plikt til å tilby teknisk fagskole
faller bort. Midler til drift av teknisk fagskole som
i dag ligger inne i rammeoverføringene til fylkes-
kommunene, vil bli trukket ut og bli benyttet til å
etablere en ny finansieringsordning basert på fak-
tisk aktivitet.

12.3 Tilskudd til folkehøgskoler

Regjeringen vil våren 2002 legge fram en ny lov
om folkehøgskoler, der det foreslås at det offent-
lige tilskuddet til folkehøgskoler i sin helhet skal
håndteres av staten. Den nåværende ordningen er
at 5/6 av tilskuddet bevilges av staten og 1/6 av
tilskuddet bevilges av fylkeskommunen der skolen
ligger. Samling av tilskuddet hos staten innebærer
at fylkeskommunenes andel av tilskuddet trekkes
ut av rammetilskuddet til fylkeskommunene og
overføres den statlige bevilgningsrammen. I 2002
utgjør fylkeskommunenes andel om lag 75 millio-
ner kroner.

12.4 Øremerking av midler til
kollektivtransport

For å styrke statens satsing på lokal kollektivtrans-
port har Regjeringen vurdert om finansieringsan-
svaret for lokalkollektivtransportunder fylkeskom-
munens ansvarsområde skal overføres til Samferd-
selsdepartementets budsjett, alternativt at dagens
ansvarsforhold opprettholdes, men eventuelt blir
supplert med et eget statlig finansielt virkemiddel
for å stimulere fylkeskommunenes satsing på lokal
kollektivtransport.

Regjeringen mener det er riktig å opprettholde
dagens ansvarsdeling. På denne bakgrunn går
regjeringen inn for at hoveddelen av finansieringen
av den lokale kollektivtransporten fortsatt dekkes
av fylkeskommunens frie inntekter. For å sikre sta-
ten et direkte finansielt virkemiddel overfor den
lokale kollektivtransporten, tar Regjeringen sikte
på å innføre en insentivordning av langsiktig karak-
ter.Ordningenbørgjeldefor destørrebyområdene,
der det blant annet ut fra miljø- og arealhensyn er
viktig å styrke kollektivtransporten. Ordningen er

foreslått lagt til Samferdselsdepartementets bud-
sjett og utredes nærmere med sikte på innføring
senest i 2004. For nærmere omtale jf. St.meld.nr.
26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport.

12.5 Ressurskrevende brukere

Kommuner med ressurskrevende brukere har
siden 2000 blitt kompensert gjennom Kommunal-
og regionaldepartementets skjønnsmidler. I Sem-
erklæringen varslet regjeringen at den ville eta-
blere en ny ordning for ressurskrevende brukere:
”Samarbeidsregjeringen vil utrede og etablere en
ordning for særlig ressurskrevende brukere, som
ikke er basert på skjønnsmidler.”

I forbindelse med behandlingen av kommune-
proposisjonen for 2002 fattet Stortinget vedtak om
etablering av en toppfinansieringsordning (St.prp.
nr. 82 (2000-2001)):

”Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme
forslag om en toppfinansieringsordning for res-
surskrevende brukere, med en betydelig kom-
munal egenandel. Det bør legges til rette for at
en slik ordning kan iverksettes fra 2003.”

I forbindelse med statsbudsjettet for 2002 (St.prp.
nr. 1 (2001-2002)) fattet det nyvalgte Stortinget et
tilsvarende vedtak:

”Stortinget ber Regjeringen om å etablere en
statlig toppfinansiering for ressurskrevende
brukere. Regjeringen bes fremme forslag i kom-
muneproposisjonen for 2003.”

For å få utredet alternative modeller og få vurdert
administrative og økonomiske konsekvenser av en
ny finansieringsordning, ble det høsten 2001 ned-
satt en interdepartemental arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter fra Kommunal- og regional-
departementet, Sosialdepartementet, Helsedepar-
tementet, Finansdepartementet og Fylkesmannen
i Oslo og Akershus.

Arbeidsgruppens utredning viser at alternative
utforminger av toppfinansieringsmodeller gir ulike
fordelingsvirkninger, og at det er nødvendig å
arbeide videre med utformingen av rapporterings-
og kontrollopplegget. Regjeringen går derfor inn
for at arbeidsgruppens rapport sendes på offentlig
høring blant annet til kommunene høsten 2002, og
at saken deretter presenteres i full bredde i kom-
muneproposisjonen for 2004. Saken har vært tatt
opp innenfor Konsultasjonsordningen mellom sta-
ten og kommunesektoren, der Kommunenes Sen-
tralforbund er blitt orientert om behandlingsmåten.

Dagens ordning med kompensasjon over Kom-
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munal- og regionaldepartementets skjønnsmidler
foreslås videreført uendret i 2003. Kostnadene
knyttet til denne ordningen har økt fra 323 millio-
ner kroner i 2000 til 549 millioner kroner i 2002.
Regjeringen går inn for at rammen til dette formå-
let økes med 50 millioner kroner til om lag 600
millioner kroner i 2003, jamfør kapittel 7, Skjønns-
rammen 2003.

12.6 Skoleskyss

Regjeringen vil se nærmere på skyssreglene for ele-
ver i grunnskolen og den videregående skolen og
finansieringsordningene for disse tjenestene. Som
et ledd i dette arbeidet er Nordlandsforskning gitt
et oppdrag med å se nærmere på hvordan dagens
finansieringsordning for skyss av grunnskoleele-
ver med kostnadsdeling mellom kommune og fyl-
keskommune virker under ulike geografiske og
demografiske forhold.

12.7 Korreksjonsordningen for private
og statlige skoler

I inntektssystemet tas det gjennom en særskilt kor-
reksjonsordning hensyn til at antall elever som går
i private og statlige skoler, varierer fra kommune
til kommune. Korreksjonsordningen er en del av
utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Når en elev
ikke lenger får et kommunalt undervisningstilbud,
men et tilbud i privat regi, reduseres kommunens
undervisningsutgifter, og kommunens rammetil-
skudd blir korrigert i tråd med dette. Dette inne-
bærer en omfordeling mellom kommunene og mel-
lom fylkeskommunene. Midlene som trekkes fra
de kommunene som har elever i statlige og private
skoler blir trukket etter årlig fastsatte satser. Disse
satsene ligger i dag vesentlig lavere enn nivået på
tilskuddssatsene til private skoler. Satsene har vært
uendret siden 1994.

Regjeringen foreslår at trekksatsene økes fra
2003, men at økningen skjer gradvis. Hensikten
medenøkningavsatseneerå likebehandlekommu-
ner og fylkeskommuner uavhengig av om elevene
går i kommunal eller privat skole. Trekksatsene
bør likevel fortsatt ligge under gjennomsnittskost-
naden pr. elev på landsbasis. Dette henger sam-
men med at marginalkostnaden knyttet til en ny
elev eller bortfall av en elev oftest vil være lavere
enngjennomsnittskostnaden. I tilleggvarierergjen-

nomsnittskostnaden pr. elev mellom kommunene.
Detaljene i opplegget vil bli lagt fram i forbindelse
med statsbudsjettet 2003.

12.8 Betalingsordning for de
kommuner som benytter statlig
tilrettelagt tilbud om skolegang
og boopphold (internat) for
hørselshemmede

Staten har opprettholdt driftsansvar for et skoletil-
bud for hørselshemmede, jf. §§ 2-6 og 3-9 i opplæ-
ringsloven. Det er elevenes hjemkommune/hjem-
fylke som skal dekke kostnadene for denne skole-
gangen, og for eventuelle boutgifter i forbindelse
med skolegangen. Utdannings- og forskningsde-
partementet tar sikte på å vurdere nåværende opp-
gjørsordning. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe
med deltakelse fra berørte departementer som
utreder og vurderer dette spørsmålet nærmere.
Gruppen vil også hente inn synspunkter fra kom-
munesektoren.

12.9 Selskapsskatt

Regjeringen har som mål å styrke kommunenes
incentiver til å drive næringsutvikling og sikre
næringsetablering. I Sem-erklæringen, som ligger
til grunn for regjeringens arbeid, heter det.

”Samarbeidsregjeringen vil : (….) sikre at kom-
munene har incitamenter for å legge til rette for
næringsutvikling lokalt. En andel av selskaps-
skatten må derfor igjen tilfalle kommunene.
Det må utarbeides fordelingskriterier som gir
en mer rettferdig fordeling av selskapsskatten
enn den tidligere ordning.”

På denne bakgrunn er det nedsatt en egen arbeids-
gruppe, med deltakelse fra Kommunal- og regi-
onaldepartementet og Finansdepartementet, som
utreder modeller for å tilføre kommunene inntek-
ter fra utvikling av næringsvirksomhet. Arbeids-
gruppen baserer sitt arbeid på at fordelingen av
inntekter til kommunene skal baseres på et annet
sett av fordelingsregler enn det som gjaldt da den
kommunale selskapsskatten ble avviklet fra 1999.
Det gamle systemet var meget arbeidskrevende og
tungdrevet for både bedriftene og likningskonto-
rene. Arbeidsgruppen skal foreslå nye fordelings-
kriterier.
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Del II
Lokaldemokrati og kommunenes

rammebetingelser





13 Bedre lokaldemokrati og mer effektive kommuner

13.1 Modernisering av kommunene et
viktig mål for regjeringen

Modernisering av offentlig sektor er et viktig mål
for regjeringen. I en redegjørelse for Stortinget den
24.01.02 skisserte Arbeids- og administrasjonsmi-
nisteren de visjonene samarbeidsregjeringen har
for arbeidet med å modernisere offentlig sektor.
Det er en offentlig sektor der:
– Borgerne deltar på demokratiske arenaer, kjen-

ner sine rettigheter og sitt ansvar, og føler seg
trygge på at myndighetene opptrer ryddig i
sine ulike roller

– Brukerne får likeverdige tjenester av god kva-
litet og tilgjengelighet, tilpasset sine individu-
elle behov

– Skattebetalerne kan være sikre på at virksom-
hetene drives på en effektiv måte

– Næringslivet opplever forvaltningen som ryd-
dig og ubyråkratisk, og norsk offentlig tjeneste-
ytelse som et konkurransefortrinn internasjo-
nalt

– Ansatte i det offentlige har arbeidsplasser som
er spennende, utfordrende og utviklende, og
samtidig føler trygghet og delaktighet i jobbsi-
tuasjonen

I arbeidet med moderniseringen av offentlig sektor
har modernisering i kommunesektoren høy priori-
tet. Regjeringen mener at veien til en mer formåls-
og kostnadseffektiv kommunesektor går via dele-
gering og desentralisering av ansvar og myndig-
het. Kommuner og fylkeskommuner er folkevalgte
styringsorganer og grunnlaget for vår lokaldemo-
kratiske tradisjon. Innenfor nasjonale rammer fat-
ter kommuner og fylkeskommuner selvstendige
beslutninger og organiserer sin virksomhet ut fra
den lokale folkevilje. Det er derfor viktig at sentrale
myndigheter følger opp prinsippet om lokalt selv-
styre innenfor nasjonale rammer på de områdene
kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for.

I forhold til moderniseringen i kommunesek-
toren må vi etablerere en ryddig ansvarsfordeling
mellom stat og kommune. Statens ansvar er å gi
kommunesektoren hensiktsmessige rammevilkår,
mens det er kommunene selv som skal prioritere
ressursbruken og finne fram til gode løsninger på

lokale moderniseringsbehov. Hovedtilnærmingen
til moderniseringsarbeidet i kommunesektoren er
at staten gjennom rammestyring skal legge til rette
for – og gjennom støtte til lokalt utviklingsarbeid/
formidling av erfaringer skal stimulere til – at
kommunene selv kan modernisere egen virksom-
het. Kommunenes og fylkeskommunenes nærhet
til brukerne gjør at de kan foreta den beste prio-
riteringen mellom ulike grupper brukere av kom-
munale tjenester. Statlig rammestyring og (fylkes)-
kommunalt ansvar gir også den beste balansen
mellom brukernes ønsker og nasjonaløkonomiske
ressurser.

Regjeringens målsettinger for modernisering
av kommunesektoren er:
– Utviklingen av et levende lokaldemokrati – økt

handlingsrom
– En mer effektiv utnyttelse av ressurser
– En brukertilpasset tjenesteproduksjon

Utviklingen av et levende lokaldemokrati – økt hand-
lingsrom

Et levende lokaldemokrati fordrer handlingsrom
til å foreta prioriteringer i henhold til lokale behov
og ønsker. Lokalpolitikerne skal ha muligheten til
innenfor nasjonale rammer å utvikle sine lokalsam-
funn. Statens bidrag til utviklingen av et levende
lokaldemokrati skal gå gjennom å begrense detalj-
styringen som reduserer lokalpolitikernes hand-
lingsrom. Prinsippet om rammestyring av kommu-
nesektoren må ligge til grunn for statlig styring.
Rammestyring legger til rette for lokal frihet og
ansvar, og bidrar til å opprettholde et levende lokal-
demokrati. Rammestyring legger samtidig til rette
for effektiv ressursutnyttelse i form av gode løs-
ninger tilpasset lokale forhold. Staten må derfor
i større grad våge å slippe opp på detaljstyringen
av den virksomheten kommunesektoren driver på
de ulike velferdsområdene. Det innebærer at reg-
elverk og rapporteringskrav må forenkles og redu-
seres, og finansieringsordninger utarbeides etter
prinsippet om rammefinansiering. Regjeringen vil
fortsette, og intensivere, arbeidet med å redusere
kravene kommunesektoren blir stilt overfor på rap-
porterings- og regelverkssiden, jf. nærmere omtale
i kapittel 14. Regjeringen vil samtidig også følge
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opp den vedtatte planen for innlemming av øremer-
kede tilskudd, som vil bidra til økt finansielt hand-
lingsrom, jf. nærmere omtale i kapittel 11.

En mer effektiv utnyttelse av ressurser

I tiden framover vil det være behov for en effektivi-
sering av kommunesektorens virksomhet. På den
ene siden står lokale myndigheter ovenfor en mer
bevisst, kunnskapsrik og krevende brukergruppe
enn før. Samtidig gir den demografiske utviklingen
og knappe inntektsrammer et behov for å utnytte
eksisterende ressurser bedre. Regjeringen mener
at det er et ytterligere effektiviseringspotensiale i
kommunesektoren som kan tas ut gjennom vide-
reutvikling av allerede påbegynt effektiviseringsar-
beid. Effektivitet skal oppnås gjennom lokal frihet
og lokalt ansvar, og det vil være opp til den enkelte
kommune å velge egnede effektive løsninger. Det
er viktig å utnytte den innsikten og forståelsen som
finnes i kommunene, i de enkelte kommuners tje-
nesteproduserende enheter og i sentraladministra-
sjonen. Hovedoppgaven for sentrale myndigheter
vil være å sørge for at kommunen får effektivi-
tetsfremmende rammevilkår. Regjeringen vil også
fremme konkurranse som et prinsipp i kommune-
sektoren for å bidra til god ressursbruk og økt kvali-
tet. I mange kommuner er man kommet langt med
forsøk med konkurranseutsetting, og erfaringene
tilsier at flere kommuner med fordel kan benytte
det som løsning.

En brukertilpasset tjenesteproduksjon

Offentlig sektor er til for innbyggerne, og må til-
passe seg deres ønsker og behov. Kommunesek-
toren er den viktigste tilbyder av offentlige vel-
ferdsgoder, og møter innbyggerne som brukere på
mange ulike arenaer. Kommunene har et ansvar
for å lytte til brukerne og gi de reell innflytelse
i form av en brukertilpasset tjenesteproduksjon.
Regjeringen mener at kommunene kan øke bruker-
nes innflytelse gjennom i større grad å la pengene
følge brukerne ved skifte av tjenesteyter og gjen-
nomføre systematiske brukerundersøkelser. Sam-
tidig kan kommunene legge til rette for bredere
og mer differensiert tilbud, som også inkluderer
private aktører, for å gi innbyggerne friere bruker-
valg. En brukertilpasset tjenesteproduksjon inne-
bærer ikke at lokal makt skal overtas av de ster-
keste brukergruppene. Lokalpolitikerne har det
endelige ansvaret for å foreta prioriteringer mellom
grupper av brukere basert på et helhetsperspek-
tiv, og på den måten sørge for at også de svakeste
gruppenes behov blir ivaretatt.

13.2 Finansiering av
kommunesektoren

Rammefinansiering gjennom inntektssystemet er
hovedfinansieringsmodellen for kommunesekto-
ren. Inntektssystemet regulerer fordelingen av
kommunesektoren frie inntekter (det vil si både
skatter og rammeoverføringer). I Sem-erklærin-
gensignaliseresdetatbrukavøremerkedetilskudd
vil bli redusert, og at disse skal være forbeholdt
viktige nasjonale prioriteringer i en startfase.

Ulike finansieringsmodeller

I utgangspunktet kan alle tilskuddsordninger til
kommunene deles inn i to grupper, øremerkede
tilskudd og rammetilskudd. I 2002 blir om lag 75
prosent av kommunesektorens samlede inntekter
gitt som frie inntekter. De øvrige inntektene er øre-
merkede tilskudd, gebyrer og renteinntekter.

En nærmere definisjon av tilskuddene er:

Rammetilskudd

Tilskudd gis i en sum etter fastlagte objektive krite-
rier. Rammeoverføringer og skatteinntekter utgjør
kommunenes frie inntekter

Øremerkede tilskudd - Tilskudd til bestemte for-
mål. De mest relevante ordningene utenom øre-
merkede ordninger som gis etter objektive krite-
rier er:
a) prisvridende tilskudd, for eksempel barneha-

getilskuddet som primært gis etter antall bar-
nehagebarn. Hensikten er å påvirke kommu-
nenes prioriteringer.

b) stykkprisfinansiering (for eksempel den tidli-
gere fylkeskommunale ISF-ordningen til syke-
hus) der tilskuddet gis etter mer spesifikke
krav til produksjon enn under A (for eksempel
diagnoser). I tillegg til å påvirke prioriteringer,
er hensikten å gi sterkere økonomiske insen-
tiver til økt produksjon enn gjennom ”tradisjo-
nell øremerking”.

c) stykkpris kombinert med fritt brukervalg. Slike
ordninger kan gå via kommunen eller direkte til
institusjon/bruker. Målsetningen blir da knyt-
tet til både økt produksjon og økt aktivitet.

Virkninger av ulike systemer

Særlig på nittitallet var det en sterk vekst i øremer-
kede tilskudd til kommunesektoren. Øremerking
kan begrunnes ved at prioriteringene lokalt ikke er
i overensstemmelse med overordnede statlige mål
(for eksempel handlingsplanene for eldreomsorg,
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ISF, barnehagetilskuddet). Gjennom å subsidiere
bestemte tjenester gjennom øremerking, ønskes
det å favorisere disse framfor andre. Det kan imid-
lertid lett oppstå utilsiktede virkninger ved at økt
kommunalsatsinginnenfor eksempeleldreomsorg
går på bekostning av for eksempel skoletilbudet.
Videre vil høye kommunale egenandeler ha for-
delingseffekter mellom kommunene ved at kom-
munene med høye inntekter lettere kan benytte
seg av de øremerkede tilskuddene. Øremerkede
ordninger er også mer uoversiktlige enn ramme-
finansiering, og et betydelig omfang av ulike øre-
merkede tilskudd svekker den makroøkonomiske
styringen av kommunesektoren. Samtidig fører ut-
strakt bruk av øremerking til økt byråkrati og økte
administrasjonskostnader, både på statlig og kom-
munalt plan.

Inntektssystemet ble innført på midten av 80-
tallet på bakgrunn av målsetninger om mer rettfer-
dig fordeling mellom kommunene, økt kostnads-
kontroll, styrket lokaldemokrati og mer effektiv
ressursbruk gjennom økt lokalt selvstyre.

Et system med utstrakt bruk av øremerkede
ordninger som langt på vei fungerte som refusjons-
tilskudd ble erstattet med rammetilskudd. Objek-
tive kriterier ga grunnlag for en ”rettferdig” for-
deling av inntekter mellom kommunene basert på
forskjeller i behov (for eksempel alderssammenset-
ning) og kostnadsforhold (for eksempel bosettings-
mønster). Rammestyring bidrar også til å styrke
lokaldemokratiet ved å gi lokale folkevalgte økt
handlingsrom. Ved samtidig å innføre et finansielt
ansvarsprinsipp, det vil si at det forvaltningsnivået
somutfører tjenestenogsåskalbetale,er målsetnin-
gen økt kostnadseffektivitet. Muligheten for lokale
løsninger og valg er en forutsetning for å få krea-
tive og innovative kommuner. Rammefinansiering
vil slik bidra til kostnadseffektivitet ved at kommu-
nene beholder gevinsten ved å ta i bruk ”smarte”
løsninger. I tillegg er det en effektivitetsgevinst
ved at nivået på tjenesteytingen er resultat av en
prioriteringsdiskusjon i kommunen. Generelt kan
en si at brukernes behov blir bedre ivaretatt dess
mer desentralisert beslutningene tas.

Om ressursbruken på noen områder skjermes
fra kommunale prioriteringer gjennom øremer-
king, kan resultatet bli at andre tjenesteområder
blir forsømt. I neste omgang blir det derfor kan-
skje disse tjenesteområder som må ”rustes” opp
eller styrkes gjennom statlige tilskuddsordninger
eller handlingsplaner. Resultatet kan bli en svek-
kelse av den desentraliseringsgevinsten som det
lokale selvstyre skal sikre.

Inntektsrammene i kommunal sektor er
knappe, og samtidig er det forhold på utgiftssiden

som vil kunne begrense mulighetene for ekspan-
sjon i kommunal tjenesteyting. For å sikre makro-
økonomisk styring og kostnadskontroll er det der-
for helt sentralt at en endelig budsjettramme kan
settes på forhånd. Ved rammefinansiering oppnås
dette – staten fastsetter da inntektsrammer, og
det blir kommunenes ansvar å tilpasse utgiftene
til inntektene. Ved øremerking blir finansierings-
systemet mer uoversiktlig. Staten vil i større grad
også påvirke utgiftene, slik at prinsippet om styring
gjennom inntektsrammer svekkes. Rammene blir
da i større grad styrt av i hvor stor grad kommu-
nene benytter seg av de øremerkede tilskuddene
til videre utbygging. Selv om en bygger inn meka-
nismer i tilskuddsordningene (for eksempel ISF til
sykehus) for å bedre kostnadskontrollen, har det
vist seg problematisk å oppnå dette fordi statens
rammer oppleves som påvirkelige.

Det kan også utformes ulike statlige stykk-
prisordninger der tilskuddet gis direkte til bruker
(for eksempel ved kuponger), eller går direkte til
institusjonen/tilbyder uten å ta veien om kommu-
nen. Et sentralt mål i ”penger følger bruker” - ord-
ninger er å øke kvaliteten/kostnadseffektiviteten
gjennom økt konkurranse og likestilling av offent-
lige og private tilbydere. Tjenester som finansieres
gjennom en slik statlig stykkprisordning vil imid-
lertid bli skjermet ikke bare fra kommunale, men
også fra statlige prioriteringer i og med at det blir
vanskelig å sette et øvre ”tak” for bruken av godet.
Kostnadskontrollen kan derfor lett bli et problem.
Samtidig, om kommunene fratas de finansielle vir-
kemidlene, blir det vanskelig å foreta en helhet-
lig styring og planlegging av tjenesteytingen i tråd
med befolkningens behov.

Innen et rammefinansieringssystemer det imid-
lertid også mulig å oppnå friere brukervalg og å
likestille private og kommunale aktører. Kommu-
nene kan tildeles en ramme og det finansielle ansva-
ret, samtidig som det legges opp til likebehand-
ling av private og kommunale aktører. Om det er
flere typer tilbud/tilbydere i kommunen, kan inn-
byggerne slik velge hvilke tjenester de vil benytte.
Gjennom en slik ordning vil det automatisk tas hen-
syn til lokale kostnadsforskjeller, fordi størrelsen
på rammetilskuddet varierer medkostnadsforskjel-
ler grunnet befolkningssammensetning, bosetting
og andre strukturelle forhold i kommunene. På
samme måte beholdes mulighetene for kostnads-
kontroll, helhetlig planlegging og insentivene for
kostnads- og formålseffektivitet som alt er i inn-
tektssystemet.

For eksempel ble det i Sverige i 1992 innført
en lov om kommunale bidrag til friskolene. Fritt-
stående skoler skulle gis mulighet til å virke under
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stort sett de samme vilkår som kommunale skoler,
ved at kommunene er pålagt å gi like mye støtte
til private skoler som til de offentlige skolene i
den enkelte kommune. Etter 1996 har overførin-
gene kommet gjennom rammefinansieringssyste-
met, som er ment å dekke utgifter til utdanning og
alle andre kommunale oppgaver. Noen kommuner
har videre valgt å introdusere stykkpriser i sine
kontrakter med skolene.1

Departementet har engasjert Universitet i Oslo
og Bedriftsøkonomisk institutt ved forskerne Terje
Hagen og Rune Sørensen til å utrede nærmere kon-
sekvenser av ulike finansieringsformer og bruker-
valg i kommuner og fylkeskommuner. En rapport
fra prosjektet vil foreligge medio 2002.

Konklusjon

Rammefinansiering bør være hovedfinansierings-
formen for kommunesektoren. Regjeringen vil
arbeide videre med utforming og utprøving av
modeller hvor en med utgangspunkt i rammefinan-
siering legger opp til friere brukervalg innenfor
den enkelte kommune/fylkeskommune.

13.3 Forholdet mellom staten og
kommunene - preget av
formidling, dialog og læring

Staten som tilrettelegger for læring og utvikling

Regjeringens utgangspunkt er at kommunene i
stor grad gjør en god innsats for gjennomføring
av viktige velferdsoppgaver. Brukerundersøkelser
om kommunal tjenesteyting viser at brukerne gjen-
nomgående er fornøyd med de tjenestene de mot-
tar. Men regjeringen mener samtidig at det kan
komme mer og bedre tjenester ut av hver krone
som settes inn i den enkelte kommune.

I utgangspunkt er det den enkelte kommune
som skal sørge for en mer effektiv ressursbruk
og bedring av tjenestetilbudet. Statens ansvar er
i første rekke å gi kommunene hensiktsmessige
rammevilkår. Kommunene og staten har her ulike
roller, men målet er felles: gode offentlige tjenes-
ter tilpasset lokalsamfunnet og det enkelte individ.
Kommunene og staten må i størst mulig grad spille
på lag og samspille med hverandre for å nå dette
målet. Regjeringen vil da vektlegge dialog med
kommunene som et viktigere element i forholdet
mellom staten og kommunene. I en slik dialog vil
det måtte legges vekt på å få til læring lokalt og

1 For eksempel i Nacka kommune

sentralt. Staten skal formidle statlig politikk, men
skal også lære av kommunene om hvordan de løser
oppgavene slik at statlig politikk kan justeres som
resultat av kommunale tilbakemeldinger.

En type tilbakemeldinger kan være å peke på
negative konsekvenser av statlig detaljstyring og
hvordan dette bidrar til inneffektivitet og dårlig
tilpasset kommunal produksjon. Det er naturlig at
regional statsforvaltning videreformidler slike til-
bakemeldinger til staten ved fagdepartementene.

Staten bør også i samarbeid med Kommune-
nes Sentralforbund styrke rollen som formidlings-
organ mellom kommuner, slik at gode løsninger
også finner veien til andre kommuner.

Her ser regjeringen at særlig fylkesmannen på
regionalt plan kan få en sterkere rolle gjennom å
formidle gode løsninger og gode eksempler mel-
lom kommuner. Gjennom KOSTRA har dessuten
fylkesmannen fått et grunnlag for dialog med kom-
munene basert på sammenlignbare data for øko-
nomi og tjenesteproduksjon.

Regjeringen vil vurdere nærmere tiltak og
modeller for hvordan den regionale statsforvalt-
ning med fylkesmannen i ledelsen skal kunne få en
styrket formidlings og veilederrolle i en forvaltning
som må være lærings- og effektiviseringsorientert,
både på statlig og lokalt nivå. Departementet vil fra
og med 2003 gi fylkesmannen større frihet til å gi
skjønnsmidler for å finansiere ulike omstillingstil-
tak i kommunene.

Konsultasjonsordningen mellom staten og kommu-
nesektoren

Konsultasjonsordningen mellom staten og kommu-
nesektoren er nå inne i sitt tredje år. Ordningen
består av fire møter i året mellom regjeringen (ved
statsrådene for de mest”kommunerelaterte” depar-
tementene Kommunal- og regionaldepartementet,
Finansdepartementet,Arbeids-ogadministrasjons-
departementet, Utdannings- og forskningsdepar-
tementet, Sosialdepartementet, Helsedepartemen-
tet, Miljøverndepartementet, Samferdselsdeparte-
mentet) og kommunesektoren (ved leder og styre-
representanter for Kommunenes Sentralforbund).
Møtene ledes av kommunalministeren og forbere-
des på administrativt nivå (Kommunal- og regional-
departementet har sekretærfunksjonen, og sam-
arbeider spesielt med Finansdepartementet og
Kommunenes Sentralforbund om møtene). Hoved-
innholdet i konsultasjonsmøtene er drøfting av
kommuneopplegget for det følgende år, og hoved-
formålene med ordningen er å sikre samsvar mel-
lom oppgaver og ressurser samt reduksjon av stat-
lig detaljstyring av sektoren. Det skal ikke deles
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fortrolig budsjettinformasjon gjennom ordningen,
og ordningen er ikke forpliktende for partene.

Konsultasjonsordningen er blitt en viktig arena
for utveksling av informasjon og drøfting av situa-
sjonen og utfordringene i sektoren. Partene er
enige om at ordningen har gitt en bedre felles vir-
kelighetsforståelse og - beskrivelse. På det første
møtet i 2002 var partene enige om at ordningen
bør utvikles videre, og det er igangsatt et arbeid
med dette formålet. KS har i vinter hatt en bred
medlemsbehandling av et eget debatthefte ”Fra
konfrontasjon til konsultasjon”. Tilbakemeldingen
fra medlemmene har gått entydig på at konsulta-
sjonsordningen må fortsette og utvikles videre i
retning av mer forpliktende avtaler mellom staten
og kommunesektoren. Det er imidlertid ikke gitt
hvilket innhold en eventuell slik sterkere forplik-
telse skal ha, og hvorledes kommunesektoren og
staten skal følge opp en eventuell sterkere forplik-
telse på enkeltsaker.

Om tilsynsgjennomgangen

Lokal frihet stiller krav til et system med tilsyn
og kontroll som ivaretar rettssikkerheten til den
enkelte og sikrer at tjenester holder høy nok kvali-
tet. En gjennomgang av tilsynsmyndighetens rolle
og organisering er derfor også nødvendig som
ledd i arbeidet med desentralisering av ansvar og
myndighet. I gjennomgangen av tilsynsfunksjonen
vil det være viktig at en tilpasser måten å drive
tilsyn på til målet om å gi kommunale og fyl-
keskommunale enheter reelt større frihet. Dette
betyr at tilsynsfilosofien i større grad må basere
seg på utarbeidelse av funksjonskrav og i mindre
grad på utforming og detaljoppfølging av et stort
antall forskrifter. Samtidig bør det være et mål å
utvikle et beslutningssystem og en forvaltning/
administrasjon som i størst mulig grad er selv-
kontrollerende, slik at faglige og rettsikkerhets-
messige forhold ivaretas innenfor kommunenes/
fylkeskommunenes organisasjon. Kommunal/fyl-
keskommunal egenkontroll gjør at kommunene/
fylkeskommunene opparbeider seg kompetanse
både innen saksfeltet og med hensyn til bruk av
ulike styringssystemer. Statlig tilsyn og kontroll
må utformes i dette spenningsfeltet, hvor retts-
sikkerhet og tillit til tilsynets uavhengighet sik-
res, samtidig som den lokale ansvarsfølelsen iva-
retas.

13.4 En moderne kommuneforvaltning
og et velfungerende
lokaldemokrati hører sammen

Offentlig sektor har ekspandert, og størst har veks-
ten vært i kommunal sektor. At kommunene og
fylkeskommunene ved utgangen av år 2000 syssel-
satte over 500 000 av landets innbyggere illustre-
rer størrelsen på dagens kommunale sektor. Kom-
munene har en kompleksitet og yter tjenester i en
helt annen størrelsesorden enn bare for et par ti
år tilbake. Men samtidig, enkelte grunntrekk lig-
ger fast. Den moderne kommunen har alltid vært
sentral når det gjelder å yte det lokale fellesskapet
tjenester. Et grunnleggende trekk ved kommunen
er at det er lokalsamfunnets innbyggere som er
dens eier og viktigste oppdragsgiver. Innbyggerne
velger sine ledere som så har det løpende ansva-
ret for kommunens virksomhet. Derfor har også
innbyggerne et ansvar når kommunens resultater
skal gjøres opp.

Dette er et bilde som må kompletteres med sta-
tens rolle i forhold til kommunene. På vegne av det
nasjonale fellesskapet og ved hjelp av regler og øko-
nomiske virkemidler er staten en stor oppdragsgi-
ver for kommunene. Staten følger opp med å kon-
trollere eller føre tilsyn med kommunene. Kommu-
neinstitusjonen vil derfor stå i en dobbeltrolle. På
den ene siden er de demokratiske valgte organer
som skal hevde det lokale fellesskapets interesser
og utføre oppgaver som dette fellesskapet, det vil
si innbyggerne, pålegger det. På den andre siden
er kommunen et organ for gjennomføring av stat-
lig politikk.

Denne regjeringen legger vekt på å videreut-
vikle lokaldemokratiet i Norge. Dette bør skje gjen-
nom to kanaler:
1. Staten skal utforme rammebetingelser for kom-

munen som gjør det mulig for den folkevalgte
ledelsen i kommunene å ha et spillerom for
politikkutforming. Et levende lokalt folkestyre
vil neppe overleve med en stat som regulerer
kommunen ned til minste detalj.

2. Kommunene har selv et ansvar for å få i
stand bred deltakelse og sikre at det eksi-
sterer velfungerende kanaler mellom kommu-
nen og innbyggerne. Utvikling av borgerrol-
len og borgeransvar vil stå sentralt her. Skal
vi ha et reelt lokaldemokrati må også inn-
byggere være villig til å ta ansvar og sikre
rekruttering til det lokale politiske lederska-
pet.

Styrking av lokaldemokratiet gjennom lokalt hand-
lingsrom og dialog mellom kommunen og innbyg-

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

592001–2002



gerne er en viktig forutsetning for effektiv res-
sursbruk, der knappe ressurser fordeles i samsvar
med variasjoner i lokale behov og prioriterin-
ger.

13.4.1 Utfordringer og forventningspress i
kommunal sektor- behov for effekti-
visering

Kommunesektoren legger beslag på en stor andel
av samfunnet ressurser. Nesten hver fjerde arbeids-
taker er sysselsatt i kommunal sektor, samtidig som
etterspørselen etter tjenester trolig vil fortsette å
øke. I 2001 utgjorde kommunal sysselsetting som
andel av samlet sysselsetting 20,2 prosent. Bereg-
ninger som er utført i Statistisk sentralbyrå viser at
sysselsettingen i kommuneforvaltningen som følge
av demografiske endringer, vil øke med nær 30
prosent fra 1997 til 2030 for å opprettholde samme
standard og dekningsgrad. I denne framskrivnin-
gen tas det ikke hensyn til reformer som vil bety
heving av standarden, at endringer i innbyggernes
helsetilstand kan bedres slik at behovet ikke øker
i takt med antallet eldre eller at effektivisering og
nye måter å organisere arbeidet på kan redusere
sysselsettingsbehovet. Uansett vil det bli en kre-
vende oppgave bare å videreføre dagens tjeneste-
nivå. I tråd med samfunnsutviklingen for øvrig stil-
ler brukerne også større krav til tjenestene, noe
som betyr at samtidig som etterspørselen øker,
økes også kvalitetskravene.

Inntektsrammene i kommunal sektor er og vil
bli knappe, blant annet som følge av begrensnin-
ger som er lagt på bruken av oljeinntekter (hand-
lingsregelen knyttet til avkastning på petroleums-
fondet). Samtidig er det forhold på utgiftssiden som
vil kunne begrense mulighetene for ekspansjon i
kommunal tjenesteyting.

En arbeidsgruppe med representanter for sta-
ten og kommunesektoren har vurdert nivået på
kommunesektorens pensjonsutgifter på mellom-
lang sikt. Arbeidsgruppas vurdering er at det må
forventes en varig økning av premienivået, jf. nær-
mere omtale i kapittel 4.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
og fylkeskommunal økonomi (TBU) har i marsrap-
porten for 2002 vurdert kommunesektorens mer-
utgifter knyttet til den demografiske utviklingen.
Utvalget antyder merutgifter kun som følge av den
demografiske utviklingen i 2003 i størrelsesorden
1 til 1,5 milliarder kroner. Utvalget understreker at
dette mer er å betrakte som grove anslag basert
på et sett av forutsetninger enn eksakte tall. Dette
er merutgifter som følger av at det blir flere inn-
byggere i skolealder og flere innbyggere over 80

år, men forutsetter uendret standard og deknings-
grader i tjenestetilbudet.

Økt effektivisering vil derfor være helt sentralt
for at kommunene skal kunne løse de store utford-
ringene framover.

Analyser av effektivitet og kvalitet i offentlig sektor

Effektivitet kan defineres som måloppnåelse i for-
hold til ressursinnsats, for å oppnå en effektivitets-
gevinst må kostnadene pr. produsert enhet redu-
seres. Ulike studier er blitt utført blant annet innen
kommunal administrasjon, barnehagedrift, grunn-
skole, pleie og omsorgstjenester, videregående
skole og samferdsel/bussdrift for å drøfte mulig
effektiviseringspotensiale i kommunal sektor. Stu-
diene er i stor grad basert på sammenligninger av
kommuner og virksomheter der anslått effektivi-
seringsmulighet framkommer som forskjellen mel-
lom de som driver effektivt og de øvrige kommu-
nene. Studiene indikerer et effektiviseringspoten-
siale innen de ulike sektorene fra 7-8 prosent og
opp mot 20 –25 prosent2.

Det er ikke utført noen sektorovergripende stu-
dier for å drøfte samlet effektivseringspotensiale,
og få studier sier noe om hvordan kommunene best
skal innrette virksomheten for å oppnå innsparin-
ger. Få studier tar også for seg utviklingen over tid.
Forskningsstiftelsen ALLFORSK ved NTNU har
utført en studie basert på KOSTRA-statistikk fra
2000, for å utvikle en produktivitetsindeks for kom-
munale tjenester. Hensikten er å si noe om samlet
nivå på tjenesteytingen i kommunene. Arbeidet er
dokumentert i rapporten ”Produksjonsindeks for
kommunale tjenester”, Lars Erik Borge, Torberg
Falch og Per Tovmo, ALLFORSK 2001 og er også
presentert i høstrapporten 2001 fra Det tekniske
bergningsutvalg forkommunalog fylkeskommunal
økonomi (Rundskrivnr. H-36/01, KRD). I rappor-
ten er det foruten å vise produksjonsnivå for enkelt-
kommuner, også analysert hvilke faktorer som kan
forklare variasjoner i produksjonsnivå kommunene
i mellom. Analysen, foretatt for et begrenset antall
kommuner, antyder at om lag 20 prosent av produk-
sjonsforskjellene i kommunene kan forklares ved
effektiviseringsforskjeller. Det vises til vedlegg 4
for en nærmere omtale av resultater fra prosjektet.

ALLFORSK har videre i en ny studie fra 2002
benyttet modellen for produksjonsindeksen til å

2 I hovedsak er disse studiene utført ved DEA-analyse, det
vil si resultatene i kommunene måles opp mot hverandre
i forhold til ”beste-praksis kommune”. Se blant annet SNF-
rapport nr. 4/99 ”Effektivitet, ressursbruk og konkurranse-
utsetting ”, J.Askildsen, K.Brekke, F.Førsund og K.O.Kalha-
gen og ”Effektivtet i pleie- og omsorgssektoren”, F.Førsund
og Edvardsen, Frisch-senteret 2000.
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vurdere produktivitetsutviklingen fra 2000 til 2001 i
kommunene (”Bruk av KOSTRA-data til vurdering
av måloppnåelse og effektivitetsutvikling: Delrap-
port 1”, Lars-Erik Borge og Per Tovmo, Allforsk
2002). Ved å sammenholde utviklingen i produksjo-
nen 2000-2001 med produksjonskostnadene anty-
des at effektiviteten kan ha gått ned i perioden. Det
vises til vedlegg 11 for en nærmere presentasjon
av resultatene fra prosjektet3.

Innføring av KOSTRA har på en langt bedre
måte enn tidligere gjort det mulig å koble tjenes-
teytingsdata til enhetskostnader. Mulighetene til å
foreta effektiviseringsstudier er derfor sterkt for-
bedret. Å få fram effektivitetsstudier som omfatter
alle kommuner, som er sektorovergripende, samt
analysere utviklingen over tid er viktig, og krever
engasjement på sentralt nivå. Departementet vil
derfor fortsatt prioritere utføring av effektivitetstu-
dier.

Mulige effektiviseringstiltak

For å oppnå en effektiv ressursbruk kreves både at
tjenestetilbudet på best mulig måte er tilpasset inn-
byggernes behov (prioriteringseffektivitet), samti-
dig som at hver enhet blir produsert til lavest mulig
kostnad (kostnadseffektivitet). For å oppfylle mål-
setningen om høy prioriteringseffektivitet er der-
for økt brukerorientering i seg selv et kommunalt
effektiviseringstiltak. Ved målretting av produksjo-
nen til brukerens behov, vil en kunne gi et godt
tilbud i forhold til ressursbruken. Økt brukerori-
entering kan være fra å gjennomføre brukerunder-
søkelser til å gi innbyggerne økt frihet til å velge
mellom ulike tjenesteleverandører. Innføring av et
konkurranseelement gjennom økt frihet til å velge
mellom ulike aktører kan også gi innsparinger. Økt
fokus og synlighet av kommunenes løsninger og
kostnader, kan i tillegg virke disiplinerende og slik
gi en effektivitetsgevinst. Kostnadseffektivisering
kan også oppnås gjennom konkurranseutsetting og
målestokkonkurranse, interkommunalt samarbeid
eller kommunesammenslutninger, bedre kapasi-
tetsutnyttelse, forenkelt beslutningsstruktur, nye
organisasjonsformer og annet lokalt utviklingsar-
beid. I dette avsnittet drøftes målestokkonkurranse
og konkurranse noe nærmere og et statlig initiert
nettverk for fornyelse og modernisering omtales. I
avsnitt 18.4.2 omtales inndeling og interkommunalt
samarbeid, organisasjonsutvikling og annet lokalt
utviklingsarbeid.

3 Analysene som er foretatt bygger på de kommunene som
rapporterte KOSTRA-data både i 2000-2001, om lag 100 kom-
muner. Pleie- og omsorgssektoren ble ikke inkludert i bereg-
ningen.

Målestokkonkurranse/benchmarking

Ved hjelp av KOSTRA vil kommunene innenfor alle
relevante sektorer, og tildels innenfor ulike nivåer
i produksjonen, ha et godt grunnlag for målestok-
konkurranse. Målestokkonkurranse er en form
for konkurranseeksponering som kan gi kunnskap
om produksjonskostnader, enhetskostnader, resul-
tat, kvalitet etc i andre tilsvarende virksomheter. I
tilknytning til KOSTRA har Statistisk sentralbyrå
også utviklet en ny kommunegruppering for å for-
bedre kommunens muligheter til å foreta relevante
sammenligninger (se nærmere omtale vedlegg 11,
eller Statistisk sentralbyrås nettsider under www.
ssb.no.kostra).

Sammenholding av informasjon med likeartede
virksomheter (eller egen virksomhet over tid) kan
gi grunnlag for å si noe om hvilke enheter som
har et forbedringspotensiale. I neste omgang kan
kunnskapen brukes til å sette økte krav til egen
virksomhet,menogsåmellomavdelinger eller insti-
tusjoner innen egen virksomhet. Grad av konkur-
ranse vil være knyttet til hvilke insitamenter som
er knyttet opp mot sammenligningene. Offentlig-
gjøres resultatene, settes det i verk sanksjoner, gis
det belønning osv.?

Konkurranse – friere brukervalg

Regjeringen mener at økt grad av konkurranse
kan bidra til bedre ressursbruk og økt kvalitet på
de tjenestene som produseres. Mange kommuner
har allerede erfaringer med å konkurranseutsette
og utkontraktere deler av sin virksomhet, og med
å kjøpe tjenester av private leverandører. Bygg-
og anleggsvirksomheten i kommunene er for det
meste forestått av private firma, og mange kommu-
ner benytter seg i stor grad av private leverandører
av IT-tjenester, renovasjon og renhold. Erfaringer
viser også at innenfor enkelte sektorer er det klare
effektiviseringsgevinster forbundet med å benytte
private leverandører framfor at kommunene selv
leverer tjenesten.

Statens rolle i forhold til å fremme konkurranse
i kommunesektoren vil være å legge til rette for at
ulike former for organisering basert på prinsippet
om konkurranse blir muliggjort. Kommunene skal
gis større frihet på flere områder til å organisere
og utforme tjenestetilbudet slik de mener det er
mest hensiktsmessig. Det offentlig oppnevnte Mer-
verdiutvalget, som avgir sin innstilling innen utgan-
gen av 2002, skal komme med forslag til løsnin-
ger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker
nøytralt for kommunenes beslutninger. (Se kapit-
tel 17 for nærmere omtale av Merverdiutvalget). Et
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annet tiltak i den retning er forslaget om at det skal
åpnes for konkurranseutsetting av kommunalrevi-
sjon. (Se kapittel 16 for nærmere omtale av dette
forslaget).

Konkurranse som organisasjonsform kan utfø-
res på flere måter. Konkurranseutsetting av tjenes-
teproduksjon og virksomhet gjennom åpen anbuds-
konkurranse er en av de mest brukte variantene.
Dette innebærer at kommunene gir private aktører
og kommunale enheter muligheten til å komme
med anbud på en offentlig tjeneste som skal pro-
duseres. Kommunene kan også velge en ren intern
anbudskonkurranse, der egne enheter og eventuelt
andre kommuners enheter kan by på utføringen av
en tjeneste. Felles for denne typen konkurranse-
utsetting er at det er driften av tjenester som tid-
ligere ble utført av kommunen som blir utsatt for
konkurranse. Kommunene har framdeles ansvaret
for finansieringen av tjenesten, samt for utforming,
oppfølging og kontroll av tjenesten i form av for
eksempel kvalitets-, kompetanse- og bemannings-
krav. Denne formen for konkurranseutsetting inne-
bærer oftest et skille mellom bestiller, som er kom-
munene, og utfører som er en privat aktør eller en
kommunal enhet. I regi av blant annet Kommune-
nes Sentralforbund er det satt i gang flere studier
for å evaluere erfaringer med konkurranseutset-
ting av pleie- og omsorgstjenester.

Prinsippet om fritt brukervalg innebærer også
en form for konkurranseeksponering. Det innebæ-
rer at kommunen legger til rette for at flere aktører,
både private og kommunale enheter, tilbyr en tje-
neste, og lar innbyggeren velge hvilken tilbyder de
skal bruke. Fritt brukervalg følges ofte av ordnin-
ger med ”pengene følger brukeren” prinsippet for å
få til den ønskede effektiviseringseffekten. En sam-
menlignende studie utført om brukerinnflytelse i
Sverige, Danmark og Norge innenfor rammen av
Kommunelovprogrammet, viser for eksempel at de
foreldre som fritt kan velge mellom skoler i Göte-
borg er mer fornøyde enn foreldre i Odense som
har innflytelse i skolen gjennom å delta direkte i
driftstyrene for skolene. Minst fornøyd er foreldre
i Bergen som i liten grad har innflytelse over sko-
len eller kan velge annen skole for barna sine.

I regjeringens premisser for moderniseringen
av offentlig sektor er det lagt til grunn at brukerne
skal gis økt valgfrihet, og at pengene i større grad
skal følge brukerne. Kommunal- og regionalde-
partementet ønsker på denne bakgrunn å utprøve
friere brukervalg/kundevalg i kommunesektoren.
Departementets rolle vil særlig være å legge for-
holdene til rette for at de kommunene som ønsker
det kan utnytte brukervalg som virkemiddel, samt
å innhente og formidle erfaringer med brukervalg i

kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepar-
tementet har, i samarbeid med Arbeids- og admini-
strasjonsdepartementet og Kommunenes Sentral-
forbund, gått ut med en invitasjon til et begrenset
antall aktuelle kommuner. Det vil deretter bli eta-
blert et samarbeid med et mindre antall kommu-
ner (5-10) av ulik størrelse for å følge deres arbeid
med friere brukervalg gjennom et nettverkssam-
arbeid/prosjekt. Departementet ønsker spesielt å
få belyst følgende elementer:
– Sammenlignbar brukerinformasjon. Prosjektet

må belyse hva brukeren trenger av informasjon
i forhold til å foreta reelle valg mellom gitte
alternativer, og hvorledes denne informasjonen
skal framskaffes og kvalitetssikres.

– Serviceerklæringer. Prosjektet bør belyse i hvil-
ken grad og på hvilken måte friere brukervalg
knyttes til serviceerklæringer/brukergarantier
i prosjektkommunene.

– Kapasitetsspørsmålene. For at brukervalget skal
være reelt, må det foreligge flere enn én tilby-
der av tjenesten. Prosjektet skal vise erfaringer
på hvordan reelle valgmuligheter oppnås, og
hvordan overkapasiteten som eventuelt oppstår
håndteres. Det skal også belyse hvilke mulig-
heter og begrensinger som oppstår i forhold til
å ta ut stordriftsfordeler (for eksempel i sko-
len).

– Budsjettmessig håndtering/økonomiske effekter.
Prosjektet vil belyse om kommunene vil benytte
rammebudsjettering internt eller et "stykkpris-
system" og hvor sterk den interne finansierin-
gen er knyttet opp til aktivitet. Man vil også se
på om budsjettene endres etter hvert som bru-
kergrunnlaget endres, og på hvilket grunnlag.
Prosjektet vil søke å belyse de økonomiske kon-
sekvensene over tid.

– Styringsproblemet. En ønsker å se på hvilke
administrative og politiske styringsproblemer
som oppstår ved økt bruk av friere brukervalg,
og hvorledes disse håndteres.

– Statlige rammebetingelser er av betydning for
brukervalg som virkemiddel. Prosjektet skal
belyse hvilke hindringer juridiske, økonomiske
og andre rammebetingelser legger for arbeidet,
og hvordan staten kan legge forholdene bedre
til rette for friere brukevalg. En ønsker også å
få belyst hvilken kompetansetilførsel kommu-
nene trenger.

Kommunenettverk for fornyelse og modernisering

KommunenesSentralforbund,Kommunalogregio-
naldepartementet, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet og Finansdepartementet har tatt ini-
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tiativ til etablering av nettverk mellom kommuner
for å bidra til;
– forbedring av de deltakende kommunenes tje-

nester
– en effektiviseringsutvikling i de deltakende

kommuner
– å utvikle nasjonale indikasjoner for kvalitets- og

effektivitetsutvikling i kommunal sektor

Arbeidet i effektiviseringsnettverkene bygger på
metodikk og erfaringer fra pilotprosjektet i 2001
hvor Vestvågøy, Nes i Akershus, Skien, Nordre
Land, Sørum, Tønsberg, Fjell, Rindal og Orkdal
deltok. Deltagelse i nettverk skal gi grunnlag for å
avklare forbedringspotensiale og iverksette effekti-
viseringstiltak i de deltagende kommunene. Målet
er at inntil halvparten av norske kommuner vil delta
i nettverksarbeidet.

Et nettverk består av 5-8 kommuner. En pro-
sjektveileder og KS i fylket bistår nettverkene med
å sammenstille og analysere data og tilrettelegge
for læring og erfaringsdeling.

Nettverksarbeidet tar utgangspunkt i nøkkeltall
fra KOSTRA som viser tjenestens volum, priorite-
ringer og produktivitet. Dette gir grunnlag for sam-
menlikninger, både mellom de ulike kommunene
og mellom de ulike tjenestene. Analysene av disse
nøkkeltallene brukes i nettverkene som et grunn-
lag for dokumentasjon, refleksjon og for å avklare
eget forbedringspotensiale. I tillegg til KOSTRA-
data tas det også i bruk data som gir uttrykk for
brukertilfredshet og objektive kvalitetsdata, slik at
kvaliteten på de ulike tjenestene kan holdes opp
mot ressursinnsats og tjenestekvalitet i andre kom-
muner. Deltakelse i nettverkene gir kommunene
mulighet til å dele ideer og inspirasjon til effekti-
viseringstiltak, kvalitetsarbeid og læring.

Pr. april 2002 har 195 kommuner, inklusive
10 bydeler i Oslo, meldt sin interesse for å delta
i prosjektet. 6 prosjektveiledere er engasjert. 22
nettverk med om lag 120 kommuner vil ha star-
tet opp før sommeren 2002. Nettverkene er spredt
over hele landet og dekker alle kommunetyper. De
fleste av nettverkene har i første omgang valgt å
konsentrere seg om utdanningssektoren og pleie-
og omsorgssektoren. Hovedprosjektet for forny-
else og effektivisering varer ut 2003. Kommunal-
og regionaldepartementet vil gi prosjektstøtte til
dette nettverksamarbeidet også i 2003.

13.4.2 Organisering og styringsformer –
lokalt utviklingsarbeid

Organisering og styringsformer er nøkkelfaktorer
ved utviklingen av en demokratisk og effektiv lokal-

forvaltning. I dette avsnittet skal vi gi en kort opp-
summering avaktuelleprosjekter rettet motorgani-
sering og utvikling av styringsformer i kommunal-
forvaltningen, lokalt utviklingsarbeid og arbeidet
med inndeling og interkommunalt samarbeid.

Ledelse

Regjeringens mål om å modernisere, effektivisere
og forenkle offentlig sektor vil stille dagens og
morgensdagens ledere overfor store og nye utford-
ringer. I de senere år har en rekke kommuner og
offentlig etater gjennomgått store organisasjons-
messige endringer for å få fram en mer effektivt
tjenesteproduksjon. Det er lagt til rette for å gjen-
nomføre bestiller-utfører prinsipper, konkurranse-
eksponering av tjenestene, prinsipper om penger
følger brukeren, bruk av kontrakter og økt vekt på
resultatevaluering. Nye styringsmodeller er under
utvikling både i stat og kommune og det legges vekt
på å forenkle kontroll og rapporteringssystemer.
Tjenestetilbudene skal gjøres mer individrettet og
de tjenesteproduserende enhetene skal, der det er
hensiktmessig, fungere profesjonelt i en økende
markedskonkurranse. Endringene vil tvinge fram
nye grep når det gjelder arbeidsformer, personal
og organisasjonsutvikling. Regjeringen vil arbeide
for en ledelsespolitikk som tar høyde for disse store
endringene.

Lederne vil være de viktigste endringsaktørene
i en modernisering av offentlig sektor. Målet for
lederpolitikken er på den ene siden å forbedre for-
valtningen av disse lederressursene slik at både
rekruttering, kvalifisering og mobiliteten styrkes. På
den andre siden vil man gjennomgå de rammebetin-
gelsene som påvirker utøvelse av god ledelse i det
offentlige og som berører blant annet lønn, incen-
tivssystemer, formaliserte resultatkrav, tilsettingsfor-
hold, stillingsvern og avgang.

Igjennomføringav lederpolitikkenvildetbli lagt
opp til et nærtsamarbeid mellom ulike departemen-
ter, arbeidslivets organisasjoner og Kommunenes
Sentralforbund. Det kan bli aktuelt med utvikling
av partnerskapsmodeller i gjennomføring av ulike
programtiltak.

Kommunenes Sentralforbund utfører innen
kommunal sektor nå et analysearbeid som opererer
etter prinsippet om flat struktur og resultatenhe-
ter. I dette utviklingsprosjektet ser Kommunenes
Sentralforbund i samarbeid med Rogalandsforsk-
ning og NIBR på hvilke utfordringer flat struk-
tur og resultatenheter representerer for kommu-
nal ledelse og politisk organisering. Hensikten er å
framskaffe mer kunnskap om ledelses- og organi-
sasjonsformer som fremmer effektive og brukertil-
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passede tjenester. I prosjektet kartlegges og analy-
seres styrings- og ledelsesutfordringer og verktøy
i kommuner med utstrakt delegasjon og resultat-
enheter. Kunnskapsutviklingen skjer primært i et
nettverk av ni prosjektkommuner. Viktige temaer
og problemstillinger som analyseres i prosjektet
er;
– helhetlig styring og koordinering
– ledelse, kontrollspenn og delegering
– forholdet til tillitsvalgte
– politikerrollen og forholdet mellom politikk og

administrasjon

Prosjektet ferdigstilles i august 2002. I en under-
veisrapport konkluderes det med at omorganise-
ringen har gitt åpenbare gevinster ved at sty-
ringsmodellene blir ryddigere og mer oversiktlige
enn de gamle etatsmodellene, tydeligere plasse-
ring av ansvar, ansvarliggjøring av ledere på lavere
nivå, samt at kortere kommandolinjer har gitt ras-
kere saksbehandling. I tillegg gir styringsmodel-
len større nærhet til brukerne. Men det er også
betydelige utfordringer, særlig knyttet til å sikre
helhet og koordinering på tvers av resultatenhe-
tene.

Kommunal- og regionaldepartementet er posi-
tiv til at fylkeskommuner og kommuner prøver
ut ulike organisasjonsmodeller. Fylkeskommuner
og kommuner må finne en måte å organisere sin
virksomhet på som er tilpasset lokale forutsetnin-
gene. Det er viktig at resultatene blir dokumentert
og analysert med tanke på erfaringsoverføring til
andre kommuner.

Balansert målstyring

Kommunene Tønsberg, Harstad og Sør-Trøndelag
fylkeskommune har deltatt i pilotprosjektet Balan-
sert målstyring i kommunal sektor. Balansert mål-
styring er både et styrings- og rapporteringssys-
tem og en metode for organisasjonslæring og for-
bedring.

Som metode tar balansert målstyring utgangs-
punkt i organisasjonens overordnede mål. Ut fra
dette overordnede målet utvikles strategiske fokus-
områder, det kan for eksempel være økonomi, med-
arbeidere, brukere, interne rutiner. Deretter utvik-
les de kritiske suksessfaktorene, det vil si hva en
kommune må lykkes med innenfor et gitt fokus-
område, for å nå sitt overordnede mål.

Det har vært stor interesse for Balansert mål-
styring i kommune-Norge. I januar 2002 ble det
avviklet en stor erfaringskonferanse. En veileder i
balansert målstyring i kommunalsektor basert på
erfaringene fra de tre pilotene er også utarbeidet

(rundskriv H-2130). Veilederen er også tilgjenge-
lig i elektroniske form (www.krd.dep.no/).

Inndeling og interkommunalt samarbeid

Med bakgrunn i utviklingstrekk som blant annet
knapphet på kompetent arbeidskraft, er utfordrin-
gen i tjenesteproduksjonen særlig stor for mange
mindre kommuner. Flere av disse vurderer også
interkommunalt samarbeid eller sammenslutning
med andre kommuner som egnede virkemiddel for
å møte denne og andre utfordringer.

Departementet ønsker å stimulere til kommu-
nesammenslutninger gjennom virkemidler som
inndelingstilskudd i 10 år som sikrer kommunene
statlige overføringer på samme nivå som før sam-
menslutningen, samt kompensasjon for engangs-
kostnader knyttet til sammenslutningsprosessen.
Med virkning fra 2002 vil det også bli innført en
ordning der inndelingstilskuddet etter 10 år grad-
vis trappes ned over fem år.

Departementet gir økonomisk støtte til flere
prosjekter om interkommunalt samarbeid og utred-
ninger av kommunesammenslutning (se vedlegg 7
for en nærmere omtale av disse). Når det gjelder
interkommunalt og interfylkeskommunalt samar-
beid, ønsker departementet først og fremst å bidra
med midler til prosjekter som innebærer konkret
utprøving av samarbeidsmodeller som er nyskap-
ende og har overføringsverdi til andre (fylkes)kom-
muner.

Fra 2002 har fylkesmannsembetene også anled-
ning til å støtte samarbeidsprosjekter mellom kom-
muner over sine skjønnsmidler. Fra og med 2003
vil departementet gi fylkesmannen videre fullmak-
ter til å gi skjønnsmidler til utviklings- og omstil-
lingsprosjekter.

Interkommunalt samarbeid – anledning til å fatte
enkeltvedtak

For mange kommuner vil interkommunalt samar-
beidogså kunne være aktuelt for å løseenkelteav de
oppgavene innen miljøvern og landbruk som fore-
slås overført til kommunene i St.meld. nr. 19 (2001-
2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – lokalt og
regionalt nivå. I St.meld. nr. 19 (2001-2002) foreslås
det også å gjennomføre forsøk med kommunal opp-
gavedifferensiering, som innebærer at kommuner
med ulike forutsetninger spesielt med henhold til
størrelse får ulike oppgaver. Hensikten med forsø-
kene må være å legge til rette for en oppgaveløs-
ning som innebærer et kvalitativt bedre tjenestetil-
bud for brukerne. I den sammenheng foreslås det
at det legges opp til at enkelte oppgaver kan desen-
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traliseres til kommuner under forutsetning av at
de løses gjennom interkommunalt samarbeid.

Både i forbindelse med de tilførte oppgavene
innen miljøvern og landbruk og i forbindelse med
forsøk med kommunal oppgavedifferensiering, vil
departementet åpne for at et interkommunalt sam-
arbeidsorgan skal kunne få anledning til å treffe
enkeltvedtak på et område. Det vil kunne gis unn-
tak fra kommuneloven § 27 og den aktuelle sær-
lovgivningen gjennom bruk av forsøksloven.

Modellkommuneforsøket

Kommunene Sørum, Steinkjer og Porsgrunn har
tatt del i et 3-årig utviklingsprosjekt i samarbeid
med Norsk Kommuneforbund, med støtte fra Kom-
munal- og regionaldepartementet. Prosjektet har
gått ut på at utviklingsarbeidet i kommunen skal
skje via initiativ fra selvstyrte grupper av medarbei-
dere, tillitsvalgte og ledere. Målet for Modellkom-
muneforsøket har vært å styrke de kommunale tje-
nestene, bidra til effektiv ressursanvendelse, bidra
til høyere brukertilfredshet og sikre de kommu-
nale arbeidsplassene. Medarbeiderne skal være
sentrale aktører i endringsarbeidet ved at forslag
til endringer og effektivisering skal være medar-
beiderinitiert. Det vil bli foretatt en evaluering av
Modellkommuneforsøket i 2002. Evalueringen vil
være et samarbeid mellom Kommunal- og regio-
naldepartementet, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet, Kommunenes Sentralforbund, Norsk
kommuneforbund og de tre kommunene som inn-
går i forsøket.

13.5 En mer demokratisk kommunal
forvaltning

Valgdeltakelse

En viktig del av diskusjonen om lokaldemokratiets
stilling den siste halvdelen av 1990-tallet har dreiet
seg om utviklingen i valgdeltakelsen ved kommu-
nestyre- og fylkestingsvalg som har falt kraftig de
siste tiårene. Valgdeltakelsen ved kommunevalget
i 1999 var den laveste siden 1922 og lå på 60,4 pro-
sent.

Med utgangspunkt i lokalvalgundersøkelsen
ble det i 2000 startet opp et prosjekt om utviklin-
gen i valgdeltakelsen. I prosjektet deltok forskere
fra universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø samt
forskere ved Institutt for samfunnsforskning. Som
en del av dette prosjektet ble det gjennomført en
særlig undersøkelse hvor valgdeltakelsen i Dan-
mark,Sverige, Finland og Norge ble sammenlignet.

Resultatene fra prosjektet viser at selv om mange
velgere riktig nok er hjemmesittere, er det få som
aldri stemmer. Borgerplikten står sterkt som norm
og virker derfor fortsatt mobiliserende. Prosjektet
resulterte i boken ”Valgdeltakelse og lokaldemo-
krati” redigert av Bernt Aardal. Et fyldig sammen-
drag av boken finnes i vedlegg 3.

Valgdeltakelse er et tegn på hvor stor interesse
det er for lokaldemokratiet og høy valgdeltakelse
støtter opp om og gir legitimitet for det lokale leder-
skapet i deres arbeid for lokalsamfunnet.

Det er ikke nok at folk i stor grad er fornøyd med
kommunen som tjenesteyter, det må også være tillit
til kommunen som politisk system. Samfunnet tren-
ger politiske ledere som kan være med å ta vanske-
lige valg, og disse lederne trenger borgernes støtte
til en helhetlig politikk blant annet gjennom valg.

Samspill mellom kommune og innbyggerne – ulike
deltagelsesformer – ulike arenaer for deltagelse

Valg hvert fjerde år er ikke nok for å opprettholde et
vitalt lokaldemokrati. Det er nødvendig med en lø-
pende kontakt mellom folkevalgte og innbyggerne.

Mange kommuner prioriterer i langt større
grad enn tidligere å nå innbyggerne med informa-
sjon. Mye av denne informasjonen går en vei, fra
kommunen til innbyggerne, gjennom egne kom-
munale informasjonsaviser, faste informasjonsspal-
ter i lokalpresse, nærradiosendinger fra kommu-
nestyremøtene, økt bruk av internett og så videre.
Andre informasjonsformer legger opp til kommu-
nikasjon. For eksempel er folkemøter flittig brukt. I
1999 gjennomførte for eksempel 70 prosent av kom-
munene folkemøter knyttet til planspørsmål (jam-
før Kommunal- og regionaldepartementets organi-
sasjonsdatabase). Andre informasjonsformer som
åpner for kommunikasjon er innbyggernes spør-
retime i kommunestyret og faste ordninger med
informasjonsmøter. At lokalpolitikerne går ut og
møter innbyggerne på gata eller i kjøpesentra eller
lignende kan også bidra til å styrke lokaldemokra-
tiet. Brukerundersøkelser hvor kommunen spør
innbyggeren om tilfredshet med kommunale tje-
nester er annet eksempel på dette.

Lokalvalgforskningen og forskning på valgdel-
takelse viser at folk er blitt mer aktive gjennom
mer direkte deltakelsesformer. Flere oppgir at de
deltar i ulike typer aksjoner og flere søker kontakt
med lokale myndigheter for å utøve påvirkning.
Økt aksjonsaktivitet synliggjør saker og bidrar til
opplæring i politisk arbeid. Det stimulerer også
kommunikasjonen mellom kommunens ledere og
innbyggerne.

Enda et skritt videre er å bringe brukerne inn
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i styringen av kommunale institusjoner. Selv om
dette i Norge så langt er et lite brukt virkemiddel,
stiller departementet seg positivt til større innslag
av brukerstyring. Ved brukerstyring vil bruker-
nes behov i større grad komme i fokus og tjenes-
tene tilpasses bedre. Likevel er det nødvendig å
ta noen forbehold i forhold til brukerstyring. Bru-
kerstyringen må ikke utvikles slik at den fratar
det folkevalgte lederskapet i kommunen ansvaret
for helhetsstyringen av kommunen. Det er derfor
nødvendig at den politiske ledelsen setter rammer
for brukerorganer slik at det ikke kan være noen
tvil om at det er kommunens folkevalgte politiske
ledelse som sitter med det overordnete ansvaret
for kommunens drift.

Som nevnt tidligere vil departementet særlig
framheve friere brukervalg som et virkemiddel for
folk til å påvirke utformingen av det kommunale
tjenestetilbudet. Departementet vil derfor stimu-
lere kommuner som tilrettelegger for at brukere
av offentlige tjenester skal få større mulighet til å
velge leverandør.

Borgermedvirkning

I mange land har det etter hvert vokst fram del-
takelsesformer med utgangspunkt i innbyggernes
borgerrolle. I Norge er det i liten grad etablert
organer av denne typen4.

Departementeteropptattavatdet ikommunene
legges opp til deltakelsesformer mellom valgene
som stimulerer til at innbyggerne kan påvirke og
ta del i kommunale beslutningsprosesser. Depar-
tementet vil derfor ta initiativ til å sette i gang et
prosjekt med bruk av borgerjuryer. Dette er en
metode som har fått utbredelse i USA, og som også
er tatt i bruk blant annet i Storbritannia. Gjennom
borgerjuryordningen kan en på lokalplan få en vur-
dering og tilråding i en sak eller saksfelt, for ek-
sempel utbyggingsprosjekt eller lignende, fra en
gruppe enkeltpersoner som er utvalgt tilfeldig fra
lokalmiljøet. Slik kan en få inn synspunkter fra deler
av befolkningen som ikke nødvendigvis er inter-
essert i å engasjere seg i bredere politisk arbeid.
Hensikten er ikke å sette til side demokratisk folke-
valgte organer, men å styrke og gi liv til demokra-
tiske prosesser. Standpunktet som en borgerjury
tar i saken, vil være en tilråding til de besluttende
myndigheter.

4 I følge KRDs kommunale organisasjonsdatabase er det i liten
grad etablert organer av denne typen i norske kommuner. I
1999 ble det for eksempel registrert 7 kommuner som hadde
opprettet organ for innbyggerdeltakelse i budsjettprosessen.

IKT – et virkemiddel i arbeidet med å styrke lokalde-
mokratiet

Internett og e-post kan være et viktig verktøy til å
knytte kommunen og innbyggerne sterkere sam-
men. Mediet gir en ny mulighet for de folkevalgte
til å komme i kontakt med velgerne både når det
gjelder å informere om politikk og politisk arbeid
og med hensyn til å kommunisere og diskutere
politikk.

Internett gir også muligheter for forenkling av
kommunalt byråkrati og mer effektiv myndighets-
utøving. For eksempel arbeider departementet for
at det skal bli vanlig å kunne sende inn byggesøk-
nader til kommunen og få svar over nettet. De aller
fleste mennesker har hyppig kontakt med kommu-
nen som leverandør av kommunale tjenester. Også
på dette området ligger det et potensial for å utvikle
informasjonsformidling om kommunale tjenester.

Vi har sett en jevn vekst i kommuner som har
fått Internettilknytning. Selv om om lag 75 pro-
sent av kommunene er på nett, varierer bruken
mye. Mange kommuner legger ut informasjon om
møtedagsorden til kommunestyret, men det er mer
uvanlig å legge ut bakgrunnsinformasjon om de
sakene som skal behandles. I tillegg er bruk av dis-
kusjonsfora lite utbredt på kommunenes Internett-
sider. Bare 10 prosent av sidene muliggjør debatt.

Departementet ser IKT som nyttig verktøy for
demokratisering og har forventninger til at etter
hvert vil alle kommuner kunne gi innbyggerne
et tilbud om informasjon og kommunikasjon over
Internett. For å få bedre oversikt over bruken av
Internett i kommunene har departementet enga-
sjert Senter for samfunnsforskning ved Universi-
tetet i Bergen til å kartlegge bruken av internett i
kommunene.

Ungdom og deltakelse i lokalpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet ga høsten
2001 forskningsstiftelsene Institutt for samfunns-
forskning og Norsk institutt for forskning om opp-
vekst, velferd og aldring i oppgave å gjennom-
føre et prosjekt om ungdoms deltakelse og enga-
sjement i forhold til lokalpolitikken. Resultatet av
dette prosjektet ble rapporten ”Ungt engasjement
i lokalpolitikken”. Hovedfunnet i denne rapporten
er at de unge er mer politisk aktive enn de eldre
aldersgruppene og at ungdom også har et bredere
aktivitetsspekter enn eldre aldersgrupper.

Rapporten viser også at til tross for at valgdel-
takelsen blant de unge er lav, har ungdom tiltro til
det politiske systemet og anser valgkanalen som
det mest effektive politiske virkemiddelet. Depar-
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tementet synes at på resultatene fra undersøkelsen
er positive. Ungdom står fram som politisk enga-
sjerteogde deltar imangeulikepolitiske aktiviteter.

Et slikt engasjement kan gi ungdom en interesse
for politikk som senere kan føre til at de vil delta
aktivt innenfor det etablerte politiske systemet.
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14 Forenkling av rapporteringskrav og regelverk

14.1 Forenkling av statlig regelverk
rettet mot kommunesektoren

Som en del av regjeringens arbeid med moder-
nisering av offentlig sektor videreføres prosjektet
”Gjennomgang av statlig regelverk rettet mot kom-
munesektoren”. Stortinget har tidligere blitt ori-
entert om prosjektet blant annet gjennom St.meld.
nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat – en bedre
oppgavefordeling og St.prp. nr. 82 (2000-2001) Om
lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesek-
toren 2002 (kommuneproposisjonen).

Prosjektet bygger på en grunnleggende forstå-
else av at når kommunesektoren er tillagt ansva-
ret for å løse en oppgave, vil kommunene og fyl-
keskommunene også være ansvarlig for å finne
egnede måter å organisere oppgaveløsningen, dele-
gere etter behov, planlegge tjenesten, og ansette
tilstrekkelig personell med riktig kompetanse etc.
Ved høy grad av statlig styring, vil kommunenes og
fylkeskommunenes rolle gradvis endres fra aktiv
handling til passiv etterlevelse av statlige initiativ og
forventninger. Statlig regelverk som vedtas ut fra
hensyn som ønskes ivaretatt innen én sektor kan få
konsekvenser for en annen sektor. Slik kan statlige
regelverk framstå som fragmenterte og få utilsik-
tede virkninger når løsningene skal gjennomføres
lokalt. På prioriterte nasjonale satsingsområder vil
det imidlertid fortsatt være aktuelt å benytte regel-
festing som et statlig styringsvirkemiddel overfor
kommunesektoren.

Prosjektet er inne i gjennomføringsfasen, der
beslutningene som er truffet i prosjektet iverkset-
tes. Endringer i aktuelt regelverk som følge av pro-
sjektet foretas i regi av det enkelte departement,
slik at lovforslag på vanlig måte vil bli fremmet av
fagansvarlig departement overfor Stortinget. Det
gis i vedlegg 5 en departementsvis oversikt over sta-
tus i de forslag som tidligere er presentert for Stor-
tinget. Departementet er ikke tilfreds med resulta-
tene av dette arbeidet så langt. Arbeidet vil derfor
bli forsterket med sikte på ytterligere forenkling i
regelverket.

Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 1. januar
1993 gir hjemmel for å gjøre unntak fra statlige reg-
elverk rettet mot kommunesektoren. Formålet er å
bidra til å utvikle funksjonelle og effektive organisa-

sjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning,
og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom
forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer.

I Innst. S. nr. 307 (2000-2001) anmodes regjerin-
gen om å informere ”landets kommuner om at det
vil være mulig å iverksette forsøk med unntak fra
regler rettet mot kommunesektoren og at disse kan
være dristige og radikale i sin tankevirksomhet”.
Anmodningen er knyttet til merknadene til prosjek-
tet med regelverksforenklinger. Departementet
har i tråd med anmodningen i august 2001 sendt ut
brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner
med oppfordring om å søke om forsøk. Søknadene
fra kommunene omhandler ulike felter, og er nå til
behandling i Kommunal- og regionaldepartemen-
tet i samråd med øvrige berørte departementer.

14.2 Forenkling av rapporteringskrav

Våren 2001 ble det i regi av en interdepartemental
arbeidsgruppe foretatt en bred gjennomgang av
statlige rapporteringskrav overfor kommunesekto-
ren. Formålet med gjennomgangen var å redusere
kommunesektorens samlede oppgavebyrde knyt-
tet til rapportering.

Resultatet av rapporteringsgjennomgangen,
med foreslåtte kutt og forenklinger, ble presentert
i St.prp. nr. 82 (2000-2001). Ved påfølgende Stor-
tingsbehandling sluttet Stortinget seg til forenk-
lingstiltakene som ble foreslått i proposisjonen.

Det ble foreslått både kortsiktige tiltak og mer
langsiktige tiltak for å redusere den administrative
belastningen knyttet til rapporteringsordninger.

Gjennomførte - kortsiktige tiltak for forenkling i rap-
porteringskrav

Gjennomgangen av rapporteringsordningene viste
at det var et potensiale for kutt og forenklinger i
og av ordninger. Forenkling av rapportering, og
dermed frigjøring av administrative ressurser, er
et viktig ledd i moderniseringen av offentlig sek-
tor. Drøyt 100 konkrete rapporteringskrav ble fore-
slått forenklet eller fjernet. Det enkelte fagdeparte-
ment fikk ansvar for å gjennomføre forenklingene
på sine fagområder. Dette gjaldt også forenklinger
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eller kutt i rapporteringskrav som krever lovend-
ringer, hvor det ble forutsatt at slike ble fremmet
for Stortinget. I vedlegg 6 er det gitt en oversikt
overgjennomførtekutt og forenklingeravrapporte-
ringsordninger fordelt på de enkelte departemen-
ter. Departementene har rapportert at om lag 4 av
10 tiltak er gjennomført. Departementet vil følge
opp gjennomføringen av de vedtatte forenklinger.

Langsiktige tiltak - for å redusere oppgavebyrden

Det vil i framtiden være behov for informasjon om
kommunal sektor og aktiviteten i sektoren knyttet

til oppgaver av nasjonal interesse, men samtidig er
det viktig at rapporteringen skjer til lavest mulig
administrativ kostnad. Forbedringen i kommunal-
statistikken som er skjedd gjennom KOSTRA-pro-
sjektet, er nettopp å frambringe relevant, pålitelig
og sammenlignbar styringsinformasjon ved hjelp
av rask og effektiv datautveksling. I St.prp. nr. 82
ble det angitt 8 mer langsiktige tiltak for å redusere
den administrative belastning knyttet til rapporte-
ringsordninger. Disse tiltakene krever mer omfat-
tende prosesser og berører mange aktører. Depar-
tementet vil på egnet måte orientere Stortinget om
framdriften på disse tiltakene.
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15 Utbyggingsavtaler

Over tid har arealplanleggingen i Norge utviklet
seg mot en praksis der de private utbyggere i sta-
dig større grad står for detaljplanlegging og tilret-
telegging av boligprosjekter og næringsområder.
Dette krever et tett samspill mellom offentlige og
private aktører i forbindelse med utbyggingspro-
sjekter. For mange prosjekters del inngås det sær-
skilte utbyggingsavtaler mellom kommunen og pri-
vat utbygger. I St.prp. nr. 82 (2000-2001) “Om kom-
muneøkonomi, lokaldemokrati og velferd”, skrev
departementet :

”Det reiser seg en rekke uavklarte spørsmål
rundt kommunenes bruk av utbyggingsavtaler.
Det kan reises spørsmål ved om det er rime-
lig at kommunene gjennom utbyggingsavtaler
skal kunne lette presset på egen økonomi, da på
bekostning av eiendomsbesitter/utbygger. Det
finnes ingen regler eller omtale av slike avtaler
i lovverket. Denne type avtaler vil også ha for-
delingsvirkninger, noe som gjør det nødvendig
å vurdere avtalene sett fra et samfunnsøkono-
misk og boligpolitisk synspunkt. Departemen-
tet vil i neste års kommuneproposisjon komme
med en nærmere vurdering av bruk av denne
typen avtaler.”

I en hovedoppgave fra Norges Landbrukshøg-
skole (Lerstang og Hofstad, 2000) har man under-
søkt praksis og erfaringer hos flere utbyggere og
kommuner. Det vises her til seks hovedgrunner til
at kommunene velger å inngå utbyggingsavtaler:
– Avklaring av plikter og ansvar i forbindelse med

gjennomføring av reguleringsplan
– Forutsigbarhet i gjennomføringsprosessen
– Sikre at utvikling av området skjer i samsvar

med plan
– Styring av kvalitet og utforming på et tidlig sta-

dium gjennom samarbeid
– Kostnadsfordeling
– Dekning av kostnader til eksterne anlegg

Det vises til fire hovedgrunner til at utbyggerne
inngår utbyggingsavtaler:
– Påregnelighet i plan- og byggesaksprosessen
– Alternativ til refusjon (enklere kostnadsforde-

ling)
– Tvang fra kommunen
– Sikring av framdrift

Utbyggere vil altså ofte ha en egeninteresse i å
inngå utbyggingsavtaler fordi man da sikrer seg
kommunen som medspiller, og man får en mer
oversiktlig kostnadsfordeling. For kommunene er
fordelene innlysende, men bruk av avtaler krever
likevel god kompetanse og må sees i sammenheng
med den rollen kommunen har som plan- og byg-
ningsmyndighet og som forhandlingspart.

Som meddelt Stortinget i kommuneproposisjo-
nen for 2002, har departementet startet et utred-
ningsarbeid knyttet til bruk av utbyggingsavtaler
og de vilkår av økonomisk og ikke- økonomisk
karakter som man finner i slike avtaler. Utrednings-
arbeidet har vært tredelt:
1. Et forprosjekt av deskriptiv karakter med for-

mål å klargjøre og identifisere problemstil-
linger, grensetilfeller og konfliktområder ved
kommunal praksis ved bruk av utbyggingsav-
taler.

2. En utredning med formål å få fram de gjeldende
juridiske rammer for utbyggingsavtaler og de
nærmere vilkår i slike avtaler.

3. En økonomisk studie av effektivitets- og for-
delingsvirkninger av utbyggingsavgifter (vilkår
om bidrag) fra utbygger til kommune målt i
kroner.

Forprosjekt om problemstillinger knyttet til utbyg-
gingsavtaler basert på praksis i kommuner i Akers-
hus

I forprosjektrapporten (Konsensus kommuneråd-
givning AS 2002) er et sett av eldre avtaler (før
1995) og yngre avtaler (etter 1995) gjennomgått.
Utbyggingsavtalene som er gjennomgått gjelder
kommuner i Akershus, og de fleste kommunene
i fylket er dekket. På bakgrunn av materialet fra
kommunene i Akershus er det i forprosjektrap-
porten reist følgende problemstillinger/utfordrin-
ger:
– Premisser for bruk av utbyggingsavtaler bør

klargjøres i kommunenes overordnede sty-
ringsverktøy. Kommunene bør videreføre en
tydelig politikk på området slik at forutsigbar-
heten for alle parter øker.

– Departementet bør utarbeide en modell for
bruk av utbyggingsbidrag hvor utbygger bidrar
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med et fast beløp til delvis dekning av kommu-
nens kostnader ved infrastruktur eller ut fra de
merkostnader som påløper for kommunen ved
forsert utbygging.

– Det er behov for klargjøring av de boligpolitiske
intensjoner ved utforming av avtalene.

Utredning av de juridiske rammer for utbyggingsav-
taler med vekt på avtalevilkår

Det blehøsten2001 nedsatten egenarbeidsgruppe,
med medlemmer fra Justisdepartementet, Miljø-
verndepartementet og Kommunal- og regionalde-
partementet. Arbeidsgruppens mandat er, ut fra
dagens lovgivning, å vurdere utbyggingsavtalers
rolle og lovligheten av avtalevilkår som pålegger
utbygger plikter. Temaet er stort og komplisert,
og mange av konklusjonene kan være av generell
karakter og brukes for løsning av konkrete pro-
blemstillinger.

Arbeidsgruppens rapport omfatter avtaler som
inngås i forbindelse med arbeid med regulerings-
plan og avtaler etter at reguleringsplan er vedtatt.
Dette fordi reglene er forskjellige for de to typer
situasjoner.

Arbeidsgruppen forventes å sluttføre sitt arbeid
innen sommeren 2002.

Studie av effektivitets- og fordelingsvirkninger av
utbyggingsavgifter.

Utbyggingsavgifter reiser en rekke problemstillin-
ger knyttet til fordeling og økonomisk effektivitet.
Fordelingsvirkningenehandler istor gradomhvem
det er som i realiteten ’bærer’ utbyggingsavgiften.
Er det utbyggeren (i form av lavere overskudd),
eiendomsbesitteren (i form av lavere tomtepris)
eller huskjøperne (i form av høyere boligpris)? Og i
hvilken grad vil utbyggingsavgifter være en fordel
for de øvrige innbyggerne når investeringene i ny
infrastruktur ikke finansieres gjennom skatter og
overføringer ? Hvem som bærer avgiftsbyrden er
også av betydning i forhold til økonomisk effekti-
vitet.

Kommunal- og regionaldepartementet har bedt
NTNU ved professor Jørn Rattsø og førsteamanu-
ensis Lars Erik Borge i to delprosjekter studere

henholdsvis effektivitets- og fordelingsvirkninger
av utbyggingsavgifter.

Delprosjektet om effektivitetsvirkninger vil
inneholde en prinsipiell vurdering av utbyggings-
avgifter i forhold til samfunnsøkonomisk effektivi-
tet. Spørsmålet her vil være om utbyggingsavgifter
representerer en mer effektiv finansiering av kom-
munal infrastruktur enn mer tradisjonell finansie-
ring.

I det andre delprosjektet studeres fordelings-
virkningene av utbyggingsavgifter. En empirisk
analyse av hvordan avgiften fordeles mellom ulike
aktører forutsetter data om innholdet i utbyggings-
avtaler, samt tomte- og boligpriser i utbyggingspro-
sjektene. Slike data er vanskelig tilgjengelige, og
det er uansett tvilsomt om datagrunnlaget even-
tuelt er stort nok til å kunne trekke sikre konklu-
sjoner. Det alternativ som nyttes i studien er en
simuleringsmodell, basert på analysen i det første
delprosjektet, som beskriver det lokale boligmar-
kedet.

De to delprosjektene skal sluttføres innen som-
meren 2002, og inngå i departementets videre
arbeid med utbyggingsavtaler.

Videre prosess

Departementet er kjent med at Planlovutvalget har
bestilt en rapport som beskriver gjeldende prak-
sis for utbyggingsavtaler og partenes intensjoner
bak denne type avtaler. Også i denne rapporten er
referansene kommuner i oslofjordområdet. Denne
rapporten vil være et viktig innspill i det videre
arbeid. Først og fremst i Planlovutvalgets videre
arbeid, men også i departementets arbeid med å
se på utbyggingsavtaler og de nærmere vilkår i
avtalene. Når konklusjonene fra den interdeparte-
mentale arbeidsgruppen som utreder de gjeldende
juridiske rammer for avtalene, samt rapportene
fra de to delprosjektene om effektivitets- og forde-
lingsvirkninger av utbyggingsavgifter foreligger,
vil departementet utarbeide en veiledning til kom-
munene.

Departementet viser for øvrig til kapittel 9.3
hvor det framgår at departementet gjennomgår
håndteringen av kapitalkostnader i inntektssyste-
met for kommunene.
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16 Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

16.1 Innledning

Etter kommuneloven skal revisjon av kommuner
skje ved egne kommunerevisorer – enten ansatt i
den enkelte kommune, eller i en interkommunal
sammenslutning (distriktsrevisjon). Det er begren-
set i hvilken grad kommuner kan overlate til pri-
vate revisjonsfirma å utføre de oppgavene loven
pålegger kommunerevisjonen. I dette kapitlet drøf-
tes det hvorvidt det bør åpnes for å konkurranse-
utsette utførelsen av de oppgaver loven i dag leg-
ger til kommunale revisorer.

Departementet vil senere komme tilbake med
et eget lovforslag om systemet for kommunal
internkontroll/egenkontroll. I dette lovforslaget vil
det bli foreslått å åpne for konkurranseutsetting. I
lovarbeidet må det også blant annet foretas en nær-
mere gjennomgang av innholdet i kommunenes
eget kontroll- og tilsynsarbeid, og nærmere regler
om organisering av denne virksomheten internt i
kommunen. Lovforslaget vil bli sendt på alminne-
lig høring på vanlig måte.

Dersom det åpnes for konkurranseutsetting, vil
dette legge noen viktige premisser for hvordan det
øvrige regelverk om kommunalt tilsynsarbeid bør
utformes. Departementet vil som nevnt basere lov-
arbeidet på at det åpnes for konkurranseutsetting.
I dette kapitlet gjøres det nærmere rede for hvor-
for departementet vil fremme et lovforslag basert
på at det åpnes for konkurranseutsetting.

Når spørsmålet om konkurranseutsetting dis-
kuteres i forhold til lovgivningen, er det grunn til å
framheve at drøftelsen ikke gjelder spørsmålet om
staten bør gi et pålegg om at kommunal revisjon
skal konkurranseutsettes. For kommunale tjenes-
ter vil det alltid være kommunene selv som må
vurdere om den aktuelle tjenesten skal konkurran-
seutsettes. Når konkurranseutsetting diskuteres i
dette kapitlet, er derfor spørsmålet om loven skal
åpne for at kommunene selv kan avgjøre om revi-
sjonen skal konkurranseutsettes.

Kommunerevisjonens oppgaver er en del av
det system for ”internt” kontroll og tilsyn som
ble etablert ved kommuneloven av 1992. Begre-
pet internt tilsyn er her brukt som en motsetning
til statlig kontroll og tilsyn. Det dreier seg altså
om det tilsynsansvar som i siste instans påhviler

kommunestyret selv – jamfør kommuneloven § 60
nr. 1.

Kommunelovens regler om kontroll og tilsyn
omhandler både krav til hvilket innhold tilsynet
skal ha – for eksempel at forvaltningsrevisjon skal
være obligatorisk – regler om hvem som skal ha
ansvaret for at det nødvendige tilsyn utføres, og
hvem som skal gjøre jobben i praksis.

Kravene til innholdet i det tilsynsansvar kom-
munen selv skal ha vil ha betydning for hvilke krav
som må stilles til den som skal utføre tilsynsarbei-
det i praksis. Det vil derfor være nødvendig å gå
noe inn på hovedtrekkene i innholdet i tilsynet også
i dette kapitlet. En mer inngående behandling av
dette må imidlertid komme senere, jamfør omtalen
av det forestående lovarbeid innledningsvis. Det
er imidlertid grunn til å anta at hovedtrekkene i
kravene til innholdet i kontroll- og tilsynsarbeidet
vil bli videreført. Det er blant annet lagt til grunn
som en premiss for drøftelsen at ordningen med
et obligatorisk kontrollutvalg skal videreføres.

Departementet har vurdert konkurranseutset-
ting av revisjonen som et av flere alternative sce-
narier for kommunal revisjon. Slik departementet
ser det, ville alternativet til å åpne for konkurran-
seutsetting enten være å bygge videre på den ord-
ning med interkommunalt samarbeid om revisjon
som gjelder i dag, eller å etablere en stor lands-
dekkende enhet med monopol på å revidere kom-
muner. Disse alternativene er drøftet under punkt
16.5.2.2.

Departementet er av flere grunner kommet til
at den beste løsning vil være å åpne for konkurran-
seutsetting av kommunal revisjon. Dette uteluk-
ker imidlertid ikke at kommuner kan samarbeide
om revisjon i interkommunale ordninger på frivil-
lig basis. Det utelukker heller ikke etablering av
en ”landsdekkende” enhet for kommunal revisjon
– eid av kommuner eller andre. Se nærmere om
dette under punkt 16.5.2.2.

Der annet ikke framgår uttrykkelig vil i det føl-
gende begrepet ”kommune” bli brukt som felles-
betegnelse på kommuner og fylkeskommuner, og
uttrykket kommune-/kommunal revisjon som en
samlebetegnelse på både kommunerevisjoner, fyl-
kesrevisjoner og distriktsrevisjoner.
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Høringsrunden

Et forslag om å åpne for konkurranseutsetting av
kommunal revisjon ble sendt på alminnelig høring
(i form av et høringsnotat) 11.03.02 med hørings-
frist 23.04.02. Samlet sett sluttet høringsinstansene
seg i hovedsak til forslaget. En rekke av hørings-
uttalelsene tok imidlertid opp forhold som det vil
måtte arbeides videre med i et etterfølgende lov-
arbeid.

En noe fyldigere beskrivelse av høringsutta-
lelsene er gitt under punkt 16.5.7. Noen spesi-
elle høringsmerknader til enkelte deler av depar-
tements drøftelse er omtalt fortløpende under de
aktuelle punkter i framstillingen.

16.2 Sammendrag

I punkt 16.3 redegjøres det for gjeldende rett om
kommunenes plikt til å ha egen revisjon. Kapitlet
inneholder også en kortfattet beskrivelse av kom-
munerevisjonens oppgaver etter kommuneloven
og enkelte andre lover.

I punkt 16.4 er det gitt en kortfattet beskrivelse
av situasjonen i Danmark og Sverige med hensyn
til spørsmålet om adgang til å konkurranseutsette
kommunal revisjon.

Punkt 16.5 inneholder departementets vurde-
ringer av hvorvidt det bør åpnes for konkurranse-
utsetting.

I punkt 16.5.1 tas det utgangspunkt i prinsippet
om kommunalt selvstyre. Dette prinsippet tilsier
at et området ikke bør være skjermet for konkur-
ranseutsetting med mindre spesielle grunner taler
for det.

I punkt 16.5.2 drøftes det om det er prinsipielle
forhold som tilsier at det ikke bør være anledning
for kommunene til å konkurranseutsette revisjo-
nen. Herunder drøftes også mulige alternativer til
konkurranseutsetting. Slik departementet ser det
er det to alternativer: enten å videreføre dagens
ordning med distriktsrevisjoner i en eller annen
form, eller å etablere en landsdekkende enhet for
revisjon av kommuner som det er obligatorisk for
kommunene å delta i. Begge disse alternativene
ville innebære en betydelig statlig styring på dette
området, og de vurderes blant annet av den grunn
som lite ønskelige. Dette er imidlertid ikke til hin-
der for at det etableres egne kommunerevisjoner,
eller interkommunale ordninger som kan delta i
konkurransen i et fritt marked for revisjon av kom-
muner.

I punkt 16.5.3 drøftes nærmere hvilken betyd-
ning hensynet til fagkompetanse og uavhengighet

har for spørsmålet om å åpne for konkurranseut-
setting.

I punkt 16.5.4. redegjøres det nærmere for de
enkelte av oppgavene til dagens kommunerevi-
sjonsenheter, og det drøftes om det er noe ved opp-
gavenes karakter som taler mot at det skal være
adgang til konkurranseutsetting. Bortsett fra når
det gjelder revisjon av skatteoppkreverfunksjonen
er det etter departementets oppfatning ikke avgjø-
rende grunner som taler mot dette. Revisjon av
skatteoppkreverfunksjonen reiser imidlertid sær-
lige spørsmål knyttet til det offentliges kontroll
med skatteinnfordringen. Det legges derfor ikke
opp til konkurranseutsetting av denne oppgaven
nå. Spørsmålet om hvorvidt det kan åpnes for kon-
kurranseutsetting av også denne oppgaven vil bli
utredet nærmere i samråd med Finansdepartemen-
tet som er øverste myndighet på dette området.

I punkt 16.5.5 berøres kort spørsmål som gjel-
der effekter av arbeidsrettslig karakter for de som
i dag arbeider i kommunal revisjon. Det vises der
til at slike effekter ikke er vesensforskjellige fra
de effekter som generelt følger av konkurranseut-
setting på andre områder, men at det vil være nød-
vendig å gå noe nærmere inn på dette i det etter-
følgende lovarbeid.

Punkt 16.5.6 omhandler økonomisk administra-
tive konsekvenser for staten og kommunene.

I punkt 16.5.7 er et tatt inn et resymé av hørings-
uttalelsene.

I punkt 16.5.8 er det gjort en endelig oppsum-
mering med konklusjon. Departementet kan ikke
se avgjørende argumenter mot å åpne for konkur-
ranseutsetting av kommunal revisjon. Kommunene
bør selv kunne velge om revisjon skal utføres av
egne ansatte kommunerevisorer, interkommunale
revisjonsenheter, eller om oppgaven skal settes ut
til et privat firma. En reservasjon må likevel gjøres
for revisjon av skatteregnskapet. Det legges der-
for ikke opp til å åpne for konkurranseutsetting
av denne oppgaven nå. Departementet vil komme
tilbake til dette spørsmålet.

16.3 Gjeldende rett

16.3.1 Kommunelovens bestemmelser om
kommunal revisjon

Kommuneloven § 60 og forskrifter om revisjon og
kontrollutvalg av 13. januar 1993 (FOR 1993-01-13
4044) gir regler om kommunal revisjon. Det er
kommunestyretog fylkestinget som har det øverste
tilsynsansvaret med sin forvaltning. Kommune-
styret/fylkestinget har plikt til å etablere et kon-
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trollutvalg som skal føre løpende tilsyn med den
kommunale/fylkeskommunale forvaltning på sine
vegne, jamfør § 60 nr. 2.

Kommunene er videre forpliktet til å etablere
en egen eller en interkommunal revisjon jamfør,

§ 60 nr. 3. Dette innebærer således et forbud mot
å sette ut revisjonen til private firma. Etter forskrif-
tens § 5 siste ledd kan revisjonen – når den finner
det nødvendig – gjøre bruk av sakkyndig bistand.
Dette innebærer imidlertid ikke at kommunerevi-
sjonen på permanent basis kan basere seg på slik
bistand når det gjelder utøvingen av det løpende
revisjonsarbeide. Det er for spesielle analysepro-
sjekt eller annet arbeid som krever spesiell eks-
pertise at det kan gjøres bruk av slik assistanse.
En revisjonsenhet som har manglende ekspertise
innen revisjon, vil således være forpliktet til å til-
sette det personalet som er nødvendig for at lovens
revisjonskrav følges. Det vil heller ikke være anled-
ning for revisjonsenheten til å basere seg på kjøp
av ekstern bistand i perioder av året der arbeids-
belastningen er særlig høy.

Departementet har imidlertid uttalt (sak
92/8025) at det ikke kan regnes som lovstridig om
det blir brukt ekstern kompetanse i revisjonen,
dersom dette benyttes i en overgangsfase hvor det
er nødvendig med slik bistand i forbindelse med
opprustning/omorganisering av revisjonen. Et vil-
kår for å bruke eksterne leverandører må likevel
være at når revisjonsenheten er i stand til å utføre
sine revisjonsfaglige oppgaver, må dette utføres av
revisjonens egne tilsatte.

16.3.2 Kommunerevisjonens oppgaver

Revisjonen omfatter den samlede kommunale eller
fylkeskommunale virksomhet og tilhørende regn-
skaper, jamfør kommuneloven § 60 nr. 7 og revi-
sjonsforskriften §§ 5 - 8. Dette innebærer at kom-
munerevisjonen skal revidere den virksomhet som
er en del av kommunen som juridisk person.

I tillegg er det anledning til å velge kommune-
revisjonen som revisor for interkommunale selska-
per (IKS) etter lov om interkommunale selskaper
(jamførlovominterkommunaleselskaper§ 28).Det
er også anledning til å velge kommunerevisjonen
som revisor for enkelte stiftelser, jamfør stiftelses-
loven § 43 tredje ledd. I de tilfeller der en kommu-
nerevisor etter en konkret vurdering tilfredsstiller
kravene i revisorloven, er det også anledning til å
velge vedkommende som revisor i et kommunalt
aksjeselskap. For slike virksomheter er altså situa-
sjonen at det allerede i dag er alminnelig konkur-
ranse om revisjon.

Nærmere regler om revisjonens oppgaver fram-

går av forskrift om revisjon og kontrollutvalg av 13.
januar 1993 (FOR 1993-01-13 4044).

I tillegg til dette framgår krav til enkelte særat-
testasjoner med videre av ulike lover og forskrifter.

Regnskapsrevisjon er den dominerende revi-
sjonsformen i kommunen. Men revisjonen skal
ikke bare foreta tradisjonell regnskapskontroll.
Dens oppgaver omfatter også en mer fullstendig
kontroll med at administrasjonen og folkevalgte
organer har satt ut i livet de vedtak som er truf-
fet, og en vurdering av økonomistyring og forvalt-
ningsordninger i kommunen og fylkeskommunen.

Revisjonen skal foreta forvaltningsrevisjon.
Denne innebærer en systematisk vurdering av om
bruken og forvaltningen av de kommunale midler
(oppgaver, ressursbruk og resultatoppnåelse) vir-
ker på betryggende måte. Målet med forvaltnings-
revisjon er å bidra til at virksomheten blir mer
kostnads- og formålseffektiv. Det ligger imidlertid
utenfor revisjonens oppgave å overprøve den poli-
tiske hensiktsmessigheten av de vedtak som blir
gjort. I tillegg til det løpende tilsynet kan revi-
sjonen selv iverksette undersøkelser av kommu-
nal virksomhet på områder som naturlig hører til
revisjonens arbeidsområde, eventuelt etter pålegg
fra kommunestyre/fylkesting/kontrollutvalg, jam-
før forskriften § 8.

Den tidligere Budsjett- og regnskapsforskriften
(H-14/90) § 15 om pålegg for administrasjonssjefen
til å etablere internkontroll er ikke fulgt opp i de nye
forskriftene om årsbudsjett, årsregnskap og årsbe-
retning, men det må likevel regnes som fast praksis
at administrasjonssjefen har ansvar for etablering
av internkontroll i administrasjonen. Utarbeidelsen
av rutinene bør etter gjeldende revisjonsforskrift
skje i samråd med revisjonen. Revisjonen har etter
gjeldende regler et ansvar for å påse at slik kontroll
er etablert. Revisjonen har også plikt til å medvirke
til at gode interne kontrollrutiner etableres, og til å
påse at den interne kontroll virker etter forutsetnin-
gene. Mener revisjonen at internkontrollen ikke er
tilfredstillende, plikter den å avgi rapport om dette
til kontrollutvalget/ kommunestyret. Revisjonssje-
fen har imidlertid ikke ansvar for hva internkon-
trollen gjør, og kan heller ikke instruere administra-
sjonssjefen vedrørende utførelsen av oppgaven.

På bakgrunn av at revisjonen og administrasjo-
nen skal opptre uavhengig av hverandre, er det
begrenset hvor mye samarbeid det kan bli tale
om mellom revisjonen og administrasjonen vedrør-
ende internkontrollen uten at dette fører til en til-
sløring av ansvarsdelingen. Det må således antas
å være i strid med kommuneloven og forskrift om
revisjon dersom det etableres slikt samarbeid ved
utførelsen av de oppgaver som revisjonen/kontroll-
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utvalget har ansvaret for. Administrasjonssjefen vil
imidlertid kunne opprette en egen internkontroll-
enhet og ansette personer med et særlig ansvar
for å etablere og følge opp administrasjonens egen
kontrollvirksomhet på sine vegne. En slik kontroll-
enhet kan derimot ikke utføre oppgaver som lig-
ger til revisjonen eller utføre arbeid på vegne av
revisjonen.

Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget: I hen-
hold til forskriften § 5 femte ledd skal revisjonen
sørge for sekretærhjelp til kommunens kontrollut-
valg, og derunder utrede og forberede saker for
kontrollutvalget.

Revisjon har også oppgaver tilknyttet skatte-
oppkreverfunksjonen. I henhold til skattebetalings-
loven er det en kommunal skatteoppkrever som
på vegne av alle skattekreditorene skal utføre inn-
krevingsoppgavene og som har kontrollfunksjo-
ner overfor arbeidsgiverne. Den kommunale skat-
teoppkrevingen er underlagt Finansdepartemen-
tet, Skattedirektoratet og skattefogdkontorene. Det
administrative ansvaret ligger i den enkelte kom-
mune. I medhold av skattebetalingsloven § 56 nr. 1
har Finansdepartementet den 25. mai 1998 fastsatt
instruks for kommunerevisors arbeid med kontroll
av den kommunale skatteoppkrevingen. Kommu-
nerevisor plikter å føre kontroll med at gjøremål
som er pålagt den kommunale skatteoppkrever i
skattebetalingsloven og forskrifter, instrukser og
retningslinjer gitt med hjemmel i loven, blir utført
på en forsvarlig måte og til rett tid, jamfør § 1-2 nr.
2 i instruksen.

Etter vergemålsloven (lov av 22 april 1927 nr.
3) § 85 skal revisjon av overformynderiregnskapene
utføres av den kommunale revisjon. Justis- og poli-
tidepartementet har i forskrift av 27. juni 1975 gitt
nærmere regler om føring av overformynder- og
vergeregnskaper, revisjon med videre. Revisjonen
skal påse at overformynderiets regnskapsførsel og
formuesforvaltning er i samsvar med vergemåls-
loven og regler som departementet har fastsatt i
medhold av loven. Den årlige revisjonsberetning
stiles til fylkesmannen.

16.4 Situasjonen i enkelte andre land

16.4.1 Danmark

I lov om kommunernes styrelse av 21. juni 1991
§ 42 heter det at: ” Enhver kommune skal have en
sakkyndig revision, der skal godkjendes av tilsyns-
myndigheten…”

Det stilles ikke andre krav til revisjonen enn
at den skal være sakkyndig. Under henvisning til

”alminnelige rettsgrunnsetninger” er det likevel et
krav at revisjonen skal være uavhengig av kommu-
nen. Det er ikke noe krav om at revisjonen skal skje
ved en egen kommunal revisjon. Loven er forstått
slik at det ikke er adgang til å ha en egen kommune-
revisjon. (For København kommune gjelder imid-
lertid en særlov som gir denne kommunen anled-
ning til å ha egne ansatte kommunerevisorer.)

I mange kommuner ivaretas revisjonen av Kom-
munernes Revisionsafdeling, som er en institusjon
med tilknytning til Kommunernes Landsforening
(tilsvarende det norske Kommunenes Sentralfor-
bund), men med fullstendig uavhengighet av lands-
foreningen i revisjonsfaglige spørsmål.

16.4.2 Sverige

Sverige har et system med folkevalgte ”revisorer”.
Etter den svenske kommuneloven (kommunalla-
gen) kap. 9 § 2 skal minst tre revisorer velges. Dette
kollegium av folkevalgte revisorer er kommunesty-
rets (fullmäktiges) granskningsorgan. For så vidt
tilsvarer ordningen med folkevalgte revisorer på
mange måter kontrollutvalget i norske kommuner.
Kommunallagen regulerer bare de folkevalgte revi-
sorenes stilling og oppgaver. De folkevalgte reviso-
rene har anledning til å engasjere private revisorer
og revisjonsfirma, men yrkesrevisorenes funksjon
får da formelt bare karakter av bistand og rådgiv-
ning til de folkevalgte revisorene.

16.5 Departementets vurdering

16.5.1 Innledning

Prinsippet om kommunalt selvstyre ligger til grunn
for norsk kommuneforvaltning. Dette viser seg
blant annet ved at kommunenes kompetanse (myn-
dighet) er negativt avgrenset. Dette innebærer at
når man ser bort fra de lovpålagte oppgaver, er det
i stor utstrekning opp til kommunene selv hvilke
tjenester som skal tilbys innbyggerne. Det viser
seg også ved at en kommune har relativt stor fri-
het til å organisere virksomheten slik som den selv
finner det hensiktsmessig. Når vi ser bort fra om-
rådet for den egentlige offentlige myndighetsutø-
velse, er det også betydelig rom for å overlate til pri-
vate tilbydere å utføre oppgaver som kommunene
har ansvar for. Relativt få områder er skjermet for
konkurranseutsetting.

Ved en vurdering av om det bør åpnes for kon-
kurranseutsetting, er det naturlig å ta utgangs-
punkt i prinsippet om kommunalt selvstyre. Dette
utgangspunktet tilsier at et område ikke bør være
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skjermet for konkurranseutsetting med mindre
spesielle grunner tilsier det. Det er således ikke
adgangen til konkurranseutsetting som behøver
spesiell begrunnelse. Det som etter departemen-
tets oppfatning trenger særskilt begrunnelse, er
hvorfor det eventuelt ikke skal være adgang til
konkurranseutsetting. Den videre drøfting i dette
kapitlet vil derfor dreie seg om hvorvidt det fore-
ligger slike særlige hensyn som taler mot å åpne
for konkurranseutsetting av kommunal revisjon.
Dersom slike hensyn ikke eksisterer, eller ikke er
tungtveiende nok, bør det åpnes for konkurranse-
utsetting.

16.5.2 Prinsipielle forhold – utgangspunkter

16.5.2.1 Allment

Den sentrale delen av vurderingen vil dreie seg
om en analyse av de oppgaver som i dag er lagt til
kommunerevisjonen, vurdert opp mot det utgangs-
punkt om kommunal autonomi som er fastslått
under punkt 19.5.1 ovenfor. (Se nærmere om drøf-
tingen av de ulike oppgaver under punkt 19.5.4)
Det kan imidlertid også reises spørsmål om det
er forhold av prinsipiell karakter som taler mot å
åpne for konkurranseutsetting av revisjonen.

Det ansvar kommunene selv har for å føre kon-
troll og tilsyn med sin egen virksomhet må ses som
en del av de samlede kontroll- og tilsynsmekanis-
mer som lover og forskrifter har etablert for kom-
munal forvaltning. I tillegg til at kommunene selv
har ansvar for å føre tilsyn, er det også etablert sys-
temer for statlig kontroll med kommunenes virk-
somhet. Samlet sett skal kontroll- og tilsynssyste-
mene bidra til at den kommunale myndighetsut-
øvelse, forvaltning og tjenesteyting skjer innenfor
rammen av lover og regler, at rettssikkerhetshen-
syn blir ivaretatt og at forvaltningen av offentlige
midler skjer kostnadseffektivt og målrettet. I sin
tur bidrar dette også til at den alminnelige tillit til
offentlig forvaltning opprettholdes – noe som også
er et mål i seg selv.

I forbindelse med vedtakelsen av kommunelo-
ven i 1992 ble det framhevet som et hovedpoeng
at det statlige tilsyn kunne tones ned dersom kom-
munenes eget tilsynsarbeid ble styrket. Se blant
annet Ot.prp. nr. 42 (1991-92) side 201. Erfaringene
siden 1993 da loven trådte i kraft, er at kommu-
nens eget tilsyn har blitt styrket. I Norsk institutt
for by- og regionsforskning (NIBR) rapport 2000:
10 ”Full kontroll ?” heter det blant annet om dette
(side 9): ”Et hovedfunn når det gjelder effekter
av kontrollutvalgets virksomhet er at kontrollutval-
gene har medvirket til å styrke kommunenes og

fylkeskommunenes egenkontroll”. Det er et mer
diskutabelt spørsmål om det samlede statlige til-
syn har blitt redusert tilsvarende. Etableringen av
et system for betinget kontroll med kommunenes
økonomiforvaltning, jamfør den nye bestemmelsen
i kommuneloven i § 59a, er imidlertid et vesentlig
bidrag til å redusere statlig tilsyn og kontroll, når
det gjelder økonomiforvaltning.

Målsettingen for det kommunale tilsynsarbei-
det slik den kommer til uttrykk i kommunelovens
forarbeider er svært ambisiøs. I Ot.prp. nr. 42
(1991-92) heter det blant annet om dette (s. 196):
”Kontrollutvalgets oppgaver ligger i dets funksjon
som tilsyns- og kontrollorgan. Det innebærer at
dette organet skal påse at organisasjon, saksforbe-
redelse og beslutningsprosess i de politiske orga-
ner og administrasjonen fungerer på en måte som
garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og iva-
retar grunnleggende rettssikkerhetshensyn over-
for kommunen/fylkeskommunens innbyggere og
andre som berøres av vedtakene”. Det tilsynsarbeid
som kommunene må gjøre for å nærme seg disse
ambisjonene innebærer en mangesidig aktivitet.
Et sentralt element i det system som skulle styrke
den kommunale egenkontrollen, var etableringen
av obligatoriske kontrollutvalg. Dette utvalget har
en svært vid ramme for sitt virkeområde. Kontroll-
utvalget kan i praksis ta opp et hvert forhold ved
kommunens forvaltning, så lenge det ligger innen-
for begrepene kontroll og tilsyn. Det kan dreie
seg om økonomiforvaltning, kostnadseffektivitet,
måleffektivitet, juridiske forhold, rettssikkerhets-
spørsmål, organisasjonsutvikling osv. Det framgår
imidlertid av merknader til forskrift om kontroll-
utvalg (FOR 1993-01-13 4044) at utvalget ikke skal
vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de
vedtak som er truffet.

Innenfor disse vide rammer vil kommunen selv
avgjøreomfangetavkontrollutvalgetsarbeid–blant
annet vil de økonomiske ressursene som stilles til
rådighet for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid
være en avgjørende rammebetingelse.

Systemet med et kontrollutvalg og en egen kom-
munal revisjon har klare paralleller til Stortingets
eget kontrollorgan – Kontroll- og konstitusjonsko-
miteen - og Riksrevisjonen. Det er flere likhetstrekk
i forholdet mellom kommunestyret, kontrollutval-
get og kommunerevisjonen på den ene siden, og
forholdet mellom Stortinget, Kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen og Riksrevisjonen på den andre
siden. Særlig tydelig er denne parallellen i kom-
muner med parlamentarisk styreform.

En vesentlig forskjell er imidlertid at forholdet
mellom Stortinget og regjeringen er av konstitu-
sjonell karakter. Forholdet mellom styringsorga-
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nene i kommunene er ikke av konstitusjonell art.
Spørsmålet om å åpne for konkurranseutsetting
av kommunal revisjon reiser derfor ikke spørsmål
som gjelder statsforfatningen. Stortinget står føl-
gelig fritt til å regulere dette i lov.

I et nordisk perspektiv er det ikke et alminne-
lig anerkjent prinsipp at lokalforvaltningens regn-
skaper må revideres av en egen offentlig revisjon.
For eksempel har som nevnt foran både danske og
svenske kommuner anledning til å sette revisjonen
ut til private revisjonsfirma.

I et bredere internasjonalt perspektiv er det
heller ikke et unntaksfritt prinsipp at statens egne
regnskaper nødvendigvis må revideres av offentlig
ansatte revisorer. Blant annet er New Zealand et
eksempel på at det er anledning til å bruke private
revisorer i arbeidet med revisjon av statsregnska-
pet. Også i USA, Canada og Australia er det anled-
ning til å gjøre bruk av private revisjonsfirma i for-
bindelse med riksrevisjonens arbeid.

På denne bakgrunn kan det ikke legges til
grunn at det er alminnelig anerkjente prinsipielle
grunner som taler mot at det skal åpnes for kon-
kurranseutsetting av kommunal revisjon. Når det
ikke kan påvises avgjørende prinsipielle betenke-
ligheter, bør prinsippet om kommunal autonomi
være svært tungtveiende.

Etter departementets oppfatning blir dette også
et spørsmål om hensiktsmessighet – nærmere
bestemt hva som vil være egnet til å fremme en
best mulig kommunal egenkontroll. Denne målset-
tingen må også ses på bakgrunn av at staten har en
klar interesse i at revisjonen i lokalforvaltningen
ordnes på en forsvarlig måte. Den sentrale rolle
kommunene har som ledd i den samlede offentlig
forvaltning og tjenesteyting, gjør at staten har et
ansvar for å påse at den kommunale revisjonsord-
ning er betryggende.

Et privat revisorfirma som eventuelt får i opp-
drag å revidere kommuner, vil få betydelig inn-
sikt i politiske prosesser i kommunen. Dette utgjør
imidlertid ikke noe prinsipielt motargument mot å
åpne for konkurranseutsetting av revisjonen. Hen-
synet til konfidensialitet vil bli ivaretatt gjennom
strenge taushetspliktregler. Dersom kommunens
ledelse ikke ønsker at et privat revisorfirma skal få
innsyn islike prosesser, vil den kunne ta hensyn til
det når den vurderer om revisjonen skal konkur-
ranseutsettes.

Høringsuttalelsene

Få av høringsuttalelsene går imot forslaget om å
åpne for konkurranseutsetting på prinsipielt grunn-
lag. De forhold som tas opp i høringsuttalelsene

gjelder etter departementets vurdering forhold
som vil måtte vurderes nærmere i et etterfølgende
lovarbeid. En rekke høringsinstanser peker blant
annet på habilitets-/uavhengighetsproblematikk,
se nærmere om dette under punkt 16.5.3.3.

16.5.2.2 Nærmere om mulige alternativer eller supp-
lement til konkurranseutsetting

Videreføring av dagens ordning med distriktsrevisjoner

Et alternativ til å åpne for konkurranseutsetting
av kommunal revisjon kunne være å videreutvikle
dagens ordning med interkommunalt samarbeid
om revisjon, gjennom såkalte distriktsrevisjoner.

Kommunal revisjon vil stå overfor betydelige
utfordringer i framtiden. Dette henger blant annet
sammen med kompleksiteten i kommunenes opp-
gaver og organisasjon. Det har også sammenheng
med de krav til kostnadseffektivitet og måleffek-
tivitet som kommunene vil stå overfor. Dette er
sentrale elementer i moderniseringen av offentlig
sektor, som også vil innebære at kravene til kom-
munenes egne kontroll- og tilsynssystemer møter
større utfordringer. Revisjonen vil kunne spille en
viktig rolle i dette bildet. Særlig arbeidet med for-
valtningsrevisjon vil kunne være et viktig bidrag
når det gjelder økte krav til kostnads- og måleffek-
tivitet. Det er her tale om en virksomhet som kre-
ver bred kompetanse og et sterkt fagmiljø.

Etterat departementet i1990 tok initiativ til å eta-
blere større interkommunale enheter for revisjon,
har utviklingen vært igjennom en fase der antal-
let revisjonsenheter har vært redusert betraktelig.
Det eksisterer i dag 99 selvstendige kommune-/fyl-
kesrevisjonsenheter, som fordeler seg på 16 fylkes-
revisjoner, 8 kommunerevisjoner og 75 distriktsre-
visjoner. I henhold til tall fra Norges Kommunere-
visorforbund (NKRF) er det i dag ca. 900 ansatte
i kommunal revisjon. Den største enheten har ca.
70 ansatte, og den minste har 2 ansatte. De fleste
enhetene er relativt små. Pr. 31.12.00 hadde 59
enheter 8 eller færre ansatte.

Etablering av distriktsrevisjoner har styrket fag-
miljø og driftssikkerhet i revisjonsenhetene. Det
har også bidratt til å styrke revisjonens uavhengig-
het. Det synes imidlertid på det rene at mange av
disse revisjonsenhetene framdeles er for små til å
møte framtidens utfordringer.

Når det gjelder de rent faglige krav til revisjo-
nen er det åpenbart at innføringen av et lovkrav
om obligatorisk forvaltningsrevisjon i 1993 stilte
revisjonsenhetene overfor betydelige utfordringer.
Samtidig var vektleggingen av obligatorisk forvalt-
ningsrevisjon også en sentral begrunnelse for å
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videreføre ordningen med kommunale revisjons-
enheter.

Av en rapport fra NIBR (prosjektrapport
2000:10 – ”Full kontroll ? En studie av kontroll- og
tilsynsordningene i kommuner og fylkeskommuner”),
framgår at flere revisjonsenheter sliter med forvalt-
ningsrevisjon. Det framgår blant annet at ”Forvalt-
ningsrevisjon har ikke blitt det potente og effek-
tive virkemidlet en håpet”. (s. 93). Samtidig viser
NIBR’s rapport at de revisjonsenheter som har skilt
ut egne avdelinger eller seksjoner for forvaltnings-
revisjon – gjerne med samfunnsfaglig og juridisk
kompetanse – lykkes bedre enn andre.

Dersom det skal være mulig å ha en egen
avdeling/seksjon som driver forvaltningsrevisjon,
må revisjonsenheten være av en viss størrelse. De
erfaringer departementet har gjort på dette om-
rådet tilsier at det vil være nødvendig med stat-
lig pålegg for at revisjonsenhetene skal bli store
nok. Samtidig viser disse erfaringene at slike stat-
lige pålegg vil kunne møte betydelig motstand fra
kommunene. Dette er for så vidt ikke oppsiktsvek-
kende. Når grunnlaget for samarbeidet er et stat-
lig pålegg, sier det seg selv at utgangspunktet for
samarbeidet ikke er det beste. Generelt er hjemler
for statlige pålegg om interkommunalt samarbeid
svært lite brukt. Det eneste området der en slik
hjemmel er brukt i noe omfang er nettopp når det
gjelder kommunal revisjon.

Noen høringsinstanser gir uttrykk for at dagens
ordning med interkommunalt samarbeid om revi-
sjon fungerer godt, og vil være en bedre ordning
enn konkurranseutsetting, men uten at spørsmålet
om statlig pålegg er drøftet. Noen mener at staten
bør beholde en rett til å godkjenne/bestemme revi-
sjonsordning for kommuner. En del peker på risi-
koen for oppløsning av dagens distriktsrevisjonsen-
heter dersom det åpnes for konkurranseutsetting.
De fleste høringsinstansene som tar opp spørsmå-
let gir uttrykk for at kommunene bør stå fritt.

Departementet ser det på denne bakgrunn som
lite aktuelt å utvikle dagens distriktsrevisjoner
gjennom statlige pålegg om interkommunalt sam-
arbeid. Det ville kreve en betydelig bruk av stat-
lige pålegg om denne ordningen skulle viderefø-
res. En slik omfattende bruk av statlig pålegg over-
for kommunene bryter med et prinsipp om at det
bør være anledning til konkurranseutsetting der-
som ikke spesielle grunner taler mot det, jamfør
punkt 16.5.1. En slik omfattende bruk av statlig
pålegg lar seg etter departementets mening ikke
forsvare, med mindre det ville være nødvendig for
å etablere en forsvarlig revisjonsordning. Departe-
mentet kan ikke se at det vil være påkrevet med
statlig pålegg her. De kommuner som ikke ønsker

å benytte seg av en mulighet til å konkurranseut-
sette revisjonen, vil enten selv måtte ansette egne
kommunerevisorer eller etablere et interkommu-
nalt samarbeid om en egen kommunerevisjonsen-
het. Departementet legger til grunn at dersom det
blir åpnet for konkurranseutsetting av kommunal
revisjon, vil det være tilstrekkelig mange aktører
i det marked som da vil oppstå til at behovet for
revisjonstjenester i kommunene vil bli dekket.

Landsdekkende enhet

Departementet har også vurdert det alternativet
som går ut på å etablere en stor landsdekkende
revisjonsenhet med monopol på å revidere kom-
muner. (Se nærmere omtale av Norges Kommune-
revisjonsforbunds prosjekt ”PRO-REV” nedenfor.)
Som nevnt synes det å være på det rene at de fleste
kommunale distriktsrevisjoner i dag er for små
til å møte de utfordringer det kommunale tilsyns-
arbeidet vil stå overfor i framtiden. Dette gjelder
både mulighetene til å bygge opp et tilstrekkelig
bredt og sterkt fagmiljø i den enkelte revisjonsen-
het, og mulighetene for å sørge for en best mulig
kompetanseutvikling. Det er også grunn til å tro
at større enheter ville gi en mer kostnadseffektiv
revisjon.

De samme betenkeligheter som er anført oven-
for - knyttet til videreutvikling av ordningen med
distriktsrevisjoner - vil imidlertid gjøre seg gjel-
dende i enda sterkere grad for en landsdekkende
kommunal revisjonsenhet. Når vi likevel går noe
nærmere inn på en drøfting av dette alternativet,
har det sammenheng med at en slik landsdekk-
ende enhet har et mye større potensiale til å bli
en slagkraftig og kompetent enhet, enn alternati-
vet med flere ulike distriktsrevisjoner uten noen
samlet overordnet ledelse.

Dersom det skulle etableres en slik landsdekk-
ende enhet, ville det ikke være ønskelig å gjøre
den til en statlig instans. Dette ville gjøre skillet
mellom statlig kontroll og kommunal egenkontroll
flytende. En større kommunal revisjonsenhet ville
derfor måtte være kommunalt forankret, i en form
for interkommunalt samarbeid. En slik monopol-
enhet ville måtte omfatte samtlige kommuner. Det
er imidlertid ikke realistisk at samtlige kommuner
ville slutte seg til en slik ordning på frivillig basis.

Etablering av en slik enhet ville derfor måtte
skje ved statlig styring. I lys av de grunnleggende
prinsipper for forholdet mellom staten og kommu-
nesektoren som regjeringen legger til grunn, er
dette problematisk. Staten bør være tilbakeholden
med å gi bindende regler og pålegg for hvordan
kommunene skal organisere sin virksomhet.
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Det kan riktignok argumenteres for at friheten
til å organisere virksomheten først og fremst bør
gjelde på området for alminnelig forvaltning og
tjenesteyting, og at prinsippet ikke står like sterkt
når det gjelder utforming av kontroll- og tilsyns-
systemer. Som det framgår av kommunelovens for-
arbeider, er kommunenes eget kontrollansvar sett
som en komplementær størrelse i forhold til det
statlige tilsynet. Dette er blant annet bakgrunnen
for at en godt fungerende kommunal egenkontroll
kan gi grunnlag for å redusere den direkte statlige
kontroll med kommunene. Det samlede omfang av
kontroll og tilsyn med og i kommunene er derfor
av klar statlig interesse.

Den statlige interesse i kommunenes eget til-
synsarbeid angår likevel i første rekke kravene til
hvilket innhold tilsynet skal ha. Det er ikke en like
klar statlig interesse i hvordan tilsynsarbeidet orga-
niseres, eller hvem som utfører arbeidet i praksis
– så lenge visse grunnleggende prinsipper om uav-
hengighet og kompetanse er ivaretatt.

Etablering av en kommunalt forankret lands-
dekkende revisjonsenhet vil innebære at staten gri-
per sterkt inn i hvordan tilsynsarbeidet i kommu-
nesektoren skal organiseres. Etter departemen-
tets oppfatning vil en slik grad av statlig styring
bare kunne forsvares dersom fordelene ved en slik
enhet ville være betydelig større enn både dagens
ordning med distriktsrevisjoner og en ordning der
man åpner for konkurranseutsetting av revisjonen.
Det er ikke åpenbart at en slik enhet vil innebære
slike fordeler.

Selv om en slik enhet ville kunne gi et sterkt
fagmiljø, og gi grunnlag for å tilby kommunene
bedre revisjonstjenester enn i dag, ville den ha alle
monopolets svakheter.

Selv om det etter departementets oppfatning
ikke er ønskelig å etablere en egen landsdekkende
offentlig instans som har monopol på å revidere
kommuner ved statlig pålegg, er dette ikke til hin-
der for at kommuner eller andre på frivillig basis
etablerer en enhet for kommunal revisjon som kan
tilby sine tjenester til samtlige kommuner. Denne
enheten vil i så fall delta i konkurransen på linje
med andre revisjonsfirma.

Særlig om forholdet til Norges Kommunerevisorfor-
bunds prosjekt ”PRO.REV” – prospekt for etablering av
en landsdekkende kommunal revisjonsenhet

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har
utarbeidet et prospekt med invitasjon til kommu-
nene og fylkeskommunene om å etablere en lands-
dekkende enhet for revisjon av kommunal og fyl-
keskommunal virksomhet. Prospektet er etter det

departementet kjenner til sendt samtlige kommu-
ner og fylkeskommuner.

Dette initiativet står fullt ut for Norges Kom-
munerevisorforbunds egen regning. Departemen-
tet er informert om NKRF’s arbeid med dette pro-
spektet, men er ikke involvert i utredningen av
det.

NKRF’s målsetting er å etablere en landsdekk-
ende revisjonsenhet – i form av et eget selskap
eller en stiftelse - som i stor grad vil bestå av en
sammenslutning av dagens kommunerevisjoner og
distriktsrevisjoner.

Det framgår av departementets vurderinger
ovenfor, at et slikt revisjonsselskap (eller stiftelse)
ikke bør etableres som en obligatorisk ordning.
Dersom det åpnes for konkurranseutsetting av revi-
sjonen, vil dette likevel ikke være til hinder for at en
slik enhet etableres. Det vil imidlertid ikke kunne
skje ved statlig medvirkning. Gjennomføringen av
dette vil eventuelt måtte skje frivillig gjennom at
potensielle eiere tar initiativ til etablering av en slik
enhet. Slike eiere kan eventuelt være kommuner
og fylkeskommuner, revisorer og revisjonsselska-
per, eller andre private rettssubjekter. En slik enhet
vil kunne videreføre den kompetanse og kunnskap
om kommunal virksomhet og kommunal revisjon
som i dag ligger i de ulike kommunale og interkom-
munale revisjonsenhetene, og tilby sine tjenester i
det marked for revisjon av kommuner som vil opp-
stå ved at loven åpner for konkurranseutsetting av
kommunal revisjon.

Få av høringsinstansene har merknader direkte
til ”PRO.REV” – eller til spørsmålet om en lands-
dekkende revisjonsenhet generelt. Kommunenes
sentralforbund (KS) gir imidlertid uttrykk for at det
”i en situasjon hvor kommunal revisjon har nøye
vurdert hvordan den ved omorganisering skal sette
seg bedre i stand til å møte de utfordringer en står
overfor (PRO.REV prosjektet), vil (…) være guns-
tig å få avklart om denne ordningen vil bli igang-
satt, og eventuelt avvente en evaluering av denne,
før det drøftes å åpne for konkurranseutsetting av
kommunerevisjonen”. KS har imidlertid ikke prin-
sipielle innvendinger til forslaget om å åpne for
konkurranseutsetting, og peker på en del forhold
som måfinne en tilfredsstillende løsning i det videre
arbeid dersom det åpnes for konkurranseutsetting.
KS anmoder også om at det dersom det åpnes for
privat revisjon i kommunesektoren, må legges opp
en prosess som gjør at en unngår ukontrollert opp-
løsning av de revisjonsenheter som finnes i dag.
KS peker i den sammenheng på at det bør gis til-
strekkelig tid til omstilling både for kommunesek-
toren og de ansatte.

Som det framgår ovenfor ser departementet det
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ikke som aktuelt å etablere en landsdekkende revi-
sjonsordning for revisjon av kommuner som en
obligatorisk ordning. For de kommuner som øns-
ker det vil det imidlertid ikke være noe til hinder
for å delta i et omfattende interkommunalt samar-
beid om revisjon – enten initiativet skulle komme
fra Norges kommunerevisorforbund eller andre.

16.5.3 Kompetanse og uavhengighet

16.5.3.1 Allment

To svært sentrale aspekter ved kontroll- og tilsyns-
arbeid er kompetanse og uavhengighet. Det er der-
for nødvendig å drøfte hvorvidt krav til kompe-
tanse og uavhengighet taler for eller mot konkur-
ranseutsetting av kommunal revisjon.

I forhold til dette spørsmålet er det etter depar-
tementets oppfatning i utgangspunktet ikke avgjø-
rende om arbeidet utføres av private eller offentlige
instanser, men om det er skapt tilstrekkelig sikker-
het for at den som utfører tilsynsarbeidet har de
nødvendige kvalifikasjoner til å gjøre de analysene
som er aktuelle, og om vedkommende er uavhen-
gig av den instans som er gjenstand for revisjon/
tilsyn.

Departementets syn er at hensynet til kompe-
tanse og uavhengighet kan ivaretas både innenfor
et system som åpner for at kontrollørene kan være
private instanser, og et system som legger opp til
at en offentlig instans skal kontrollere forvaltning
av offentlige midler.

16.5.3.2 Kompetanse

Dersom det skulle bygges opp en stor offentlig
revisjonsenhet for revisjon av kommuner – jamfør
punkt 16.5.2.2 – er det liten tvil om at dette kunne
bli en kompetent og slagkraftig enhet med betyde-
lig tyngde. Det er imidlertid ikke åpenbart at dette
ville sikre en mer kompetent kommunal revisjon
enn det å åpne for konkurranseutsetting ville gjøre.
Det må antas å være stor interesse i revisjonsbran-
sjen for å gå inn på kommunemarkedet. Det er ikke
grunn til å tvile på at aktørene i dette markedet
ville satse ressurser på å kunne tilby kommunene
de tjenester som kreves.

De betenkeligheter som knytter seg til etable-
ring av en eller flere stor(e) – eventuelt en ”lands-
dekkende” - offentlig revisjonsenhet (jamfør punkt
16.5.2.2), tilsier at de kompetansemessige fordeler
knyttet til en slik løsning burde være åpenbare og
betydelige for at en slik radikal løsning skulle bli
foretrukket. Departementet kan ikke se at det ville
ha slike åpenbare fordeler å etablere en slik enhet.

De eventuelle fordeler vil ikke oppveie de beten-
keligheter med hensyn til statlig styring og etab-
lering av offentlige monopoler som ligger i dette
alternativet.

16.5.3.3 Uavhengighet

Hensynet til uavhengighet og objektivitet er grunn-
leggende for enhver tilsyns- og kontrollinstans.
Revisorloven har strenge regler som skal sikre at
revisor er uavhengig av den som revideres. Disse
reglene er utformet med bakgrunn i de hensyn som
gjør seg gjeldende i privat sektor. Departementet
ga i høringsnotatet uttrykk for at disse kravene
også ville gjelde der en privat revisor får revisjons-
oppdrag for en kommune. På denne bakgrunn ble
det antatt at det ikke ville være nødvendig med spe-
sialregler om uavhengighet for at det skal kunne
åpnes for at revisjon av en kommune skal kunne
settes ut til et privat revisjonsfirma.

Kredittilsynet (med tilslutning av Finansdepar-
tementet) har i sin høringsuttalelse blant annet pekt
på at de krav som følger av bestemmelsene om
revisors uavhengighet og objektivitet i revisorlo-
ven, i utgangspunktet kun gjelder for oppdrag som
gjelder revisjonspliktige etter revisorloven. Hvor
en registrert eller statsautorisert revisor påtar seg
oppdrag av en annen art enn årsregnskapsrevi-
sjon etter revisorloven, gjelder i utgangspunktet
ikke lovens krav til uavhengighet og objektivitet.
Eksempelvis vil dette være tilfelle hvor en privat
ansatt revisor utøver forvaltningsrevisjon for en
kommune.

Departementet vil bemerke at den nærmere
utforming av kravene til uavhengighet og objektivi-
tet for kommunerevisorer ansatt i kommunen (eller
av en interkommunal enhet), og til privat ansatte
revisorer som eventuelt vil få revisjonsoppdrag for
en kommune, vil bli et sentralt tema i det videre
lovarbeid. Slike lovregler vil måtte sikre den nød-
vendige uavhengighet for enhver som skal kunne
ta revisjonsoppdrag for en kommune.

16.5.3.4 Statlig tilsyn med revisorer

For registrerte og statsautoriserte revisorer og
revisjonsselskaper utøver Kredittilsynet et nær-
mere bestemt statlig tilsyn. For kommunereviso-
rer eksisterer i dag ingen særskilte tilsynsordnin-
ger fra statens side. Departementet ga i hørings-
notatet uttrykk for at det i forbindelse med det
forestående lovarbeid vil være naturlig å komme
nærmere tilbake til dette spørsmålet.

Kredittilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at
private revisorers utøvelse av oppgaver som i dag

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

80 2001–2002



påligger kommunerevisjonen, i utgangspunktet vil
falle utenfor den del av revisorers virksomhet som
Kredittilsynet har tilsyn med. Kredittilsynets tilsyn
med godkjente revisorer og revisjonsselskapers
virksomhet er i utgangspunktet avgrenset av revi-
sorlovens anvendelsesområde. Kredittilsynet (med
tilslutning av Finansdepartementet) gir uttrykk for
at det ikke ser grunn til å utvide revisorlovens
anvendelsesområde til også å omfatte annen virk-
somhet enn som nevnt i revisorloven § 1-1, og
mener et eventuelt tilsyn med de oppgaver som i
dag ivaretas av kommunerevisjonen hører natur-
lig hjemme sammen med den kontroll som finner
sted av kommunens disposisjoner for øvrig. Kre-
dittilsynet peker også på at man generelt bør være
varsom med å initiere nye tilsynsområder, og at det
i den forbindelse bør utredes om det foreligger et
behov for tilsyn med denne type revisjon, uansett
om den utføres av private eller kommunale reviso-
rer.

Departementet vil komme nærere tilbake til
disse spørsmål i det etterfølgende lovarbeid.

16.5.4 Nærmere om revisjonens oppgaver –
kravene til tilsynets innhold

16.5.4.1 Innledning

Kravene til innhold av kontroll- og tilsynsarbeidet
i kommunene framgår av kommuneloven § 60 nr.
7 og forskrift av 13. januar 1993 om revisjon og
kontrollutvalg. Det framgår av forskriftenes § 5 at
kommunerevisjonens oppgaver etter kommunelo-
ven er tredelt. Revisjonen skal revidere kommune-
regnskapet, administrasjonens internkontroll, og
utføre forvaltningsrevisjon. I tillegg skal kommu-
nerevisjonen revidere skatteregnskapet og over-
formynderiregnskapet. Revisjonen skal også være
sekretariat for kontrollutvalget, jamfør forskrift om
kontrollutvalg § 3. Se nærmere om disse oppga-
vene i punkt 16.5.4.2 – 16.5.4.7 nedenfor.

Det framgår at oppgavene som i dag ligger til
kommunerevisjonen er betydelig videre enn det
som forstås med revisjon i tradisjonell forstand.
Særlig den nære koblingen mellom kontrollutval-
get og revisjonen gjør at revisjonen må ses som et
ledd i en helhet som utgjør kommunelovens krav
til kommunenes ”egenkontroll”.

I dette kapitlet skal de enkelte av revisjonens
(hoved)oppgaver drøftes i forhold til spørsmålet
om konkurranseutsetting. Spørsmålet er om det er
noe ved oppgavenes art som taler mot å åpne for
konkurranseutsetting, og om det er noen oppga-
ver som av denne grunn ikke bør kunne konkur-
ranseutsettes.

16.5.4.2 Revisjon av kommuneregnskapet

Revisjon av kommuneregnskapet dreier seg om
revisjon i tradisjonell forstand. I statlig sektor er
det Riksrevisjonen som reviderer statsregnskapet.
Kommunenes regnskap er bygd på andre prinsip-
per enn regnskapsloven.

Interkommunale selskaper (IKS) skal imidler-
tid i henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregn-
skap og årsberetning for interkommunale selska-
per av 17.12.99 følge regnskapsloven, men delta-
kerne haranledningtilå velgedetkommunaleregn-
skapssystemet i stedet. Kommunale og fylkeskom-
munale foretak (KF) som driver næringsvirksom-
het, skal følge regnskapsloven, jamfør Forskrift om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kom-
munale og fylkeskommunale foretak av 17.12.99.

Private revisjonsselskap som skal drive kom-
munal revisjon, må som følge av forskjellen i regn-
skapssystem og regelverk mellom kommunal og
privat virksomhet skaffe seg den nødvendige til-
leggskompetanse. Med den grunnleggende kom-
petansen som finnes i disse selskapene, vil det
etter departementets syn ikke utgjøre noen avgjø-
rende merkostnad. I et hvert selskap som driver
næringsvirksomhet vil det være behov for å fore-
ta vurderinger av så vel den resultatmessige som
den finansielle utviklingen. Store foretak som føl-
ger regnskapsloven har i dag et krav om å utar-
beide en kontantstrømanalyse som viser hvordan
selskapet er tilført finansielle midler og hvordan
disse midlene er anvendt.

16.5.4.3 Revisjon av internkontrollen

Regler om administrativ internkontroll i kommu-
nen er pr. i dag ikke regelfestet. I den tidligere
budsjett- og regnskapsforskriften (fra 1990) § 15
het det blant annet at ”den interne kontroll skal
sikre at kommunen når de formål og målsettinger
som er satt – både på overordnet nivå og for de
ulike aktiviteter. En effektiv kontroll er til stede
når ledelsen styrer systemene på en slik måte at
det gir rimelig sikkerhet for at disse formål og
målsettinger nås”. Noen tilsvarende bestemmelse
er ikke videreført i nye forskrifter, men det legges
til grunn som fast praksis at kommunens admini-
strasjonssjef har ansvar for å etablere en betryg-
gende internkontroll i administrasjonen. Utarbei-
dede rutiner skal dokumenteres og være gjenstand
for løpende oppfølging.

Det er i praksis en flytende overgang mellom
internkontroll og revisjon. Der det er etablert gode
internkontrollsystemer kan revisor i noen grad
basere seg på å kontrollere at slike systemer er
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etablert, slik at det i mindre grad vil være nødven-
dig å foreta en mer detaljert og tidkrevende kon-
troll gjennom revisjonsarbeidet. Prinsipielt er det
imidlertid et klart skille mellom internkontroll og
revisjon.

Det ligger ikke noe i revisors arbeid med revi-
sjon av internkontrollsystemer i kommunene som
kan tale mot konkurranseutsetting av denne delen
av revisjonens oppgaver.

16.5.4.4 Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er ikke revisjon i tradisjonell
forstand (regnskapsrevisjon). Det dreier seg her
om analyser som kan kreve en bred faglig tilnær-
ming. I statlig sektor har Riksrevisjonen ansvar
for å utøve forvaltningsrevisjon. Det dreier seg om
analyser av økonomiforvaltning, kostnadseffektivi-
tet og måleffektivitet.

Etter kommuneloven § 60 nr. 7 skal revisjonen
”kontrollere at den økonomiske forvaltning fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og ved-
tak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og
forvaltning av de kommunale midler med utgangs-
punkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resul-
tater.”

På det tidspunkt kommuneloven ble vedtatt var
denne formuleringen langt på vei likelydende med
Riksrevisjonens definisjon av forvaltningsrevisjon.
Riksrevisjonens definisjon har siden dette blitt jus-
tert noe, men uten at dette utgjør noen vesentlig
forskjell i forhold til kommunelovens definisjon.

Riksrevisjonens definisjon lyder slik:
”Systematiske undersøkelser av økonomi, pro-
duktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
Stortingets vedtak og forutsetninger”.

(Jamfør Riksrevisjonens forslag til ny lov og
instruks for Riksrevisjonen).

I forarbeidene til kommuneloven framgår at det
ble lagt særlig vekt på betydningen av god kjenn-
skap til kommunens virksomhet i forbindelse med
vurderingen av hvorvidt kommunerevisor burde
være offentlig ansatt. På denne bakgrunn ble det
antatt at en ordning med kommunalt ansatte revi-
sorer ville gi større muligheter til å lykkes med
forvaltningsrevisjon.

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved
om ikke betydningen av at den som utfører forvalt-
ningsrevisjon er en kommunalt ansatt ”revisor” ble
vektlagt for sterkt. Det er åpenbart viktig at den
som skal utføre analyser av økonomi, kostnadsef-
fektivitet og måleffektivitet i kommunene har god
innsikt i den kommunale forvaltning. Det er imid-
lertid ikke påkrevet at de personer som skal gjøre
slike analyser har et ansettelsesforhold til kommu-

nen. Det avgjørende er ikke om den som skal gjøre
arbeidet er offentlig eller privat ansatt, men om ved-
kommende har den nødvendige kompetanse. Det
er liten grunn til å tvile på at private revisjonsfirma
som er interessert i å gå inn på kommunemar-
kedet vil opparbeide den nødvendige kompetanse
til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i
kommuner.

Ettersom forvaltningsrevisjonsprosjekter gjer-
ne innebærer analyser som krever tverrfaglig kom-
petanse, er det heller ikke den enkelte medarbei-
ders kompetanse som er avgjørende. Like viktig er
det å ha muligheter til å etablere et godt fagmiljø.
De fleste kommuner omfattes av en såkalt distrikts-
revisjon – der revisjonen utføres av en interkom-
munal enhet. I kommunelovens forarbeider er det
framhevet at slike distriktsrevisjoner bør utbygges
og utvikles.

Erfaringen i de årene som er gått siden kommu-
neloven trådte i kraft i 1993, gir også klare indika-
sjoner på at de revisjonsenhetene som lykkes med
forvaltningsrevisjon er de som er av en viss stør-
relse, og der man har hatt mulighet til å etablere
en egen enhet for forvaltningsrevisjon.

Et slikt fagmiljø vil også kunne bygges opp av
private firma som får mulighet til å gå inn på dette
markedet.

På denne bakgrunn er det etter departemen-
tets oppfatning ikke grunn til å anta at det vil gi
dårligere muligheter for å utvikle et godt fagmiljø
for forvaltningsrevisjon dersom det åpnes for kon-
kurranseutsetting av denne oppgaven.

16.5.4.5 Revisjon av skatteregnskapet (skatteopp-
kreverfunksjonen)

Lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og inn-
kreving av skatt (skattebetalingsloven) § 56 nr. 1
gir Finansdepartementet myndighet til å fastsette
instruks som kommunerevisoren skal følge i sitt
arbeid med kontroll av betaling, innkreving og for-
deling av skatt og revisjon av skatteregnskapet med
videre. Skatteinstruks for kommunerevisorene ble
fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 1998.
Instruksen § 1-3 fastsetter at instruksjonsmyndig-
het og tilsyn overfor kommunerevisor på instruk-
sens område utøves av Finansdepartementet, og at
kommunerevisor er underlagt Finansdepartemen-
tet i faglige saker etter instruksen. Finsansdeparte-
mentet kan la seg bistå av skattefogdkontorene og
Skattedirektoratet i utøvelsen av sine funksjoner.
Revisjonsberetninger skal sendes Finansdeparte-
mentet via skattefogdkontorene og Skattedirekto-
ratet med kopi til Riksrevisjonen, kommunens kon-
trollutvalg og fylkeskommunens administrasjons-
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sjef, jamfør § 2-5 nr. 1. Rapporter om alvorlige
regnskapsmessige feil, mangler og svakheter samt
misligheter vedkassaettersynskalsendestil skatte-
fogdkontorene og kommunens kontrollorgan med
gjenpart til Skattedirektoratet, Finansdepartemen-
tet og Riksrevisjonen, jamfør § 2-4.

Denne revisjonsoppgaven berører forvaltnin-
gen av landets skattesystem og er underlagt sta-
tens faglige ansvar ved Finansdepartementet. Etter
skattebetalingsloven og Finansdepartementets
skatteinstruks for kommunerevisorene går kom-
munerevisjonens rolle lengre enn ren revisjon av
skatteregnskapet, idet kommunerevisjonen skal
dekke hele skatteoppkreverfunksjonen (skatte-
regnskapet, fellesinnkrevingen og arbeidsgiver-
kontrollen).

Det er ovenfor pekt på at det ikke synes å være
avgjørende prinsipielle grunner som taler mot å
åpne for konkurranseutsetting av kommunal revi-
sjon. Revisjon av skatteoppkreverfunksjonen reiser
imidlertid spesielle spørsmål knyttet til det offent-
liges kontroll med skatteinnfordringen. I hørings-
notatet ble det av denne grunn ikke foreslått å kon-
kurranseutsette kommunerevisjonens oppgaver på
skatteområdet. Det vil kreve ytterligere utredning
før det kan tas stilling til om det kan åpnes for kon-
kurranseutsetting av revisjonsoppgavene på dette
området, og det er ikke mulig å ta endelig stilling til
dette her i kommuneproposisjonen. Revisjonsord-
ningen på dette området må vurderes nærmere i
samråd med Finansdepartementet som overordnet
faglig myndighet for både skatteoppkreverne/skat-
teregnskapet og kommunerevisjonens revidering
av skatteoppkreverne/skatteregnskapet. De spørs-
mål som må finne sitt svar knytter seg særlig til
habilitet/uavhengighet og taushetsplikt/konfiden-
sialitet for revisor.

Riksrevisjonens kommentarer i høringsrunden
er knyttet til spørsmålet om konkurranseutsetting
av revisjon på skatteinnfordringsområdet. Riksre-
visjonen viser til at kontrollansvaret på dette om-
rådet er delt mellom Riksrevisjonen og kommune-
revisjonene, og at Riksrevisjonen har nær kontakt
med kommunerevisorene i forbindelse med revi-
sjon på skatteregnskapsområdet. På denne bak-
grunn framheves viktigheten av at det legges opp til
en revisjonsordning som gjør at et slikt samarbeid
kan videreføres. I den forbindelse peker Riksrevi-
sjonen på at det må gjøres en grundig vurdering av
habilitetsspørsmål i forbindelse med en vurdering
av konkurranseutsetting av revisjon av skatteregn-
skapene. Det bes om at saken sendes Riksrevisjo-
nen til uttalelse på ordinær måte dersom depar-
tementet kommer til at konkurranseutsetting kan
være aktuelt på dette området. Riksrevisjonen ber

også om at saken tas opp med Riksrevisjonen der-
som det ikke skal være konkurranseutsetting på
dette området, og revisjonsordningen derfor må
vurderes nærmere.

Departementet vil bemerke at dersom det åpnes
for konkurranseutsetting av kommunerevisjonens
oppgaver utenfor skatteområdet, men ikke for revi-
sjon av skatteoppkreverfunksjonen, må det etable-
res en betryggende ordning for revisjon på skat-
teområdet. Herunder må det avgjøres hvem som
skal ha ansvar for revisjon på dette området. Den
nærmere utredning av dette bør foregå i to trinn:
Det bør først vurderes om det gjennom lovregler
om uavhengighet/habilitet/ taushetsplikt er mulig
å etablere et rammeverk som gjør det faglig for-
svarlig å helt eller delvis åpne for konkurranseut-
setting også på dette området. Dersom man etter
en slik vurdering kommer til at dette ikke er mulig,
bør revisjonsansvaret trolig fortsatt ligge til kom-
munene. Det må i så fall utredes hvordan en faglig
forsvarlig kommunal revisjonsordning skal etable-
res i en situasjon der det for kommunerevisjonens
øvrige oppgaver er anledning til konkurranseutset-
ting.

16.5.4.6 Revisjon av overformynderiregnskapet

Etter vergemålsloven (lov av 22 april 1927 nr. 3)
§ 85 skal revisjon av overformynderiregnskapene
utføres av den kommunale revisjon. Det vil kreve
lovendring dersom det skal åpnes for å sette ut
revisjonen av dette regnskapet til private revisjons-
firma.

Justis- og politidepartementet har i forskrift av
27. juni 1975 gitt nærmere regler om føring av
overformynder- og vergeregnskaper, revisjon med
videre. Revisjonen skal påse at overformynderiets
regnskapsførsel og formuesforvaltning er i sam-
svar med vergemålsloven og regler som departe-
mentet har fastsatt i medhold av loven. Den årlige
revisjonsberetning stilles til Fylkesmannen.

I de kommuner som velger å konkurranseut-
sette revisjonen vil situasjonen kunne være at den
kommunale revisjonsenhet blir lagt ned, og det
vil bare være private tilbydere i rimelig nærhet.
Bestemmelsen i vgml. § 85 må derfor også åpne
for å sette ut revisjonen til private dersom det skal
åpnes for konkurranseutsetting av kommunal revi-
sjon.

Justisdepartementet gjør i sin høringsuttalelse
oppmerksom på at det er nedsatt et utvalg (Verge-
målsutvalget) som blant annet skal revidere hele
umyndiggjørelses- og vergemålslovgivningen. Det
foreventes at utvalgets arbeid er ferdig 01.07.2003.
Justisdepartementet anmoder om at et eventuelt
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forslag til konkurranseutsetting av kommunal revi-
sjon sendes Vergemålsutvalget.

16.5.4.7 Funksjonen som sekretariat for kontrollut-
valget

Det er på det rene at sekretariatet for kommunens
kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammen-
satt kompetanse. Det kommunale kontrollutvalgets
virkeområde vil f. eks. ofte omfatte problemer som
reiser juridiske spørsmål. Kontrollutvalget har et
åpenbart behov for å kunne knyttet til seg slik kom-
petanse. Av prinsipielle grunner knyttet til kontroll-
utvalgets uavhengighet, bør denne kompetansen
ikke være en del av kommunens administrasjon.
Det er to alternativer for hvor denne kompetan-
sen kan hentes fra. Utvalget kan kjøpe, for eksem-
pel juridisk kompetanse i det private marked, eller
ansette et eget sekretariat med slik kompetanse.

I forhold til konkurranseutsetting er spørsmå-
let om det skal lovfestes at kontrollutvalget skal ha
et eget sekretariat, eller om kommunen skal stå
fritt til å leie/kjøpe inn denne kompetansen.

Departementet ga i høringsnotatet uttrykk for
at det ikke kunne se avgjørende argumenter mot
at kommunen selv skal kunne velge om man vil
ansette et eget sekretariat eller om oppgaven skal
settes ut til et privat firma.

Det kan imidlertid reises spørsmål om det bør
lovfestes krav til et ”minimumssekretariat”, for ek-
sempel i form av et lovkrav om at kontrollutvalget
skal ha en ansatt sekretær som selv skal kunne
avgjøre om han/hun vil ansette flere eller kjøpe inn
kompetanse som sekretæren selv ikke kan tilby.
Det kan være en god løsning at loven stiller krav
om at kontrollutvalget skal ha en sekretær som
er ansvarlig for forberedelsen av de saker som
legges fram for kontrollutvalget. Det ville i så fall
være naturlig at denne enheten eller personen også
hadde et særlig ansvar for å tilrettelegge informa-
sjonen for kommunestyret.

Dersom kontrollutvalget skal være ansvarlig for
å skaffe tilfredstillende revisjon, og ha en ”bestil-
lerfunksjon” i forbindelse med valg av revisor, vil
det i praksis også være nødvendig at utvalget har
et sekretariat som kan forberede ”bestiller”-saken
for utvalget.

Et særskilt spørsmål er om den øverste ansvar-
lige revisor skal være kommunalt ansatt – og om
kommunen skal pålegges å ha en enhet som skal
kvalitetssikre revisjonens arbeid. Man kan tenke
seg en løsning der det er adgang til å konkurran-
seutsette det løpende revisjonsarbeid, men der det
samtidig stilles krav om at kommunen skal ha en
instans som er ”ansvarlig” revisor i forhold til kom-

munen/kontrollutvalget. Dette har sammenheng
med spørsmålet om kommunen bør ha en ”bestil-
lerkompetanse” – og om denne kompetansen skal
sikres ved lov eller om kommunen selv skal kunne
vurdere behovet for å ha slik kompetanse.

En del høringsinstanser har pekt på at et krav om
lovfesting av et eget sekretariat for kontrollutval-
get kan være problematisk i små kommuner. Sam-
tidig har flere pekt på at det vil være viktig å sikre
en kompetent ”bestillerfunksjon” ved en eventuell
åpning for konkurranseutsetting.

Departementet vil bemerke at eventuell lovfes-
ting av krav om eget sekretariat for kontrollutvalget
vil bli vurdert i forbindelse med det etterfølgende
lovarbeid. Her vil også spørsmålet om hvordan
man kan sikre ”bestillerkompetanse” bli nærmere
vurdert.

16.5.5 Effekter av konkurranseutsetting for
arbeidstakere i kommunal revisjon

For kommuner som eventuelt velger å konkurran-
seutsette revisjonen vil det kunne reise seg arbeids-
rettslige spørsmål for revisjonens ansatte. Disse
konsekvensene er imidlertid ikke av en prinsipi-
elt annen karakter enn de spørsmål som reiser
seg ved konkurranseutsetting på andre områder
av kommunens virksomhet, der det allerede i dag
er anledning til konkurranseutsetting.

Departementet ser derfor ikke grunn til å gå
nærmere inn på dette i denne omgang. Det vil
imidlertid være naturlig å redegjøre nærmere for
konsekvensene for de ansatte i forbindelse med
lovarbeidet.

Flere interkommunale revisjonsenheter er
egne rettssubjekter. Dette reiser særlige spørsmål
om hvilke konsekvenser konkurranseutsetting vil
ha for arbeidstakerne i disse virksomhetene. Dette
vil også måtte vurderes i forbindelse med lovfram-
legget.

16.5.6 Økonomisk administrative konse-
kvenser (for staten og for kommu-
nene)

Dersom det åpnes for konkurranseutsetting av
kommunal revisjon er det nærliggende å anta at en
rekke kommuner vil benytte seg av denne mulig-
heten. Den struktur med interkommunale revi-
sjonsenheter som eksisterer i dag vil derfor tro-
lig undergå vesentlige endringer. Det er vanskelig
å anslå hvor mange kommuner som eventuelt vil
ansette egne revisorer – i den enkelte kommune
eller gjennom en interkommunal enhet - i stedet
for å konkurranseutsette revisjonen. Det er også
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usikkert i hvilken grad det vil være mulig for en
kommune som ønsker det å ansette egne revisorer
i stedet for å konkurranseutsette revisjonen. Der-
som NKRF’s initiativ med etablering av en lands-
dekkende kommunerevisjonsenhet blir realisert,
vil trolig mange av de som i dag arbeider i kommu-
nale revisjonsenheter bli ansatt i den nye enheten.
Dette vil avhenge av hvordan markedet for kom-
munale revisjonstjenester utvikler seg.

De økonomiske effektene for kommunene er
usikre. Ut fra en generell antakelse om at konkur-
ranse bidrar til kostnadseffektivisering, vil kommu-
nenes og fylkeskommunenes kostnader ved revi-
sjon gå ned. Det er imidlertid vanskelig på forhånd
å si noe om de økonomiske effektene av å åpne for
konkurranseutsetting av revisjon. Det foreligger
en artikkel der spørsmålet er belyst ut fra økono-
misk organisasjonsteori, men denne gir ikke noen
entydig konklusjon (Johnsen, Robertsen og Åsland
– en studie under forskningsprogrammet ”offent-
lig sektor i endring” (OSIE), finansiert av Norges
forskningsråd).

For staten vil effekten av å åpne for konkurran-
seutsetting ikke i seg selv føre til vesentlige admi-
nistrative eller økonomiske virkninger. En mulig
reservasjon må likevel gjøres for det tilfelle at revi-
sjon av kommunens skatteoppkreverfunksjon må
legges opp på en annen måte enn i dag. Dersom
revisjon av skatteoppkreverfunksjonen ikke skal
kunne overlates til private revisjonsfirma, vil det
måtte vurderes nærmere hvordan en faglig tilfreds-
stillende revisjon på dette området skal etableres.

16.5.7 Nærmere om høringsuttalelsene

Som nevnt under punkt 16.1 ble et forslag om å åpne
for konkurranseutsetting av kommunal revisjon
sendt på alminnelig høring (i form av et hørings-
notat) 11. mars, med høringsfrist 23. april.

Samlet sett gir et flertall av høringsinstansene
tilslutning til at det åpnes for konkurranseutsetting
av kommunal revisjon. Dersom de forskjellige typer
av høringsinstanser ses hver for seg er bildet noe
mer variert. Nedenfor redegjøres noe nærmere for
de enkelte kategorier av høringsinstanser.

Ca. 85 kommuner har avgitt uttalelse. Et stort
flertall støtter forslaget. Blant fylkeskommunene
(11) gir et knapt flertall tilslutning, mens de øvrige
i hovedsak gir uttrykk for at spørsmålet burde
undergis en grundigere vurdering før det kan gjø-
res et prinsippvedtak om dette.

Kommunale og fylkeskommunale revisjonsen-
heter går i hovedsak mot eller gir uttrykk for skep-
sis til forslaget. En del av revisjonsenhetene gir
imidlertid uttrykk for at de ikke går mot på prinsi-

pielt grunnlag, men peker på forhold som må utre-
des nærmere i det følgende lovarbeid.

De departementer som har uttalt seg gir enten
tilslutning til forslaget eller har ingen merknader.
De fylkesmenn som har avgitt uttalelse (6) går ikke
prinsipielt imot, men peker på en del forhold som
etter deres oppfatning bør utredes nærmere.

De øvrige instanser gir i hovedsak tilslutning til
forslaget. Et unntak her er LO, Kommuneforbun-
det, KFO og YS som går i mot. Kommunenes sen-
tralforbund går ikke imot på prinsipielt grunnlag,
men mener at det først burde utredes nærmere
hvordan Norges Kommunerevisjonsforbunds pro-
spekt for en landsdekkende kommunerevisjons-
enhet kunne realiseres før det tas stilling til kon-
kurranseutsetting. Kommunerevisorforbundet går
heller ikke i mot på prinsipielt grunnlag, men peker
på en del forhold som etter forbundets oppfatning
burde utredes nærmere før Stortinget tar stilling
til spørsmålet.

For de av høringsinstansene som uttrykker
skepsis eller går i mot forslaget, gir flere uttrykk
for at spørsmålet om å åpne for konkurranseutset-
ting burde vært utredet mer før det tas stilling til
dette. En del gir uttrykk for at det først burde vært
tatt stilling til målsettingen for kommunalt tilsyns-
arbeid generelt før det ble åpnet for konkurranse-
utsetting. Andre gir uttrykk for at en risiko ved å
åpne for konkurranseutsetting kan være at det fag-
miljø som i dag eksisterer i kommunale revisjons-
miljøer blir oppsplittet og forringet, og at dette sær-
lig kan bli et problem i distriktskommunene. Flere
av disse høringsinstansene gir også uttrykk for at
det knytter seg problemer til uavhengighet/habi-
litet ved konkurranseutsetting av kommunal revi-
sjon.

En svakhet ved noen av høringsuttalelsene er
at det ikke alltid framgår klart om vedkommende
instans går mot å åpne mulighet for konkurranse-
utsetting, eller om det ikke anses formålstjenlig å
benytte seg av en slik adgang.

16.5.8 Departementets endelige vurdering
og samlet konklusjon

Departementet kan ikke se avgjørende argumen-
ter mot å åpne for konkurranseutsetting av kom-
munal revisjon. Kommunene bør selv kunne velge
om revisjon skal utføres av egne ansatte kommu-
nerevisorer –eventuelt i interkommunale enheter -
eller om oppgaven skal settes ut til et privat firma.

Som det framgår av punkt 16.5.7 gir noen
høringsinstanser uttrykk for at det ikke kan treffes
et prinsippvedtak om å åpne for konkurranseutset-
ting av kommunal revisjon uten å utrede enkelte
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forhold nærmere. Etter departementets vurdering
er de anførsler som er framkommet i høringsrun-
den ikke tilstrekkelig tungtveiende til å gjøre unn-
tak fra prinsippet om at det bør være anledning til
konkurranseutsetting dersom ikke særlige grun-
ner taler mot det.

Til anmodningen om ytterligere utredning vil
departementet ellers bemerke at det av åpenbare
grunner ikke vil være mulig fullt ut å kartlegge
konsekvensene av konkurranseutsetting før man
ser hvor mange kommuner som vil benytte seg
av dette, og hvor mange som velger å beholde en
egen kommunal revisjonsenhet. Det er her grunn
til å understreke at det etter departementets forslag
vil være opp til den enkelte kommune om man vil
benytte seg av en mulighet til konkurranseutset-
ting, beholde en egen kommunal revisjonsenhet,
eller delta i et interkommunalt samarbeid om revi-
sjon med andre kommuner i regionen. Etter depar-
tementets vurdering er det liten grunn til å tvile
på at et fleksibelt system der kommunene selv kan
bestemme dette vil være fullt ut faglig forsvarlig.
Det er betydelig interesse blant store og ressurs-
sterke private aktører for å gå inn på dette marke-
det og tilby de tjenester som kreves. Samtidig vil
det være mulig å etablere større interkommunale
enheter, eventuelt en egen revisjonsenhet som kan
tilby sine tjenester på landsbasis i tråd med Kom-
munerevisorforbundets eget initiativ.

Detersamtidiggrunntilåpekepåatansvaret for
å utøve tilsyn i kommunen/fylkeskommunen fort-
satt vil være folkevalgt forankret i kommunestyre/
fylkesting. Det tas sikte på å videreføre ordningen
med obligatoriske kontrollutvalg som skal forestå
det nærmere tilsyn på vegne av kommunestyre/
fylkesting. Denne folkevalgte forankring av tilsyns-
ansvaret er et sentralt prinsipp. Departementet kan
imidlertid ikke se at det er grunn til å avskjære kom-
munene og fylkeskommunene fra selv å bestemme
hvem som skal utføre det nærmere tilsynsarbeid
i praksis - enten dette gjelder regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon eller annen kontroll. Viktigere
enn hvem som utfører tilsynsarbeidet i praksis, er
innholdet av det tilsynsarbeid som utøves. Dette vil
bli et sentralt tema i det videre lovarbeid.

Også en rekke andre forhold vil måtte avklares
i et etterfølgende lovarbeid. Som nevnt vil det være
et hovedtema i lovproposisjonen å gå nærmere inn
på innholdet i kontroll- og tilsyn. Både kontrollbe-
hov og kontrollmulighet må drøftes - derunder må
det drøftes hvilke interesser som skal tilgodeses
med den informasjon kontrollen bringer. Spørsmå-
let om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget
må også avklares. Videre må det tas stilling til de
utfordringer for kontroll- og tilsynsarbeidet som

ligger i at kommunene synes å skille ut større
deler av sin virksomhet i mer eller mindre fristilte
organisasjonsmodeller, som blant annet selskaper.
Det må også tas stilling til en rekke andre forhold.
Departementet kan imidlertid ikke se at dette har
betydning for spørsmålet om hvorvidt detbør åpnes
for konkurranseutsetting eller ikke. Etter depar-
tementets vurdering er det således ikke nødven-
dig å utrede disse forhold nærmere for å kunne
ta stilling til prinsippspørsmålet om hvorvidt det
skal åpnes for konkurranseutsetting av kommunal
revisjon.

På den annen side vil svaret på spørsmålet om
hvorvidt det skal åpnes for konkurranseutsetting
eller ikke, ha betydning for hvordan lovverket om
kommunalt tilsyn mer konkret skal utformes. Lov-
verket må enten tilpasses en situasjon der kommu-
nene står fritt til å velge revisor, eller en situasjon
der det skal være en lovfestet kommunal revisjons-
ordning. Dersom det ikke skal åpnes for konkur-
ranseutsetting vil det etter departements vurdering
være nødvendig med en betydelig grad av statlig
styring for å etablere kommunale revisjonsenheter
som er store nok til å møte framtidens utfordrin-
ger. I praksis ville det trolig måtte innebære stat-
lige pålegg om etablering av en rekke større inter-
kommunale enheter for revisjon. Departementet
ser en slik omfattende bruk av statlige pålegg som
lite ønskelig.

En rekke høringsinstanser har pekt på mulige
habilitetskonflikter dersomprivate revisjonsselska-
per skal kunne revidere kommuner. Til dette vil
departementet bemerke at regler om uavhengig-
het/habilitet vil være en nødvendig del av det lov-
verk som må etableres i en ordning med mulighet
for konkurranseutsetting av kommunal revisjon.
Hensynet til uavhengighet og objektivitet er grunn-
leggende for enhver tilsyns- og kontrollinstans. På
samme måte som det i dag gjelder strenge regler
om dette både for kommunale revisorer og i privat
sektor, vil det måtte vedtas regler som sikrer nød-
vendig uavhengighet og legitimitet for alle som skal
ha revisjonsoppdrag for en kommune. Det kan ikke
utelukkes at slike regler vil føre til at enkelte revi-
sorer/revisjonsselskap etter en konkret vurdering
vil være avskåret fra å revidere bestemte kommu-
ner, men departementet kan ikke se at dette i seg
selv utgjør et argument mot å åpne for konkurran-
seutsetting av revisjonen.

Det framgår ovenfor at det er gjort en reserva-
sjon for konkurranseutsetting av revisjon på skat-
teoppkreverfunksjonen, jamfør drøftelsen under
punkt 16.5.4.5. Det legges derfor ikke opp til å
åpne for konkurranseutsetting av denne revisjons-
oppgaven nå. Departementet vil komme nærmere
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tilbake til spørsmålet om revisjon av skatteoppkre-
verfunksjonen.

Departementet varsler med dette at en tar sikte

på å fremme et lovforslag om kommunalt kontroll-
og tilsynsarbeid, basert på at det i loven åpnes for
konkurranseutsetting av kommunal revisjon.
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17 Merverdiavgiftsutvalget

Ved kongelig resolusjon av 11.01.02 ble det opp-
nevnt et offentlig utvalg for å vurdere forslag
til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelver-
ket virker nøytralt for kommunenes beslutninger.
Utvalget skulle også vurdere merverdiavgiftsreg-
elverket i forhold til kommunale eller fylkeskom-
munale samarbeidsløsninger om oppgaver. Utval-
get leverte 22.03.02 en delrapport, hvor utvalget
omtalte og kort vurderte ulike løsningsalternati-
ver. Utvalget skisserte i delrapporten tre løsninger
som synes mest aktuelle og som utvalget vil vur-
dere videre og konkretisere nærmere i sin ende-
lige innstilling innen utgangen av 2002.

17.1 Bakgrunn og mandat

Bakgrunnen for at utvalget ble satt ned, er at mer-
verdiavgiftssystemet gir offentlig virksomhet øko-
nomisk motivasjon til egenproduksjon av tjenester
som er avgiftspliktige i henhold til merverdiavgifts-
regelverket, framfor å kjøpe tjenestene fra private
aktører. Dette skyldes at store deler av offentlig
sektor er utenfor merverdiavgiftssystemet og der-
med ikke får trekke fra inngående merverdiavgift
på sine innkjøp. Offentlige virksomheter vil der-
med kunne ”spare” merverdiavgiften ved å produ-
sere tjenestene selv. Problemstillingen er blitt aktu-
alisert i forbindelse med Merverdiavgiftsreformen
2001, hvor det ble innført generell merverdiavgifts-
plikt på omsetning av tjenester.

I henhold til mandatet er utvalget på prinsipielt
grunnlag bedt om å vurdere løsninger som likestil-
ler kommunal egenproduksjon og kjøp av tjenester
i forhold til merverdiavgiften. Aktuelle løsninger
kan enten finnes innenfor eller utenfor merverdi-
avgiftssystemet.

Mandatet uttrykker videre at også regelverket
om offentlig virksomhet som drives i fellesskap og
tjenesteomsetning mellom kommunene bør vurde-
res.

17.2 Løsninger som er vurdert

De modeller utvalget har vurdert er følgende:
– avgiftspålegg for utvalgte virksomheter

– instruks om å se bort i fra merverdiavgiften
– fritak for merverdiavgift ved omsetning til kom-

munal virksomhet
– fradragsrett for inngående merverdiavgift for

kommunal virksomhet
– kompensasjonsordning utenfor merverdiav-

giftssystemet
– utvidet avgiftsplikt for kommunale virksomhe-

ter.

Enkelte av disse modellene er det etter utvalgets
mening ikke aktuelt å vurdere nærmere, og disse
er derfor allerede nå forkastet. Ved vurderingen av
hvilke løsninger det skal arbeides videre med har
utvalget særlig fokusert på i hvilken grad de ulike
alternativene
– kanbidra til å fjernekonkurransevridninger ved

kommunenes valg mellom egenproduksjon og
kjøp fra andre

– medfører at det oppstår nye konkurransevrid-
ninger mellom kommunale og private leveran-
dører av samme type tjenester

– vil bryte med prinsippet om merverdiavgiften
som en generell skatt på innenlands forbruk av
varer og tjenester

– medfører økte administrative kostnader for
avgiftsforvaltningen, kommunesektoren og de
næringsdrivende

– ikke strider med EUs regelverk på merverdi-
avgiftsområdet.

Utvalget viser for øvrig til mandatet, hvor det fram-
går at løsningene skal kunne gjennomføres uten at
balansen i statsbudsjettet endres. Dette medfører
at alle løsninger som vil innebære provenytap for
staten, vil måtte dekkes inn slik at det ikke endrer
statsbudsjettets balanse. Utvalget legger derfor til
grunn at eventuelle endringer i merverdiavgiftsbe-
lastningen for kommunene må motvirkes gjennom
tilsvarende budsjettiltak overfor kommunene.

17.3 Løsninger som ikke vil bli nærmere
vurdert

Utvalget anser en modell med avgiftspålegg for
utvalgtevirksomheter eller instruks omåsebort fra
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merverdiavgiften, som lite aktuelle. Disse model-
lene vil ikke bli vurdert i utvalgets videre arbeid.

Utvalget har også vurdert en modell med fri-
tak for å beregne merverdiavgift for leveranser
til kommunene (nullsats for leverandørene). Et
generelt avgiftsfritak vil få virkning for alle pri-
vate avgiftspliktige som omsetter til kommunesek-
toren. Mange næringsdrivende vil dermed både
få avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning. Et slikt
system medfører administrative kostnader for de
næringsdrivende, og gir nye konkurransevridnin-
ger. I tillegg peker utvalget på at denne modellen
innebærer et markert brudd med merverdiavgifts-
systemet. Merverdiavgiften er en generell form
for beskatning av innenlands forbruk av varer og
tjenester. Et fritak for omsetning til kommuner vil
bidra til å svekke systemets generelle karakter og
vil også berøre svært mange næringsdrivende som
ved en slik løsning vil få delt virksomhet. Utvalget
mener på denne bakgrunn at denne modellen ikke
er aktuell.

17.4 Løsninger utvalget vil se nærmere
på

Utvalget har valgt å se nærmere på en løsning som
innebærer at kommunene gis utvidet fradragsrett
for inngående merverdiavgift innenfor merverdi-
avgiftssystemet. En slik løsning kan fjerne konkur-
ransevridningene mellom egenproduksjon og kjøp
fra andre. Løsningen kan imidlertid medføre nye
konkurransevridninger mellom kommunale og pri-
vate virksomheter som ikke har fradragsrett for
inngående merverdiavgift.

Løsningen vil innebære et systembrudd med
merverdiavgiftssystemet. På den annen side vil en
slik løsning basere seg på et etablert system og må
samlet sett antas å medføre mindre administrative
kostnader for avgiftsmyndighetene og leverandø-
rer enn en fritaksordning. Utvalget har på denne
bakgrunn valgt å se nærmere på denne løsningen
i det videre arbeidet.

Utvalget er i mandatet spesielt bedt om å vur-
dere om det kan utformes egnede kompensa-
sjonsordninger utenfor merverdiavgiftssystemet.
En kompensasjonsordning utenfor merverdiav-
giftssystemet kan på samme måte som en ordning
med utvidet fradragsrett fjerne konkurransevrid-
ninger mellom kommunal egenproduksjon og kjøp
fra andre. Det kan imidlertid oppstå nye konkur-
ransevridninger mellom virksomheter som omfat-
tes av kompensasjonsordningen og virksomheter
som ikke omfattes.

Utvalget mener at en kompensasjonsordning

utenfor merverdiavgiftssystemet kan være en
egnet løsning og vil vurdere en slik løsning nær-
mere fram mot sin endelige innstilling. Utvalget vil
peke på at slike ordninger i dag gjelder både i Sve-
rige, Finland og Danmark. Det vil også bli vurdert
om en kompensasjonsordning kan gjennomføres
med utgangspunkt i en forbedring og utvidelse av
eksisterende ordning, eller om dagens ordning skal
erstattes av en annen og mer generell ordning slik
vi finner dem i våre naboland.

Utvalget viser til at det synes å være betydelig
rom for forbedringer av gjeldende ordning. Utval-
get vil fram mot avleggelse av den endelige inn-
stillingen vurdere hvilke endringer som kan gjen-
nomføres for å få dagens ordning til å fungere
bedre.

Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere om
hele eller deler av kommunenes virksomhet bør
komme innenfor merverdiavgiftssystemet og der-
med få fradragsrett for inngående merverdiavgift.
Dette kan etter utvalgets oppfatning gjennomføres
gjennom å organisere de aktuelle kommunale virk-
somheter i egne organisatoriske enheter og/eller
administrative regnskapsenheter. Den nærmere
organisering og gjennomføring av en slik modell
krever nærmere utredning i forhold til kommune-
lovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen.

Utvalget mener at en løsning med utvidet
avgiftsplikt kan være aktuell og vil se nærmere på
denne i den endelige utredningen. En løsning hvor
en vurderer avgiftsplikt for flere kommunale virk-
somheter krever, som det framgår ovenfor, nær-
mere utredning på flere områder.

17.5 Forholdet til interkommunalt
samarbeid

I den senere tid har kommunene utviklet samar-
beid innenfor et bredt spekter av oppgaver og nye
måter å organisere oppgavene på er under utvik-
ling. Utvalget har beskrevet merverdiavgiftsreg-
lene overfor kommunal virksomhet og spesielt i
forhold til kommunalt samarbeid. Utvalget har vur-
dert i hvilken grad de løsninger som skisseres for
kommunale virksomheter også kan løse konkur-
ransevridningsproblemer i forhold til kommunale
samarbeidsformer.

Merverdiavgiftsloven setter begrensninger for
hvordankommunenekanorganiseresamarbeid for
å unngå avgiftsbelastning på tjenester som ytes mel-
lom de deltakende kommuner/institusjoner. Der-
som kravene som settes for at slike samarbeidsfor-
mer skal unngå avgiftsbelastning ikke oppfylles,
oppstår det avgiftsplikt på disse interne tjenestene.
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Dette betyr eksempelvis at hvis en vertskommune
selger tjenester til andre kommuner oppstår det
avgiftsplikt. Dersom kommunene i stedet velger
en løsning med eksempelvis interkommunale sel-
skaper, utløser dette ikke avgiftsplikt på disse tje-
nestene.

Utvalget anser at dagens merverdiavgiftsregel-
verk kan påvirke organiseringen av interkommu-
nalt samarbeid. Utvalget mener merverdiavgiften
ikke bør hindre utvikling av effektive samarbeids-
former, men understreker at det må tas utgangs-
punkt i generelle løsninger. Utvalget har vurdert
de aktuelle løsningene i forhold til dette, og viser
til at særskilte lempinger i regelverket som inne-
bærer at tjenester som omsettes fra virksomheter
som driver kommunalt samarbeid står overfor gun-
stigere regler enn for eksempel private som yter

samme tjenester, kan medføre nye konkurranse-
vridninger i disfavør av private tilbydere.

På grunn av den knappe tiden som har vært til
rådighet ved utarbeidelsen av delrapporten, har det
ikke vært mulig for utvalget å foreta en fullstendig
gjennomgang av konkurransevridninger og forhol-
det til interkommunalt samarbeid. Utvalget vil fore-
ta en bredere gjennomgang i sin endelige innstil-
ling. Utgangspunktet må være at merverdiavgiften
ikke bør ha noen betydning for om tjenester utfø-
res med kommunenes egne ansatte, i et interkom-
munalt selskap eller av private næringsdrivende.

Utvalget skal avlevere sin endelige innstilling i
løpet av 2002. Det er naturlig at denne sendes på
offentlig høring og at regjeringen kommer tilbake
med eventuelle forslag til endringer tidligst i for-
bindelse med budsjettet for 2004.
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18 Inndeling og interkommunalt samarbeid

I dette kapitlet gjøres det først rede for utfordrin-
ger som kommunesektoren står overfor som kan
møtes med interkommunalt samarbeid og/eller
sammenslutning av kommuner. Videre følger en
gjennomgang av ulike virkemidler som skal bidra
til å stimulere til interkommunalt samarbeid og fri-
villige sammenslutninger.

18.1 Målsettinger og utfordringer

Denoffentligesektor vilståoverfor enrekkeutford-
ringer i tiden framover. Det er en sentral målset-
ting for Regjeringen å ha velfungerende kommuner
som er i stand til å tilby innbyggerne og nærings-
livet tjenester de er fornøyde med.

Til forskjell fra mange andre europeiske land,
står kommunesektoren i Norge og de andre nor-
diske landene for hoveddelen av produksjonen av
velferdstjenester. 1 av 4 av alle sysselsatte arbeider i
kommunesektoren. Andelen sysselsatte som arbei-
der i kommunesektoren er klart høyere i distrik-
tene enn i sentrale strøk. Behovet for arbeidskraft
og kompetanse kommer til å stige ytterligere i
årene framover. Befolkningsutviklingen i seg selv
vil tvinge fram dette.

I tillegg kommer brukernes forventninger og
krav om høyere kvalitet på tjenestene. Kommune-
sektoren må forholde seg til stadig mer bevisste,
mobile og krevende innbyggere og brukere. Disse
vil stille flere og klarere krav til tjenestene som
ytes, og de vil forvente å møte en brukerorien-
tert og serviceinnstilt kommune. Også kravene fra
stadig mer kompetente arbeidstakere i et marked
med knapphet på deres arbeidskraft vil represen-
tere en stadig større utfordring. De fleste arbeids-
takere har forventninger om gode fagmiljøer med
muligheter for deling, utvikling og avlastning av
kompetansen.

I St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for
lokaldemokratiet – lokalt og regionalt nivå foreslår
regjeringen å desentralisere ulike oppgaver innen
landbruk og miljøvern til kommunene. På noen av
disse saksfeltene vil desentraliseringen også bety at
kommunene får vedtaksmyndighet. Kommunene
må selv ut fra lokale forhold og behov vurdere
hvilke virkemidler de ønsker å ta i bruk for å møte

de utfordringene de nå står overfor, blant annet på
kompetansesiden.

Utfordringene i tiden framover vil bli særlig
store for små distriktskommuner dersom de skal
kunne opprettholde og videreutvikle sitt velferds-
tilbud. Problemstillingen er også aktuell for utkant-
kommuner truet av fraflytting. De vil være helt
avhengig av å kunne tilby tilstrekkelige og kvalita-
tivt gode tjenester for å hindre fraflytting, og i enda
større grad for å trekke til seg nye innbyggere.

Mulige virkemidler for kommuner som har
utfordringer knyttet til å få til et tilfredsstillende
tjenestetilbud for sine innbyggere kan være inter-
kommunalt samarbeid eller sammenslutning med
andre kommuner. Når det gjelder interkommunalt
samarbeid, ønsker departementet en utvikling mot
en mer forpliktende form på samarbeidet enn det
man ser mellom kommunene i dag. Mangelen på
intern beslutningskraft er et viktig ankepunkt mot
frivillig interkommunalt samarbeid. Så lenge alle
involverte kommuner har vetorett i alle interkom-
munale samarbeidsorganer, har kommunene en
stor utfordring i å få dette til å fungere effektivt.
Samtidig er det også grunnleggende viktig at vi
har et velfungerende lokalt demokrati der innbyg-
gerne kan stille politikerne til ansvar for de prio-
riteringer som foretas.

Hva som er den beste strategien for å møte
utfordringer på en mest mulig framtidsrettet måte,
kommunesammenslutning eller interkommunalt
samarbeid, er opp til politikerne i den enkelte kom-
mune å ta stilling til. Tvangssammenslutninger fra
statens side er ikke noen god vei å gå. Initiativet
må komme fra lokalt hold. Re kommune, som er
resultatet av en sammenslutning av kommunene
Ramnes og Våle fra 2002, er et godt eksempel på
at frivillighet er det beste utgangspunkt for å få et
godt resultat.

18.2 Virkemidler

Departementet ønsker å legge til rette for fri-
villig sammenslutning og interkommunalt samar-
beid gjennom positive virkemidler som for eksem-
pel støtte til utredninger, inndelingstilskudd som
vil sikre kommunene statlige rammeoverføringer
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på samme nivå som før sammenslutningen, innfø-
ring av en overgangsordning for inndelingstilskud-
det, kompensasjon for engangskostnader knyttet til
sammenslutnings-/omorganiseringsprosessen og
regelverksendringer.

Støtte til utredninger og utprøving

Departementet har midler til økonomisk støtte til
prosjekter om interkommunalt samarbeid og utred-
ninger av kommunesammenslutning over stats-
budsjettet kapittel 571 post 64. Når det gjelder
interkommunalt samarbeid, ønsker departementet
først og fremst å bidra med midler til prosjekter
som innebærer konkret utprøving av samarbeids-
modeller, og spesielt modeller som innebærer et
forpliktende samarbeid mellom kommuner i saker
som ikke nødvendigvis er konsensuspregede. Pro-
sjektene bør videre ha overføringsverdi til andre
kommuner. Prosjektene må være sikret god lokal
forankring gjennom vedtak fattet i kommunestyre
eller fylkesting. Det forutsettes også at kommu-
nene går inn med noe midler selv i et prosjekt, slik
at kommunene også på denne måten forplikter seg
til å fullføre et ressurskrevende prosjekt.

Når det gjelder sammenslutninger, stilles det
følgende betingelser for økonomisk støtte til utred-
ninger:
– Det må foreligge flertallsvedtak i kommunesty-

rene om at det er ønskelig å utrede sammen-
slutning.

– Kommunene må selv gå inn med midler til en
slik utredning.

– Det må i søknaden bli gjort rede for hvordan
innbyggerne i kommunene skal høres.

Departementet gir støtte til flere kommuner som
utreder eller har utredet kommunesammenslut-
ning. Dette gjelder Askvoll, Hyllestad og Fjaler i
Sogn og Fjordane, Bjarkøy og Harstad i Troms,
Bodø og Skjerstad i Nordland, Vindafjord og Ølen
i Rogaland, Hol og Ål i Buskerud og Leka, Nærøy
og Vikna i Nord-Trøndelag. Det blir gjort nærmere
rede for disse utredningene og videre prosesser i
vedlegg 7. I tillegg støtter departementet forskjel-
lige prosjekter som innebærer utredning og/eller
utprøving av ulike former for interkommunalt sam-
arbeid. Også disse omtales i vedlegg 7.

Også fylkesmannen har en viktig rolle i å stimu-
lere kommunene til interkommunalt samarbeid og
vil fra 2003 få utvidete muligheter til å gjøre dette,
jamfør omtale nedenfor.

Inndelingstilskudd – innføring av overgangsordning

Kommuner som slutter seg sammen skal ikke få
reduserte statlige rammeoverføringer som følge
av sammenslutningen. I Lov om fastsetjing og end-
ring av kommune- og fylkesgrenser (inndeling-
slova) er det lovfestet at kommuner som slutter
seg sammen skal motta et inndelingstilskudd. 10
år etter sammenslutningen bortfaller inndelingstil-
skuddet i sin helhet. Inndelingstilskuddet består av
basistilskudd og eventuelt regionaltilskudd. Basis-
tilskudd og regionaltilskudd inngår i inndelingstil-
skuddet på følgende måte: Kommuner som slut-
ter seg sammen vil motta et basistilskudd slik alle
kommuner gjør. I tillegg vil den nye storkommu-
nen, (som en del av inndelingstilskuddet) motta de
øvrige basistilskuddene som tilfalt kommunene før
sammenslutningen. Regionaltilskuddet behandles
på samme måte som basistilskuddet. Inndelingstil-
skuddet fryses reelt på det nivået det har det året
kommunene slutter seg sammen.

Departementet ser at bortfallet av inndelings-
tilskuddet etter 10 år kan oppleves som vanskelig
for enkelte kommuner. For å lette tilpasningen til
det endrede inntektsgrunnlaget som oppstår etter
10 år for den sammensluttede kommunen, foreslås
det derfor å innføre en overgangsordning knyt-
tet til bortfall av inndelingstilskuddet. Ordningen
innebærer at inndelingstilskuddet opprettholdes i
sin nåværende form i de første 10 årene etter sam-
menslutningen, og at det deretter trappes ned med
1/5 i hvert av de 5 påfølgende årene. Det foreslås
at ordningen gjøres gjeldende fra 1.1.2002, slik at
den også omfatter Re kommune, som mottar inn-
delingstilskudd fra og med 2002.

Kompensasjon for dekning av engangskostnader

Det er i inndelingslova lovfestet at kommuner som
slutter seg sammen skal få delvis statlig kompen-
sasjon for engangskostnader som er direkte knyt-
tet til sammenslutningsprosessen. Kommuner som
slutter seg sammen skal også være fritatt fra doku-
mentavgift, tinglysingsgebyr og omregistrerings-
avgift som er en direkte følge av sammenslutnin-
gen.

Engangsstøtten baseres på en analyse av nød-
vendige omstillingskostnader i hvert enkelt tilfelle.

Eksempler på engangskostnader er investerin-
ger og samordning av IT-systemer, nye rutiner for
saksbehandling, flyttekostnader, leie av bygninger
og kostnader knyttet til selve omstillingsprosessen.

Ved de siste kommunesammenslutningene har
praksis vært at kommunene, basert på en skjønns-
messig vurdering, har fått kompensert 40-60 pro-
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sent av nødvendige engangskostnader som følger
av sammenslutningsprosessen. Graden av kost-
nadsdekningen fra staten har variert med hvor
mange kommuner som har vært involvert, innbyg-
gertall og inntektsnivå.

De samme prinsipper vil gjøre seg gjeldende
ved eventuelle sammenslutninger av fylkeskom-
muner.

Fylkesmannens bruk av skjønnsmidler

Fylkesmannsembetene fikk fra 2002 et utvidet
ansvar i arbeidet med å fordele det ordinære
skjønnstilskuddet til kommunene. Dette innebæ-
rer at fylkesmennene har ansvaret for den endelige
kommunevise fordelingen av kommunerammen.

Kommuner som er kommet i en vanskelig øko-
nomisk situasjon og henvender seg til fylkesman-
nen om tildeling av skjønnstilskudd skal stilles over-
for krav om å vurdere iverksetting av omstillings-
tiltak. Det vil i denne forbindelse være naturlig å
tenke på effektiviseringstiltak i egen organisasjon,
samt vurdering av samarbeid med nabokommuner
eller kommunesammenslutning.

Fylkesmannen har anledning til å støtte både
utviklings- og omstillingsprosjekter i enkeltkom-
muner samt samarbeidsprosjekter mellom kom-
muner. Fra 2003 tas det sikte på å gi fylkesman-
nen ytterligere utvidete fullmakter til å gi støtte
til utviklingsprosjekter i kommunene, jamfør nær-
mere omtale i kapittel 7.

Nøytralt momsregelverk

Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for
at kommunene skal kunne velge mellom ulike for-
mer for samarbeid. Et hinder i dag er utformingen
av momsregelverket som gjør enkelte samarbeids-
modeller mindre attraktive, for eksempel verts-
kommunemodeller. Regjeringen arbeider med å få
et nøytralt regelverk for moms som ikke skal skille
mellom om det er kommunen selv som løser opp-
gaven, om kommunen kjøper tjenesten hos nabo-
kommunen eller hos et privat selskap. Det er gjort
nærmere rede for dette arbeidet i kapittel 17.

Forsøk som innebærer interkommunalt samarbeid

For mange kommuner vil interkommunalt samar-
beid kunne være aktuelt for å løse enkelte av de
oppgavene innen miljøvern og landbruk som fore-
slås overført til kommunene i St.meld. nr. 19 (2001-
2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – lokalt og
regionalt nivå. Et slikt interkommunalt samarbeid
vil kunne utfordre lovverket, fordi det ikke er lagt

til rette for vedtaksmyndighet på tvers av kommu-
negrenser. For å fatte vedtakene må en derfor til-
bake til det enkelte kommunestyre.

I stortingsmeldingen foreslås det også å gjen-
nomføre forsøk med kommunal oppgavedifferensi-
ering, som innebærer at kommuner med ulike for-
utsetninger spesielt med henhold til størrelse, får
ulike oppgaver. Hensikten med forsøkene må være
å legge til rette for en oppgaveløsning som innebæ-
rer et kvalitativt bedre tjenestetilbud for brukerne.
I den sammenheng foreslås det at det legges opp
til at enkelte oppgaver kan desentraliseres til kom-
muner under forutsetning av at de løses gjennom
interkommunalt samarbeid.

Både i forbindelse med de tilførte oppgavene
innen miljøvern og landbruk og i forbindelse med
forsøk med kommunal oppgavedifferensiering, vil
departementet åpne for at et interkommunalt sam-
arbeidsorgan skal kunne få anledning til å treffe
enkeltvedtak på et område. Det vil kunne gis unn-
tak fra kommuneloven § 27 og den aktuelle sær-
lovgivningen, gjennom bruk av forsøksloven.

Interfylkeskommunalt samarbeid

Departementet mener at interfylkeskommunalt
samarbeid er et nødvendig supplement til fyl-
kesinndelingen. Fylkeskommunene vil gjennom
samarbeidsløsninger på tvers av fylkesgrensene
kunne møte felles utfordringer. Departementet
mener videre at interfylkeskommunalt samarbeid
vil kunne være et alternativ for fylkeskommuner
som ikke ønsker sammenslutning, og ønsker å sti-
mulere til gode samarbeidstiltak, jamfør St.meld.
nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokra-
tiet – lokalt og regionalt nivå.

Veiprosjekter og alternativ bruk av innsparte ferjetil-
skudd

Som ledd i en modernisering og effektivisering av
offentlig sektor har Regjeringen en målsetting om
å se ulike deler av offentlig budsjett i sammen-
heng. Dette ligger til grunn for Regjeringens posi-
tive holdning til alternativ bruk av eventuelt inn-
sparte midler til ferjetilskudd for å få realisert vei-
prosjekter med høy nytte for trafikanter, samfunn
og næringsliv. Dette er en aktuell problemstilling
også for flere av de kommuner som utreder/har
utredet konsekvenser av kommunesammenslut-
ning og der kommunene ser veiforbindelse som
en forutsetning for en slik løsning.

Regjeringen har, i tråd med det Stortinget ba
om ved behandlingen av 2002-budsjettet, arbeidet
med hvordan en skal ta hensyn til innsparte midler

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

932001–2002



ved ferjeavløsningsprosjekter slik at disse vurde-
ringene kan ligge til grunn både i forhold til kon-
krete prosjekter, i budsjettsammenheng og ved rul-
leringen av Nasjonal transportplan. For alle større
veiprosjekter, også for de som er aktuelle i forbin-
delse med alternativ bruk av ferjetilskudd, skal det
gjennomføres samfunnsøkonomiske lønnsomhets-
vurderinger i form av nytte-/kostnadsanalyser slik
at en kan ta stilling til om et tiltak er samfunns-
økonomisk lønnsomt eller ikke. Dersom en øns-
ker en annen prioritering av prosjektene enn det
slike lønnsomhetsvurderinger skulle tilsi, må det
eksplisitt legges andre hensyn til grunn.

Kravene som må stilles til bruk av innspart ferje-
tilskudd, må avhenge av om det er behov for statlige
bidrag utover ferjetilskuddet. Dersom det er mulig
å bygge en fast veiforbindelse som erstatning for
en ferjeforbindelse bare gjennom innsparte statlige
ferjetilskudd, eventuelt kombinert med bompen-
ger og økonomiske bidrag fra lokale myndigheter
og/eller næringsliv, kan dette gjøres dersom lokale
myndigheter og/eller bompengeselskap forskutte-
rer statens framtidige innsparinger ved å realisere
veiforbindelsen. Det er imidlertid viktig at sentrale
forutsetninger knyttet til finansieringen bygger på
formelle politiske vedtak lokalt. I disse vedtakene
må det komme klart fram hvilke forpliktelser som
oppstår når en legger ned ferjesambandet, herun-
der lokale myndigheters og/eller næringslivet sitt
bidrag til finansiering av veisambandet, hvem som
er ansvarlig for renteutgifter og utgifter som følge
av prisstigningen knyttet til forskuddet, eventuelle
kostnadsoverskridelser og lignende. Dersom det
er behov for ytterligere statlige bidrag utover inn-
sparte statlige ferjetilskudd for å realisere veifor-
bindelsen, kan en også bruke det innsparte ferje-
tilskuddet som del av den samlede finansieringen.
Samferdselsdepartementet vil da i tillegg stille som
krav at veiforbindelsen er prioritert i handlings-
program knyttet til Nasjonal transportplan. Forslag
om slik forskottering må skje etter samme rutiner
som ved ordinære søknader om forskottering. For
ytterlige omtale av alternativ bruk av ferjetilskudd
viser vi til Samferdselsdepartementets St.prp. nr.
60 (2001-2002).

Nytt nettsted

Kommunesektoren møter stadig større utfordrin-
ger knyttet til behovet for å samordne den kommu-
nale virksomheten over dagens kommune- eller fyl-
kesgrenser til beste for innbyggerne. Mange kom-
muner vurderer og drøfter enten interkommunalt
samarbeid eller kommunesammenslutninger som
mulige svar på disse utfordringene. Departemen-

tet har opprettet et eget nettsted med informasjon
om kommunesammenslutning og interkommunalt
samarbeid.

Nettstedeter mentåværeenhjelpogetutgangs-
punkt for kommuner som vurderer å gjennomføre
enten interkommunalt samarbeid eller kommune-
sammenslutninger. Hensikteneratdetskal fungere
som en samling av ulik informasjon om relevante
problemstillinger og løsninger knyttet til kommu-
nesammenslutninger og interkommunalt samar-
beid, som en ressursbase, og som et utgangspunkt
for innhenting av ytterligere informasjon om dette.
Blant annet inneholder nettstedet referanser til
pågående og avsluttede prosjekter som departe-
mentet har gitt støtte til.

Nettstedet er i utgangspunktet todelt, et område
om interkommunalt samarbeid og et om sammen-
slutning. Nettstedet finnes under Kommunal- og
regionaldepartementets sider på Odin (www.dep.
no/krd), under menyvalget ”Kommune- og fylkes-
forvaltning”.1

Nord-Jæren – oppfølging av stortingsvedtak

Et flertall i kommunalkomiteen ba ved behandlin-
gen av kommuneøkonomiproposisjonen for 2001
om at det ble iverksatt en prosess fra statens side
for å se på både modeller med sterkere interkom-
munalt samarbeid og eventuelle grensejusteringer,
for Nord-Jæren. Flertallsmerknaden la til grunn at
berørte kommuner måtte trekkes med i arbeidet,
og at det skulle legges fram et beslutningsgrunn-
lag for kommunene i forhold til forpliktende samar-
beidsmønstre eller sammenslutninger. Kommunal-
og regionaldepartementet ga på denne bakgrunn
økonomisk støtte til Rogaland fylkeskommune som
sammen med Stavanger, Sola, Sandnes og Randa-
berg ønsket å iverksette et program kalt Felles
Administrative Ressurser (FAR-programmet). Den
økonomiske støtte til samarbeidsprogrammet var
betinget av at kommunene som del av prosjektet
kom med et innspill til hvordan de på en forplikt-
endemåteskalkunne samarbeideom regionale hel-
hetsløsninger for arealdisponering og utbyggings-
mønster. Saken ble behandlet politisk i både fyl-
keskommunen og kommunene og Kommunal- og
regionaldepartementets betingelse for den økono-
miske støtten ble akseptert.

Delprosjektet AREAL har vært ledet av en sty-
ringsgruppe bestående av ordførerne og fylkes-
ordfører og det er utarbeidet en rapport for pro-
sjektet, ”Forpliktende samarbeid om regionale hel-

1 Adressen til nettstedet er http://www.dep.no/krd/norsk/
kommune/kommunesammenslutning/index-b-n-a.html.
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hetsløsninger for arealbruk og utbyggingsmønster
på Nord-Jæren”. Styringsmodellen for samarbei-
det som skisseres i rapporten har våren 2002 vært
behandlet og fått tilslutning i politiske organ i de
fire kommunene og i fylkeskommunen.

Samarbeidet skal videreutvikles ved å bygge på
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren
somer resultatetavetnærtsamarbeidmellomkom-
munene, fylkeskommunen og de regionale stats-
etatene. Planen inneholder helhetlige løsninger for
arealbruk og utbyggingsmønster, og har fått tilslut-
ning i kommunene, er vedtatt i fylkestinget og god-
kjent av regjeringen ved kongelig resolusjon. Det
er lagt til grunn at planen skal være et gjensidig for-
pliktende dokument for den regionale utvikling. I
tillegg til selve plandokumentet har fylkeskommu-
nen i brev til kommunene presisert hvilke hoved-
tema i fylkesdelplanen som kommunene bør følge
opp i sine kommuneplanrevisjoner. Dersom kom-
munene fraviker gjeldende fylkesdelplan på vesent-
lige punkter, vil dette være gjenstand for bruk av
innsigelser fra fylkeskommunen og statsetatene.

Opplegget innebærer videre at det ikke bygges
opp nye organer for arealplansamarbeidet, men at
oppgaven legges til det systemet som finnes for det
løpende arbeidet innenfor transportutfordringene
på Nord-Jæren. Denne organisasjonen er perma-
nent og består av en politisk styringsgruppe og
en administrativ prosjektgruppe. Den delen av Sty-
ringsgruppen for transportplanarbeidet på Nord-
Jæren som berører de fire kommunene og fyl-
keskommunen anbefales å være politisk styrings-
gruppe for arealplansamarbeidet. Den politiske sty-
ringsgruppen vurderer når det er behov for å fore-
ta rullering av planen. Som minimum må det hvert
fjerde år tas stilling til behovet for rullering.

Det utarbeides en årlig rapport etter en felles
mal som beskriver kommunenes oppfølging av pla-
nen, slik det også forutsettes i kongelig resolusjon
til fylkesdelplanen. Denne rapporten skal foreleg-
ges fylkestinget etter å ha vært behandlet i de fire
kommunene. Rapporten skal også forelegges Kom-
munal- og regionaldepartementet og Miljøvernde-
partementet.

Kommunal- og regionaldepartementet vurde-
rer den skisserte styringsmodellen for organise-
ring av samarbeidet til å kunne gi gode hel-
hetsløsninger for arealbruken i regionen, men vil
understreke at denne vurderingen betinger at kom-
munene følger opp planen. Dette betyr at en vurde-
ring av om dette opplegget er et godt alternativ til
en endring i kommuneinndelingen først vil kunne
gjøres når styringsmodellen har vært utprøvd.

18.3 Forskningsprosjekter

Interkommunalt samarbeid

Departementet har igangsatt to ulike prosjekter
knyttet til interkommunalt samarbeid, som hen-
holdsvis skal kartlegge interkommunalt samar-
beid, og kartlegge juridiske rammebetingelser for
interkommunalt samarbeid. Den førstnevnte kart-
leggingen er tredje og siste del av et prosjekt som
har bestått av: 1) En kartlegging av regionrådene2

og 2) en kartlegging av samarbeid i de nordiske
landene3. Det tas sikte på at prosjektet skal være
avsluttet ved årsskiftet 2002-2003. Det tas sikte på
at kartleggingen av juridiske rammebetingelser for
interkommunalt samarbeid skal være avsluttet ved
årsskiftet 2002-2003.

Generalistkommuneprosjektet

I 2001 ble generalistkommuneprosjektet avsluttet.
Dagens kommunesystem er basert på prinsippet
om at alle kommuner og fylkeskommuner skal
ha samme ansvar og oppgaver uansett størrelse.
Kommunene og fylkeskommunene er generalist-
organer ved at de skal ivareta både demokratiske
funksjoner, tjenesteproduksjon, rettsikkerhetsopp-
gaver og utviklingsoppgaver over et bredt spekter
av sektorer. Departementet engasjerte Norsk insti-
tutt for by - og regionforskning for å gjennomføre et
tredelt prosjekt med hovedfokus på hvordan små
kommuner takler det såkalte generalistkommune-
kravet som følger av prinsippet om at alle kommu-
ner skal ha samme ansvar og oppgaver. Første del
av prosjektet består av en begrepsdrøfting og gjen-
nomgang av eksisterende forskning på feltet, jam-
før rapporten ”Smått og godt?”.4. Denne rapporten
ble omtalt i St.prp. nr. 82 (2000-2001) (Kommune-
proposisjonen for 2002).

Er det størrelsen det kommer an på?

Neste del av prosjektet ble ferdigstilt sommeren
2001, og er en casestudie av 4 små kommuners evne
til å ivareta generalistkommunekravet, jamfør rap-
porten”Er det størrelsendet kommeranpå?”.5 Istu-
dien ble det valgt ut kommuner av omtrent samme

2 Telemarksforsking ”Regionråd i Norge – hvem, hva, hvor?”
rapport 167/2000 av Karl Gunnar Sanda

3 Telemarksforsking ”Samarbeid mellom kommuner i Sverige,
DanmarkogFinland” rapport181/2000avKarlGunnarSanda

4 Trine Monica Myrvold ”Smått og godt?” Norsk institutt for
by- og regionforskning, rapport 2001/1.

5 Trine Monica Myrvold og Sissel Hovik ”Er det størrelsen
det kommer an på?” Norsk institutt for by- og regionforsk-
ning, rapport 2001/18.

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

952001–2002



størrelse (om lag 2 000 innbyggere) og i omtrent
samme økonomiske situasjon, men med ulik sen-
tralitet og bosettingsstruktur. Kommunene som
omfattes av studien er Krødsherad, Lesja, Tjelsund
og Lurøy. Studien tar for seg ulike forhold innenfor
fire dimensjoner av kommunal oppgaveløsning.

Demokrati. Studien ser på vilkårene for det
representative og det direkte demokratiet i små
kommuner. Betingelsene for et levende lokaldemo-
krati er på mange måter særlig gode i små kom-
muner. Små forhold gir kort avstand mellom den
enkelte innbygger og politisk ledelse i kommunen.
I en del små kommuner gjenspeiler medlemmene
i kommunestyrene i liten grad befolkningen med
hensyn på kjønn, alder og yrke. Tiltak for å styrke
innbyggernes rolle som brukere eller borgere er
lite brukt i de små kommunene som er studert, og
en ser stort sett lite behov for slike tiltak.

Tjenesteproduksjon. Ut fra dybdestudien av de
fire små kommunene kan en oppsummere forde-
lene knyttet til tjenesteproduksjonen i tre stikk-
ord: Nærhet, oversiktlighet og fleksibilitet. Studien
avdekker også at disse kommunene står overfor en
rekke utfordringer i tjenesteproduksjonen. Disse
er knyttet til rekruttering av fagfolk og etablering
av fagmiljø, samt til små kommuners mulighet til
å ha spisskompetanse og til å gi innbyggerne et
differensiert og bredt tilbud av tjenester.

Rettssikkerhet. Undersøkelsen drøfter hvorvidt
små kommuner opplever habilitetsproblemer, og
ser noe på rettssikkerhetsaspektet ved barnevern-
tjenester. Nærheten mellom politikere, kommune-
administrasjon og innbyggere vil med nødvendig-
het blir større i små kommuner. Dette kan utfordre
rettssikkerheten. I små kommuner vil dessuten
kommunen selv være hjørnesteinsbedriften, noe
som betyr at flere politikere er ansatt i kommu-
nen. Rettssikkerheten kan utfordres vedmangelfull
kompetanse i saksbehandlingen, slik at innholdet
i vedtaket ikke holder mål i forhold til faglige og
juridiske standarder. Når det gjelder de fire kom-
munene har ingen av dem kommuneadvokat. Juri-
disk ekspertise leies inn etter at saken har kom-
met relativt langt. Videre konstanteres det at flere
av kommunene har relativt nyansatte folk i barne-
verntjenesten. Nyutdannedes oppdaterte kompe-
tanse kan være en styrke, men mangel på erfaring
kan være et problem.

Samfunnsutvikling. Blant samfunnsutviklings-
oppgavene er særlig småkommunenes næringspo-
litiske arbeid studert. Studien tyder på at priorite-
ringen av direkte personrettede tjenester går på
bekostning av samfunnsutviklingsoppgavene, som
oppleves å være mer utsatte for nedskjæringer.
Det er en klar tendens til at egne stillinger med

ansvar for samfunnsutviklingsoppgaver er inndratt
på grunn av behov for budsjettmessige innstram-
ninger. Ansvaret for oppgavene er overlatt til admi-
nistrative og politiske ledere i kommunen.

Løsningsstrategier. Studien peker på at småkom-
munene kan velge strategier knyttet til rekrutte-
ring, bruk av ekstern kompetanse og interkommu-
nalt samarbeid for å løse de problemene de står
overfor.

Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og
kvalitet?

Den tredje og siste delen av prosjektet er en sta-
tistisk analyse av sammenhengen mellom kommu-
nenes oppgaveløsning og kommunenes størrelse
målt i folketall. I tillegg til størrelse undersøkes
også betydningen av beliggenhet etter en sentrum-
periferidimensjon og bosettingsmønsteret. I rap-
porten ”Kommunale oppgaver - hvorfor varierer
omfang og kvalitet6 er oppgaveløsningen studert
ved et utvalg av indikatorer som til sammen dek-
ker de fire dimensjonene ved kommunal oppgave-
løsning: Demokrati, tjenesteyting, rettssikkerhet
og samfunnsutvikling. Det vil i det følgende vil bli
redegjort for noen funn i studien.

Demokrati. I studien ble tre sider ved demo-
krati analysert. Det representative demokratiet, det
direkte demokratiet og brukerdemokratiet. Stu-
dien konkluderer i hovedsak med at smått stort sett
er godt. Analysene viser for eksempel at valgdelta-
kelsen, og ikke minst omfanget av listeretting, er
høyere i små kommuner enn i store. Når det gjelder
direkte demokratitiltak viser analysen at det sær-
lig er de folkerike kommunene som skiller seg ut;
de sentrale store kommunene har innført relativt
mange tiltak, mens de perifere store kommunene
har innført relativt få tiltak for å styrke det direkte
demokratiet.

Tjenesteyting. Studien har sett på kommunele-
getjenesten, tjenester overfor psykisk utviklings-
hemmede,skolefritidsordningen(SFO)ogmusikk-
og kulturskolene. Studien konkluderer i hoved-
sak med at store og perifere kommuner har de
største utfordringene i tjenesteproduksjonen. Ana-
lysen viser for eksempel at legedekningen øker jo
mindre kommunene er, og at den øker jo mer peri-
fer kommunene er. Sammenhengen er imidlertid
noe mer komplisert. For de mest perifere kom-
munene er det sterk negativ sammenheng mellom
størrelse og legedekning, mens dette er betydelig
mindre markant for de mest sentrale kommunene.

6 Trine Monica Myrvold og Sissel Hovik ”Kommunal oppga-
ver – hvorfor varierer omfang og kvalitet?” Norsk institutt
for by- og regionforskning, rapport 2001/19
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Rettssikkerhet. Rettssikkerhetsdimensjonen i
kommunenes oppgaveløsning er belyst ved analy-
ser av barneverntjenesten. Prosjektets ambisjon er
kun å peke på om visse betingelser for rettssik-
kerhet ser ut til å være til stede, og hvilke forhold
som kan ha betydning for disse betingelsene. Stu-
dien konkluderer i hovedsak med at det er store
variasjoner i små kommuners barnevernstjeneste.

Analysene viser for eksempel at små kommu-
ner gjennomgående har flere ansatte i barnevernet
pr. barn enn større kommuner. Det er særlig de
store distriktskommuner som har lav bemanning i
barnevernet. Ut fra de analysene som er gjennom-
ført er det ingen grunn til å tro at småkommunene
i snitt har dårligere barneverntjeneste enn større
kommuner. De indikatorene som er brukt i ana-
lysen, varierer imidlertid mer blant kommunene
under 3 000 innbyggere enn blant kommuner over.
Dette betyr at noen av de små kommunene kan
ha en betydelig dårligere barneverntjeneste enn
andre norske kommuner.

Samfunnsutvikling. I analysen av samfunnsut-
viklingsoppgavene har man sett på kommunenes
arbeid med kommuneplanen. Studien har sett på
kommunenes ”erfaring med kommuneplan”. Stu-
dien konkluderer i hovedsak med at nordnorske
distriktskommuner har lav planstatus. Det framgår
for eksempel av analysen at erfaringen med kom-
muneplan er betydelig mindre i de minste kom-
munene enn i større kommuner. Det er først og

fremst kommuneøkonomien samt om kommunen
ligger i Nord-Norge eller ikke som framstår som
vesentlige forklaringsfaktorer på dette forholdet.

Implikasjoner for kommunestrukturen. Resulta-
tet av analysene som er presentert i rapporten
kan ha visse implikasjoner for spørsmål knyttet til
gevinster og kostnader ved endringer i kommune-
strukturen. Studien indikerer at mulighetene for
å utnytte fordelene ved sammenslutning kan være
betinget av beliggenhet langs en sentrum-periferi
dimensjon. Store perifere kommuner ser ut til å
tape på to fronter: de har ikke fordelen av tette,
nære forhold, og heller ikke fordelen av å befinne
seg nær kvalifisert arbeidskraft.

De gjennomgående negative effektene av rei-
seavstander på kommunal tjenesteyting kan også
ha implikasjoner for hvor aktuelt det er å slutte
sammen kommuner. Analysene tyder på at det er
kostnader knyttet til å etablere et godt tjenestetil-
bud i kommuner med store avstander. Gevinstene
ved sammenslutning vil derfor være begrenset i
slike områder.

Analysene presentert i rapporten dekker bare
en begrenset del av den kommunale virksomheten.
Effektiviteten i tjenesteproduksjonen er ikkedirekte
analysert. Tidligere studier har funnet betydelige
sammenhenger mellom størrelse og effektivitet for
enkelte tjenester. Det er derfor ikke grunnlag for å
gi noe entydig svar på hva som vil være resultatet
av kommunesammenslutninger.
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19 Endringer i oppgavefordelingen og regelverk

19.1 Miljøverndepartementet

19.1.1 Oppgavefordelingen på miljøvernom-
rådet

Lokal mobilisering og forankring av miljøvernpo-
litikken er nødvendig for å bidra til bedre målopp-
nåelse i forhold til nasjonale og internasjonale mil-
jømål, og for å sikre miljøkvaliteter som har betyd-
ning for helse, trivsel og velferd. Det kommunale
miljøvernarbeidet vil bli styrket ved å gi kommu-
nene økt ansvar, større frihet og flere virkemid-
ler for å ivareta miljøvernoppgaver av lokal karak-
ter, jf. St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for
lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå. Staten
vil invitere kommunene til samarbeid om å løse
nasjonale og globale miljøutfordringer.

Kommunene har allerede en viktig rolle i arbei-
det med å bedre miljøet og sikre en bærekraftig
utvikling. Det er et betydelig handlingsrom knyt-
tet til en mer aktiv bruk av plan- og bygningsloven
og særlovgivningen som miljøinstrument i kom-
munene. En styrking av det kommunale miljøvern-
arbeidet bør derfor også skje ved at kommunene
bedre utnytter det handlingsrommet de har i dag.

Regjeringens utgangspunkt er at alle oppgaver
som krever lokalpolitisk skjønn skal overføres til
kommunene, jf. St.meld. nr. 19 (2001-2002). Innen
naturforvaltningsområdet er det oppgaver som pr.
i dag ligger hos fylkesmannen som er mest aktuelle
å overføre til kommunene. Innen forurensning kan
overføring også være aktuelt for enkelte oppgaver
som i dag ligger på direktoratsnivå. Det tas sikte på
en gradvis overføring av oppgaver og myndighet
fra staten til kommunene i perioden 2002-2005.

På forurensningsfeltet vil kommunene i første
omgang gis myndighet etter ny forskrift om lokal
luftkvalitet. Det arbeides også med en ny forskrift
om utslipp fra avløpsanlegg hvor det vurderes å
gi kommunene ytterligere myndighet. I tillegg vil
det bli vurdert hvorvidt kommunenes behandling
etter plan- og bygningsloven på enkelte områder
skalkunneerstatte behandlingetter forurensnings-
loven. For 2002 er kap 1441, post 65 Tilskudd til
helhetlig vannforvaltning, opprettet på Miljøvern-
departementets budsjett. Den nye tilskuddsposten
er en generell og landsomfattende ordning for å

bedre vannmiljøet i Norge, hvor en helhetlig til-
nærming til vassdragsforvaltningen blir vektlagt.

Innen naturforvaltning er det i 2002 allerede
gjennomførtnoenendringer iviltforvaltningensom
medfører økt ansvar og myndighet til kommunene.
I den nye jakttidsperioden fram til 31. mars 2007
er kommunene gitt myndighet til ved forskrift å
tilpasse jakttiden til lokale forhold. Kommunene
er også ved ny forskrift gitt myndighet til å åpne
adgang til jakt og fastsetting av minsteareal for fel-
ling av hjortevilt. I 2003 tas det sikte på å overføre
ytterligere myndighet til kommunene innen vilt-
og fiskeforvaltningen. Det arbeides med "avtale-
basert" forvaltning av verneområder som grunn-
lag for å vurdere hvordan kommunenes framtidige
rolle i forvaltning av verneområder skal innrettes.

I St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv sies det
at man innenfor friluftsliv har kommet svært langt
i retning av en effektiv, demokratisk og god rolle-
og oppgavefordeling. Det foreslås imidlertid å gjøre
ytterligere endringer i friluftsloven for å styrke det
kommunale friluftslivet og forenkle håndhevingen
av regelverket.

På kulturminnesiden vil myndighet til skjøtsel,
vedlikehold og tilrettelegging av kulturminner bli
vurdert lagt til kommunen. Miljøverndepartemen-
tet vil vurdere om også andre oppgaver etter kultur-
minneloven kan overføres til kommunene. Dette
vil i første omgang skje gjennom forsøk, der større
byer og kommuner som har ønske og kompetanse,
vil bli invitert til å overta slik myndighet. Miljøvern-
departementet vil som en del av oppfølgingen av
NOU 2002:1 Fortid former framtid, komme tilbake
til tiltak for satsing på kulturminner i kommune-
sektoren og styrking av kommunesektorens rolle
i kulturminneforvaltningen.

Behovet for utvikling av rammebetingelser som
fremmer en miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er
nærmere belyst i St.melding nr. 23 (2001-2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder som Miljøvernde-
partementet la fram våren 2002. For å stimulere
til nye løsninger og miljøvennlig praksis, inviterer
Miljøverndepartementet kommuner til samarbeid
på prioriterte områder. Erfaringer fra disse pilot-
prosjektene vil gi grunnlag for utvikling av aktuelle
tiltak og virkemidler.

Det legges opp til dialog med kommunesekto-
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ren, blant annet i forbindelse med konsultasjons-
ordningen mellom regjeringen og Kommunenes
Sentralforbund om videre rammer, føringer og til-
rettelegging av støttefunksjoner med videre for
gjennomføringen av de lokale miljøvernoppgavene.

Kommunene må selv ut fra lokale forhold og
behov vurdere hvilke virkemidler de ønsker å ta i
bruk for å møte de økte utfordringer de vil stå over-
for, blant annet på kompetansesiden. For mange
kommuner vil interkommunalt samarbeid kunne
være et godt alternativ, for å sikre seg nødvendig
miljøfaglig kompetanse. Kommunal- og regionalde-
partementet vil derfor åpne for at et interkommu-
nalt samarbeidsorgan skal kunne få anledning til
å treffe enkeltvedtak på et område. Det vil kunne
gis unntak fra kommuneloven § 27 og den aktuelle
særlovgivningen, gjennom bruk av forsøksloven.

19.2 Landbruksdepartementet

19.2.1 Oppgavefordelingen på landbruks-
området

For å får best mulig lokal tilpasning av de nasjo-
nale virkemidlene i landbruket, ønsker Landbruks-
departementet å legge til rette for at kommunene
i større grad kan bli en aktiv landbrukspolitisk
aktør, gjennom desentralisering av mer myndighet
og ansvar for gjennomføringen av landbrukspoli-
tikken, jf. St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppga-
ver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå.
Målet er å stimulere til lokal forankring, forståelse
og aksept for viktige landbrukspolitiske målsettin-
ger. Gjennom reformen skal kommunene gis større
handlingsrom og det skal legges til rette for et for-
sterket lokaldemokrati på landbruksområdet.

Oppgaver som er egnet for lokalpolitisk skjønn
foreslås overført fra fylkesmannen, fylkesland-
bruksstyret og Statens nærings- og distriktsutvik-
lingsfond (SND) på landbruksområdet fra 01.01.
2004. Dette gjelder oppgaver tilknyttet både juri-
diske og økonomiske virkemidler.

Kommunene er førstelinjemyndighet i saker
etter jordloven, skogbruksloven, odelsloven og
konsesjonsloven. Vesentlig myndighet er allerede
desentralisert til kommunene. Landbruksdeparte-
mentet ønsker imidlertid å desentralisere alle kon-
sesjons- og delingssaker til kommunene. Basert på
tall fra perioden 1996-1999 utgjør dette samlet sett
om lag 7000 saker pr. år.

Videre vil Landbruksdepartementet desentrali-
sere alle avgjørelser i saker etter skogbruksloven
til kommunene med unntak av avgjørelsesmyndig-
heten tilknyttet verneskoggrensene.

Fylkeslandbruksstyret vil være klageorgan for
de avgjørelser kommunene fatter etter landbrukets
særlover.

Landbruksdepartementet vil videre desentra-
lisere vedtaksmyndighet til kommunene innenfor
en stor del av de økonomiske virkemidlene i land-
brukspolitikken. Dette gjelder de bedriftsrettede
bygdeutviklingsmidlene som i dag forvaltes av
SND, miljørettede virkemidler under Landbrukets
utviklingsfond (LUF) og skogmidlene under LUF
og statsbudsjettet som er rettet direkte mot skog-
eierne. Samlet sett utgjør dette i underkant av 775
millioner kroner.

Det er etter Landbruksdepartementets mening
nødvendig å tenke modeller som inkluderer vur-
deringer fra fylkesmannen vedrørende fordeling
og bruk av midler for å fange opp både regionale
forskjeller og årlige endringer. Det er imidlertid
nødvendig å bruke mer tid på å vurdere ulike for-
valtningsmodeller for fordeling av de økonomiske
virkemidlene på landbruksområdet. Landbruksde-
partementet vil derfor starte opp et utviklingsar-
beid som skal ha som målsetting å få fram og
vurdere slike modeller. Kommunene, statlig regi-
onal forvaltning, næringsorganisasjoner og FOU-
miljøer vil bli invitert og trukket aktivt med i arbei-
det.

Landbruksdepartementet vil komme tilbake til
den praktiske gjennomføringen av reformen i for-
bindelse med kommuneproposisjonen for 2004.
Landbruksdepartementet vil vektlegge god dialog
med Kommunenes Sentralforbund gjennom kon-
sultasjonsprosessen mellom regjeringen og Kom-
munenes Sentralforbund.

19.2.2 Omorganisering av den offentlige
matforvaltningen

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble Stortinget forelagt
hovedretningslinjene for omorganiseringen av den
offentlige matforvaltningen. Som ledd i dette arbei-
det har Landbruksdepartementet ansvaret for å
etablere et nytt tilsyn for matvarer med unntak av
marine produkter. Dette skjer ved at en tar sikte på
å samordne virksomheten i Statens næringsmid-
deltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og Statens land-
brukstilsyn i én organisasjon. Samtidig vil staten
overta ansvaret for de deler av tilsynsvirksomhe-
ten i de kommunale og interkommunale nærings-
middeltilsynene (KNT) som inngår i det nye mat-
tilsynets oppgaveportefølje.

Arbeidet med det nye mattilsynet er i utred-
ningsfasen. Det er lagt opp til at Landbruksdepar-
tementets endelige vurderinger og forslag skal leg-
ges fram for Stortinget høsten 2002. En del sentrale
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organisatoriske og lokaliseringsmessige spørsmål
vil imidlertid bli lagt fram for Stortinget allerede i
vår. Dette for å sikre nødvendig framdrift i omor-
ganiseringsarbeidet.

Med hensyn til den videre framdrift legges det
opp til at leder for det nye tilsynet er på plass ved
årsskiftet 2002/2003, og at ansvar og oppgaver for-
melt overføres fra eksisterende organisasjoner til
det nye mattilsynet ved årsskiftet 2003/2004.

Den samlede årsverkbruken i landets 89
KNT’er tilsvarte i 2000 vel 950 årsverk. Selv om
departementet ikke har konkludert med hensyn til
hvilke oppgaver som skal inngå i det nye tilsynet,
synes det likevel klart at hovedtyngden av tilsyns-
oppgavene i KNT’ene vil inngå i det nye tilsynets
oppgaveportefølje.

Hovedprinsippene for gjennomføringen av det
økonomiske oppgjøret er under utredning. Depar-
tementets vurderinger og forslag på dette punktet
vil inngå i omtalen som legges fram for Stortin-
get høsten 2002. Med basis i den beskrevne fram-
driftsplanen legges det opp til at det økonomiske
oppgjøret gjennomføres pr. 1. januar 2004. Konse-
kvenser for kommuneopplegget 2004 av omorga-
niseringen vil bli lagt fram for Stortinget i neste
års kommuneproposisjon.

19.2.3 Nærmere om landbruksområdet og
miljøvernområdet i inntektssystemet
til kommunene

I St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokal-
demokratiet – regionalt og lokalt nivå, er det varslet
at kommunene vil få ansvaret for flere oppgaver
både på miljøvernområdet og landbruksområdet.
Kommunal- og regionaldepartementet vil derfor i
samarbeid med Miljøverndepartementet og Land-
bruksdepartementet sette i gang et arbeid for å
endre kriteriene i inntektssystemet for kommu-
nene, slik at det blir god sammenheng mellom tilde-
ling av midler og oppgavemengden i kommunene.
Kommunenes Sentralforbund vil også bli trukket
inn i dette arbeidet.

Fra 1.1.1997 ble det øremerkede tilskuddet til
kommunale miljøvernledere på 107,5 millioner kro-
ner innlemmet i de ordinære rammeoverføringene
til kommunene. På dette tidspunkt ble de øremer-
kede midlene lagt inn i rammetilskuddet med til-
nærmet samme fordeling som i 1995. I tråd med
målsettingen om at alle kommuner bør ha miljø-
vernleder ble midlene i 1998 fordelt etter basistil-
legget i kostnadsnøkkelen for utgiftsutjevningen.
Midlene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommu-
nene og omfordelt gjennom overgangsordningen i
inntektssystemet. Dette betyr at midlene fordeles

likt pr. kommune med om lag 250 000 kroner pr.
kommune fra 2002.

I Innst. S. nr. 295 (2000-2001) viser Energi- og
miljøkomiteen til den vekt regjeringen nå legger på
at kommunene skal ta større ansvar og gis større
myndighet med sikte på å realisere nasjonale mil-
jømål. Komiteen støtter en slik tilnærming. Komi-
teen vil legge vekt på at kommunene i denne sam-
menheng kan gis økonomisk støtte og kompensa-
sjon for de tiltak som iverksettes i ulike kommuner
for å sikre nasjonale målsettinger.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti og Venstre, mener at det bør
utvikles kriterier for verdsetting av den innsats
ulike kommuner gjør for miljøet med sikte på
positiv uttelling i inntektssystemet til kommunene.
Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskritts-
partiet mener at det bør utvikles kriterier for verd-
setting av miljøutfordringene kommuner har og at
dette innarbeides i inntektssystemet. Kommunal-
og regionaldepartementet vil se dette i sammen-
heng med oppfølging av St.meld. nr. 19 (2001-2002)
og komme tilbake til saken i kommuneproposisjo-
nen for 2004.

I 1997 ble også tilskuddet til den kommunale
landbruksforvaltningen på 349 millioner kroner
innlemmet i inntektssystemet, og lå fram til 2002
med samme kommunevise fordeling utenfor over-
gangsordningen i inntektssystemet. Midlene ble
lagt inn i overgangsordningen i inntektssystemet
fra 2002. Overgangsordningen innebærer at mid-
lene først etter fem år blir fordelt fullt ut etter inn-
tektssystemets kostnadsnøkkel.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2002, ba
flertallet i Kommunalkomiteen om en oversikt over
og vurdering av fordelingsvirkningene ved denne
innlemmingen. Det forestående arbeidet med å
endre kriteriene i inntektssystemet fordi kommu-
nene vil få ansvar for flere oppgaver både på miljø-
vernområdet og landbruksområdet, vil ha konse-
kvenser også for den langsiktige fordelingen av de
tidligere øremerkede midlene til den kommunale
landbruksforvaltningen. Kommunal- og regional-
departementet legger derfor ikke opp til noen sær-
skiltvurderingavdissemidlenenå,menvil sedenne
saken i sammenheng med ovennevnte oppfølging
av St.meld. nr. 19 (2001-2002). Kommunal- og regi-
onaldepartementet vil komme tilbake til dette i for-
bindelse med kommuneproposisjonen for 2004. I
2003 vil enkeltkommuner som blir gjenstand for
stor omfordeling få kompensasjon gjennom Kom-
munal- og regionaldepartementets skjønnsmidler
på samme måte som i inneværende år, jamfør kapit-
tel 7 Skjønnsrammen 2003.
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19.3 Fiskeridepartementet

19.3.1 Oppgavefordelingen i fiskeri- og hav-
bruksforvaltningen

I St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat –
en bedre oppgavefordelingble det varslet at det skulle
vurderes hvilke oppgaver innen fiskeri- og hav-
bruksforvaltningen som egner seg for overføring
til kommuner og fylkeskommuner. Som en oppføl-
ging av dette, ble det satt ned en arbeidsgruppe
med deltakelse fra Fiskeridirektoratet og Fiskeri-
departementet. Arbeidsgruppen avga sin innstil-
ling 21. desember 2001. Dette er en del av grunn-
laget for Fiskeridepartementets vurdering av opp-
gavefordelingen i denne sektoren.

Fiskeri- og havbruksforvaltningen er av nasjo-
nal karakter. Arbeidsoppgavene til den regionale
fiskeri- og havbruksforvaltningen er i stor grad
knyttet til myndighetsutøvelse i form av forvaltning
eller kontroll/tilsyn. Hensynet til likhet og retts-
sikkerhet gjør at denne typen oppgaver ikke bør
påvirkes av lokalpolitiske forhold.

Et tilleggsmoment er at fiskeressursene ikke er
bundet til ett sted, men er å finne på ulike steder
til ulike tider. Fiskeridepartementet legger også
vekt på at det for sektorene landbruk, miljø, fiskeri
og havbruk bør velges organisasjonsmodeller som
står til hverandre. Den regionale fiskeri- og hav-
bruksforvaltningen bør derfor forbli statlig, orga-
nisert gjennom Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeri- og havbruksforvaltningen skal imidler-
tid inngå i de regionale partnerskapene som skal
diskutere regional utvikling. Fiskeri- og havbruks-
forvaltningen har betydelig kompetanse om ram-
mebetingelser, behovet for regional tilrettelegging
og næringens betydning for den regionale utvik-
lingen. Dette er kompetanse som det er viktig å
integrere i det regionale utviklingsarbeidet. Den
sentrale og regionale fiskeri- og havbruksforvalt-
ningvil samarbeidetettmedbådefylkeskommunen
og fylkesmannen på områder der dette er naturlig.

Innenfor fiskeri- og havbruksforvaltningen er
det enkelte oppgaver som innebærer lokalpolitiske
avveininger på kommunenivå. De viktigste lokal-
politiske avveiningene knyttet til fiskeri- og hav-
bruksforvaltningen gjøres i forbindelse med utar-
beidelse av kystsoneplaner, som er kommunenes
ansvar i dag. Fiskeridirektoratet har en viktig rolle
som bidragsyter i disse prosessene.

Fiskeridirektøren er, ved brev av 18. septem-
ber 2001 fra Fiskeridepartementet, gitt fullmakt
til å etablere en fiskerikontorstruktur som anses
mest mulighensiktsmessigut fra servicetilbud, res-
sursbruk, utnyttelse av kompetanse med videre.

Fiskeridirektørens modell innebærer en reduksjon
av antallet kontorsteder, men med gjennomgående
større kontor. Bakgrunnen for dette er at regelver-
ketsom styrer norsk fiskerinæring erbetydelig mer
komplekst og omfangsrikt enn det som var tilfellet
på 1970- og 80-tallet. Dette krever større tverrfag-
lige kompetansesentre for å kunne yte den service
som må kunne forventes. En omfattende overfø-
ring av oppgaver til kommunene vil innebære å gå
i motsatt retning.

Et annet moment er at kommunene som regel
er for små til å kunne se et større sjøområde som
for eksempel en fjord i sammenheng. I forvaltning
av både fiskeri og havbruk er det avgjørende at
større områder vurderes i en helhet.

19.4 Sosialdepartementet

19.4.1 Handlingsplanen for eldreomsorgen

Regjeringen har lagt fram St.meld. nr. 31 (2001-
2002) Avslutning av handlingsplan for eldreomsor-
gen som redegjør for status og utfordringer innen
eldreomsorgen.

Handlingsplan for eldreomsorgen har gitt resul-
tater som er i godt samsvar med måltallene for
planen. I perioden 1998-2001 er pleie- og omsorgs-
tjenesten tilført mer enn 12 000 nye årsverk. Så
langt har kommunene bygd og utbedret 19 300
sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ytterligere
17 500 boenheter vil stå ferdige innen utgangen av
2005. Husbankens tilsagnsrammer for perioden er
disponert.

I løpet av 4 år har personelldekningen i pleie- og
omsorgstjenesten økt fra 43 til 46 årsverk pr. 100
innbyggere over 80 år og den samlede deknings-
graden for aldershjem, omsorgsboliger og syke-
hjem økt fra 26,4 prosent i 1997 til 29,6 prosent i
2001. Tilbudet er bygd ut raskere enn befolknings-
utviklingen i samme periode tilsier. Dette betyr at
Handlingsplanen har holdt tritt med veksten i antall
eldre og skapt ytterligere kapasitetsvekst.

Sosialdepartementet har sammen med landets
fylkesmenn utarbeidet en prognose for sluttresul-
tatet i 2005, som angir en samlet dekning av syke-
hjem, aldershjem og omsorgsboliger på 31,6 pro-
sent av antall eldre over 80 år. Av dette er 60 prosent
sykehjemsplasser, 5 prosent aldershjemsplasser
og 35 prosent omsorgsboliger. Samtidig vil nesten
45 prosent av sykehjemmene i Norge enten være
nybygd eller opprustet og modernisert. Eneroms-
dekningen blir ifølge prognosen nå 95 prosent.

Utbyggingsmønsteret innebærer for landet
samlet at
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– sykehjemsutbyggingen holder tritt med øknin-
gen i antall eldre over 80 år

– eneromsreformen blir gjennomført
– sykehjemmene rustes opp og gjennomgår en

omfattende standardheving og modernisering
– en stor del av aldershjemmene blir nedlagt og

erstattet med omsorgsboliger
– dekningsgraden øker først og fremst i form av

vekst i tallet på omsorgsboliger med felles ser-
viceareal

– utbyggingen av nye omsorgsboliger følges opp
med bemanningsøkning i hjemmetjenestene

Selv om det er forskjeller mellom kommunene, har
handlingsplanen bidratt til å heve de kommunene
som hadde lavest dekningsgrad og skapt større lik-
het i samlet tjenestetilbud kommunene imellom.

Opprinnelig tok Handlingsplanen utgangs-
punkt i et gjennomsnittsbehov på 25 prosent hel-
døgns dekning i egnet bolig for hele landet sett
under ett. Regjeringen ønsker at alle kommuner
som har søkt om det, skal få mulighet til å komme
opp på dette nivået. Det er forutsatt at de retnings-
linjer som gjelder for tilskuddsordningen i Hus-
banken ikke blir endret i sluttfasen. Tildeling av
tilskudd vil skje med vekt på de kommuner som
ikke har oppnådd en samlet heldøgnsdekning på
25 prosent i forhold til antall eldre over 80 år, enten
dette gis i sykehjem, aldershjem eller omsorgsbo-
lig, jf. St.meld. nr. 31 (2001-2002).

Etter at handlingsplanen er utvidet med til sam-
men 9 000 boenheter, vil det fortsatt ligge søkna-
der om bygging og utbedring av 9 300 omsorgs-
boliger og sykehjemsplasser i Husbanken etter at
tilsagnsrammen for 2002 er fordelt. Mange av søk-
nadene er fra kommuner som allerede har en høy
dekningsgrad.

Ut fra en gjennomgang av søknadene og en

samlet vurdering av målene foreslår regjeringen at
handlingsplanenutvidesmedytterligere2000syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger. Tilsagnsrammen
for Kap 586 post 60 Oppstartingstilskudd foreslås
utvidet med 652,7 millioner kroner i 2002.

Det er fortsatt behov for personellvekst innen
pleie- og omsorgssektoren. Regjeringen vil legge
til rette for ytterligere personelløkning gjennom
veksten i kommunenes frie inntekter. Regjeringen
vil i statsbudsjettet for 2003 komme tilbake med
forslag til ordninger for finansiering av kommunale
investeringer i sykehjem og omsorgsboliger.

19.4.2 Bedre kvalitet

Utviklingsprogram

Etter at Handlingsplan for eldreomsorgen er gjen-
nomført, vil de ytre rammene være lagt til rette for
å prioritere tjenestenes innhold og kvalitet. Regje-
ringen foreslår på den bakgrunn at handlingspla-
nen avløses av et nytt utviklingsprogram for bedre
kvalitet og enklere og mer brukervennlige ordnin-
ger i omsorgstjenesten.

Regjeringen vil sette ned et lovutvalg som skal
utrede og foreslå harmonisering av den kommu-
nale helse- og sosiallovgivningen. Videre tar regje-
ringen sikte på å legge fram forslag til nye bruker-
betalingsordninger våren 2003, der målet er å få til
mest mulig like regler uavhengig av om tjenestene
gis i institusjon, omsorgsbolig eller eget hjem.

Ledelsesprosjekt

Pleie- og omsorgstjenestens store og komplekse
organisasjoner, representerer en av de største
utfordringene når det gjelder organisasjon og
ledelse i offentlig sektor. Regjeringen vil i samar-

Tabell 19.1 Hovedtall før – nå og etter Handlingsplan for eldreomsorgen

Før
Utganspunkt 1997

Nå
Resultat 2001

Etter
Prognose 2005

Befolkningen 80 år + 184 400 201 300 210 700
Personell – årsverk 79 400 92 500 98 300
Personelldekning 1 43,1 46,0 46,7
Sykehjemsplasser 34 300 37 350 39 300
Omsorgsboliger 5 350 16 150 23 900
Aldershjemsplasser 9 100 6 100 3 400
Samlet dekning 2 26,4 29,6 31,6
Eneromsdekning 3 83,1 88,5 95
1) Årsverk pr. 100 innbyggere over 80 år
2) Plasser/boliger pr. 100 innbyggere over 80 år
3) Andel enerom av totalt antall rom institusjon
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beid med Kommunenes Sentralforbund allerede i
år sette i gang et satsingsprosjekt med sikte på
ledelses- og kvalitetsutvikling - gjennom å styrke
opplæring og kunnskapsutvikling, bygge ut nett-
verk for erfaringsutveksling og veiledning og på
ulike måter støtte dem som har lederansvar. Pro-
grammet skal gå over fire år.

Kvalitetsforskrift - plikt til ensengsrom

Regjeringen vil følge opp St.meld. nr. 50 (1996-97)
og Stortingets behandling av denne gjennom å
vurdere forskriftsfesting (i den såkalte kvalitets-
forskriften) av kommunenes plikt til å tilby ene-
rom.

19.4.3 Tiltak for rusmiddelmisbrukere

Sosialdepartementet tar sikte på å legge fram
en odelstingsproposisjon med forslag om end-
ringer i fylkeskommunenes nåværende ansvar
når det gjelder tiltak for rusmiddelmisbrukere.
Det tas sikte på endringer fra og med 01.01.
2004.

Gjennomføringen av endringene og oppgjør i
den forbindelse vil forutsette et tett samarbeid mel-
lom departementene og fylkeskommunene. Sosi-
aldepartementet og Helsedepartementet vil blant
annet i samarbeid med fylkeskommunene, sette i
gang en nærmere kartlegging av tiltakene for rus-
middelmisbrukere hjemlet i lov om sosiale tjenes-
ter m.v.

En nærmere beskrivelse av gjennomføring av
omorganiseringen vil bli omtalt i kommunepropo-
sisjonen for 2004.

19.4.4 Arbeidet med reformer i trygdeetat,
arbeidsmarkedsetat (aetat) og sosial-
etat (SATS-prosjektet)

I et enstemmig stortingsvedtak av 14. desember
2001 het det:

”Stortinget ber Regjeringen utrede spørsmålet
om en felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds-
og trygdeetaten og legge saken fram for Stor-
tinget på egnet måte i løpet av 2002.”

På bakgrunn av stortingsvedtaket utreder regje-
ringen en eventuell omorganisering av trygdeetat,
Aetat og sosialtjeneste, herunder spørsmålet om
en felles etat.

Regjeringenskal leggeutredningsarbeidet fram
for Stortinget i form av en stortingsmelding med
tilrådinger og forslag til videre arbeid i løpet av
høsten 2002.

19.4.5 Funksjonshemmede og transport –
landsdekkende forsøksordninger

Fra 01.08.2001 ble det iverksatt et forsøk med tilret-
telagt transport for funksjonshemmede arbeidsta-
kere og studenter. Forsøket er et samarbeidspro-
sjekt mellom Sosialdepartementet, Helsedeparte-
mentet og Samferdselsdepartementet.

Måletmedforsøketeråutvide/etablereet trans-
porttilbud som sikrer funksjonshemmede arbeids-
takere og studenter muligheter for deltakelse i
arbeidsliv og utdanning, som kompenserer for mer-
utgifter knyttet til transport.

Forsøkenebaserersegpåutprøvingavtomodel-
ler for organisering av en rasjonell transportord-
ning. Den ene modellen er knyttet opp mot trygde-
etaten og kjørekontorene. Den andre ordningen er
knyttet til den fylkeskommunale transporttjenes-
ten for funksjonshemmede (TT).

Foreløpig har relativt få personer deltatt i for-
søket. For å få et bedre grunnlag for å vurdere om
ordningen bør gjøres permanent, ønsker departe-
mentene å forlenge forsøket fram til juli 2003.

19.4.6 Iverksetting av tilsyn etter sosialtje-
nesteloven og forholdet til kommu-
nal internkontroll

Ved lov 15.06.01 nr. 91 om endringer i sosialtjeneste-
loven ble kommunene pålagt å føre internkontroll
med virksomheter etter sosialtjenesteloven kapit-
tel 4 og 6A (omsorgstjenester), jf. § 2-1 nytt andre
og tredje ledd. Fylkesmannen skal føre tilsyn med
denne virksomheten etter systemrevisjonsmeto-
den, jf. ny § 2-6. Etter planen skal lovendringene
tre i kraft 01.01.2003. Fra samme dato overtar Sta-
tens helsetilsyn ansvaret for det overordnede fag-
lige tilsynet med sosialtjenesten, herunder ansva-
ret for iverksettingen av lovendringen. Det er i Ot.
prp. nr. 54 (2001 – 2002) om lov om endringer i
lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i
kommunene og i enkelte andre lover (forenkling
av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren
mv.) fremmet forslag til ny § 2-7 i sosialtjenestelo-
ven om Helsetilsynets nye oppgave.

Sosialdepartementet har i samarbeid med Hel-
sedepartementet sendt forslag til felles internkon-
trollforskrift for helse- og sosialtjenesten på høring
- frist 22.06.2002 - med sikte på iverksetting 01.01.
2003.

19.4.7 Tiltaksplan mot fattigdom

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en tiltaks-
plan mot fattigdom. Det vil bli satset på målrettede
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tiltak for å hjelpe mennesker ut av fattigdom. En
målrettet innsats må i stor grad være personret-
tet. Tiltakene må videre rettes inn mot årsakene til
at den enkelte faller utenfor. Målrettede tiltak for
å forebygge fattigdom gjennom å styrke arbeids-
livstilknytningen vil stå sentralt, sammen med til-
tak overfor barnefamilier. Regjeringen har videre
påbegynt et arbeid for å gjennomgå eksisterende
velferdsordninger for å se om disse kan målrettes
bedre i forhold til å forebygge og redusere fattig-
dom.

I statsbudsjettet for 2002 har regjeringen hevet
barnesatsene i de veiledende retningslinjene for
sosialhjelp, samt barnetillegget til uførepensjonis-
ter. I tillegg er innsatsen overfor rusmiddelmisbru-
kere blitt styrket. Regjeringen vil følge opp tiltaks-
planen og fremme forslag til tiltak i statsbudsjettet
for 2003.

19.4.8 Intensjonsavtalen om et mer inklude-
rende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeids-
liv ble inngått mellom myndighetene og partene
i arbeidslivet 3. oktober 2001. Målet med avtalen
er at den skal bidra til å redusere sykefraværet, få
tilsatt flere arbeidstakere med redusert funksjons-
evne enn i dag og øke den reelle pensjoneringsal-
deren. Følgende virkemidler er iverksatt:
– redusert arbeidsgiveravgift for de over 62 år (i

krafttredelse 01.07.2002)
– vesentlig utvidelse av ordningen med kjøp av

helsetjenester
– sykefravær i arbeidsgiverperioden som gjelder

svangerskap dekkes av folketrygden (i kraft-
tredelse 01.04.2002)

– tilretteleggingstilskudd i forbindelse med
bedriftsintern attføring (ikrafttredelse 22.03.
2002)

Det er lagt til grunn at hovedinnsatsen for å
nå målene i Intensjonsavtalen skal skje på den
enkelte arbeidsplass. Virksomheter som inngår
egne samarbeidsavtaler med trygdeetatens fylkes-
vise arbeidslivssentre blir Inkluderende Arbeids-
livsvirksomheter. Virksomhetene forplikter seg til
å arbeide systematisk for å nå målene om et mer
inkluderende arbeidsliv, og får med dette særskilte
virkemidler fra det offentlige. Virkemidlene som er
forbeholdt Inkluderende Arbeidslivsvirksomheter
er:
– Bruk av aktiv sykemelding uten forhåndsgod-

kjenning fra trygdeetaten.
– Egen fast kontaktperson ved trygdeetatens

arbeidslivssenter.

– Egen refusjonstakst i Folketrygden for bedrifts-
helsetjenester i Inkluderende arbeidslivsvirk-
somheter.

– Utvidet rett til bruk av egenmelding ved syk-
dom – inntil 24 dager pr. år.

I veileder til samarbeidsavtalen presiseres det at
”…Kommunen/ fylkeskommunen bestemmer om
samarbeidsavtalen skal undertegnes for hele kom-
munen/ eller delegeres til den enkelte enhet/ insti-
tusjon”. Selv om avtalen forankres i kommunens/
fylkeskommunens toppledelse, bør avtalen under-
tegnes på et nivå som er hensiktsmessig i forhold
til den operative gjennomføringen og oppfølging
av den enkelte arbeidstaker. Det må være et mål
at alle kommunene og fylkeskommunene inngår
samarbeidsavtaler med trygdeetaten og blir Inklu-
derende Arbeidslivsvirksomheter.

19.5 Helsedepartementet

19.5.1 Statlig overtakelse avansvaret for spe-
sialisthelsetjenesten – overføring av
eiendommer og andre formuesposi-
sjoner

19.5.1.1 Innledning

Det vises til kommuneproposisjonen for 2002, kap.
2.3 Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten
– konsekvenser for kommuneopplegget, jf. Innst.
S. nr. 326 (2000-2001). Det vises videre til Stortin-
gets behandling av Dok. 8:26 (2001-2002) om slutt-
oppgjør mellom staten og fylkeskommunene som
følge av statens overtakelse av sykehusene m.m.,
jf. Innst. S. nr. 140 (2001-2002).

Helseforetakslovens § 52 nr. 6 regulerer hvilke
eiendommer og øvrige formuesposisjoner staten
ved de regionale helseforetakene skal overta i for-
bindelse med sykehusreformen, jf. Innst. O. nr. 118
(2000-2001) og Ot. prp. nr. 66 (2000-2001). Loven
forutsetter at staten ved de regionale helsefore-
tak har rett og plikt til å overta alle eiendom-
mer og øvrige formuesposisjoner som er knyttet
til offentlige virksomheter innen spesialisthelsetje-
nesten, herunder offentlige sykehusapotek, rus-
middeltiltak som er organisert etter spesialisthel-
setjenesteloven og universitets- og høgskolefor-
mål. Bestemmelsen omfatter formuesposisjoner
knyttet til medisinske/kliniske funksjoner, medi-
sinske støttefunksjoner og ikke-medisinske servi-
cefunksjoner, herunder ansatteboliger. Overtakel-
sen skjedde i og med lovens ikraftredelse 01.01.
2002. Bestemmelsen åpner for at dersom det åpen-
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bart ikke er naturlig sammenheng mellom en virk-
somhet og rettigheter som er knyttet til virksom-
heten, kan det besluttes at den ikke overføres, der-
som det er rimelig at fylkeskommunen beholder
den.

Helseforetakslovens §52 nr. 9 regulerer hvor-
dan prosessen for overføring av eiendommer skal
gjennomføres. Det forutsettes blant annet en dialog
mellom staten og den enkelte fylkeskommune for
å konkretisere hvilke enkeltstående formuesposi-
sjoner som loven overdrar. Dersom staten og den
enkelte fylkeskommune ikke kommer til enighet
om hva staten har rett og plikt til å overta etter §52
nr. 6, kan en av partene kreve at saken avgjøres av
en nemnd som er opprettet i medhold av §52 nr. 9.

Det er i henhold til lovens system gjennomført
drøftinger mellom Sosial- og helsedepartementet/
Helsedepartementet og samtlige fylkeskommu-
ner/Oslo kommune for å avklare hvilke eiendom-
mer og andre formuesposisjoner som skal overfø-
res til staten ved de regionale helseforetakenei hen-
hold til helseforetakslovens §52 nr. 6. Drøftingene
ble gjennomført høsten 2001, men det har våren
2002 vært supplerende prosesser for å ferdigstille
protokoller, foreta justeringer og presiseringer i
det omfattende materialet og å redusere omfanget
på uenighetssakene. Protokoller forventes signert
våren 2002. Det tas forbehold om at det fram mot
endelig protokollsignering kan oppstå endringer i
forhold til drøftingsresultatet som er redegjort for
nedenfor.

Det har herunder våren 2002 vært supplerende
kontakt med Oslo kommune vedrørende sykehus-
boligene i kommunens eie, da disse ikke ble gjen-
stand for realitetsbehandling under de ordinære
eiendomsdrøftingene. Oslo kommune har hevdet
at de aller fleste sykehusboligene ikke er vurde-
ringstema i henhold til helseforetakslovens § 52 nr.
6 fordi det er inngått salgskontrakt på disse. Sal-
get kan imidlertid ikke gjennomføres før EFTAs
overvåkningsorgan har avgjort om salgskontrak-
ten har et element av offentlig støtte i strid med
EØS-avtalen. Helsedepartementets syn har under
drøftingene og senere vært at sykehusboligene er
vurderingstema i henhold til helseforetakslovens
52 nr. 6, og at det er situasjonen ved lovens ikraf-
tredelse 1. januar 2002 som er avgjørende. På det
tidspunktet var boligene fortsatt i kommunens eie.
Dersom sykehusboligene ellers omfattes av lovens
tilknytningskrav, vil det være aktuelt for staten å
kreve å tre inn i de rettigheter og forpliktelser som
på tidspunktet for lovens ikraftredelse var tilknyt-
tet sykehusboligene, herunder overta eierskapet.
Helsedepartementet har overfor Oslo kommune
meddelt at en holder åpent for at boligspørsmålet

kan bli bragt inn for nemnda som er opprettet i
henhold til helseforetakslovens § 52 nr. 9.

19.5.1.2 Prinsipielt utgangspunkt

Helsedepartementet har i drøftingene tatt utgangs-
punkt i helseforetaksloven og dennes forarbeider.
Innenfor denne rammen har Helsedepartementet
lagt vekt på at dette skulle være reelle drøftinger
med sikte på å komme fram til størst mulig grad
av enighet med fylkeskommunene om forståelsen
av hvordan loven og lovens kriterier skal anvendes
når det gjelder eierskapet til de enkelte eiendom-
mer og formuesposisjoner. Det understrekes imid-
lertid at denne prosessen innebærer lovanvendelse
fra Helsedepartementets side, og en forutsetning
har vært at løsninger som staten aksepterer under
drøftingene må være forenlig med helseforetaks-
lovens §52 nr. 6.

Drøftingene har vist at det er en prinsipiell
uenighet mellom staten og fylkeskommunene om
hvasomomfattesav loven.Helsedepartementethar
oppfattet at fylkeskommunene gjennomgående har
ment at kun formuesposisjoner som på tidspunk-
tet for ansvarsovertakelse ansees for funksjonelt
nødvendige for statens mulighet for å yte spesialist-
helsetjeneste omfattes av det som skal overføres
til staten. Under enhver omstendighet har fylkes-
kommunene gjennomgående ment at øvrige for-
muesposisjoner representerer økonomiske goder
som kan kreves erstattet. Fylkeskommunene har
dessuten krevd tilbakeføringsklausuler.

Fra Helsedepartementets side har det vært lagt
til grunn at helseforetakslovens §52 nr. 6 inne-
bærer at eiendommer og formuesposisjoner som
faktisk er knyttet til de offentlige virksomhetene
innen spesialisthelsetjenesten skal overføres. Det
har videre vært lagt til grunn at det er den faktiske
situasjonen ved årsskiftet som er avgjørende. Det
har videre vært lagt til grunn at alle eiendommer
som omfattes av helseforetakslovens §52 nr. 6 skal
overføres uten at det skal ytes noe særskilt veder-
lag ut over det som følger av det generelle økono-
miske oppgjøret mellom staten og fylkeskommu-
nene. De økonomiske sidene ved mellomværendet
mellom staten og fylkeskommunene ivaretas dels
ved at fylkeskommunene fritas for ansvaret og der-
med for utgiftene forbundet med spesialisthelse-
tjenesten og dels gjennom gjeldsoppgjøret. Helse-
departementet har videre lagt til grunn at lovens
system innebærer at eierskapet overføres uten vil-
kår, og at det ikke er hjemmel for å knytte tilba-
keføringsklausuler til eiendommer som overføres.
Tilbakeføring til opprinnelig eier er noe som først
kan vurderes dersom det blir aktuelt å ta eien-
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dommer ut av bruk til spesialisthelsetjenestefor-
mål.

19.5.1.3 Status etter drøftinger

Generelt

Selv om det i utgangspunktet var stor avstand mel-
lom partene, er det i drøftingene så langt oppnådd
enighet om eierskapet til ca. 95prosent av eiendom-
mer og bygninger utenom boliger. Enighetssakene
omfatter de aller fleste eiendommene relatert til
selve sykehusdriften. Med fem av fylkeskommu-
nene var det etter de ordinære drøftingene ingen
uenighetssaker om eierskapet til enkelteiendom-
mer. I supplerende samtaler er det oppnådd enig-
het om samtlige eiendommer med ytterligere en
fylkeskommune.

Drøftingsresultatet innebærer blant annet at
mange av fylkeskommunene i tilknytning til en
del eiendommer, særlig innen psykiatrien, behol-
der overskytende tomtearealer, gårdsvirksomhet,
utmarksområder med videre som i første rekke
kan sies å utgjøre et økonomisk gode og hvor
det etter Helsedepartementets vurdering ikke har
noen vesentlig funksjonell betydning for spesialist-
helsetjenesten å få overført eiendomsretten.

Det ble i de ordinære drøftingene oppnådd enig-
het med åtte fylkeskommuner om boliger. Det er i
supplerende samtaler oppnådd enighet med ytter-
ligere to fylkeskommuner, slik at det så langt er
enighet med 10 av 19 fylkeskommuner om boli-
ger. Dette innebærer at staten overtar eiendoms-
retten, evt. disposisjonsrett der hvor det er stiftel-
seseide boliger, til gjennomsnittlig ca. 80 prosent
av personalboligene i det enkelte fylke (stort sett
varierende mellom ca. 70-90 prosent), mens fylkes-
kommunene beholder i snitt ca. 20 prosent. I fire
av de ti fylkeskommunene er mellom ca. 50 og 90
prosent av boligene i stiftelser som tilbyr boliger
til ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Utenom boliger, dreier uenigheten seg i første
rekke om sykehusapotek, pasientundervisnings-
bygg og eiendommer som fylkeskommunene
mener vil bli tatt ut av bruk i framtiden. I tillegg
til uenighet om eierskapet til konkrete eiendom-
mer, er det også gjennomgående uenighet knyt-
tet til spørsmål som tilbakeføringsklausuler, erstat-
ning/vederlag for eiendommer som overføres med
videre.

Sykehusapotek

Når det gjelder sykehusapotek, kan uenigheten
deles i to. De fleste fylkeskommuner aksepterer at

det er snakk om sykehusapotek som i henhold til
helseforetaksloven skal overføres til staten, men
tar med et par unntak forbehold om å kreve erstat-
ning, eventuelt tilbakeføring, ved eventuelt framti-
dig salg på helseforetakets hånd. Noen fylkeskom-
muner mener at alle eller enkelte av deres apote-
ker ikke lenger er sykehusapotek, og følgelig ikke
omfattesav loven.Helsedepartementetsoppfatning
har under drøftingene vært at alle apotek som har
vært vurdert, er å anse for sykehusapotek og faller
innenfor kriteriene i helseforetaksloven.

Pasientundervisningsbygg

Når det gjelder undervisningsbygg, gjelder det
enkelte bygg hvor fylkeskommunen i henhold til
opplæringsloven fortsatt vil ha ansvaret for selve
undervisningen for pasienter ved institusjonen.
Noen fylkeskommuner mener at de derfor må ha
eiendomsretten til bygningene hvor undervisnin-
gen foregår. Helsedepartementets oppfatning har
under drøftingene vært at selv om undervisningen
fortsatt ivaretas av fylkeskommunen, tilsier bygnin-
gens funksjon og beliggenhet i forhold til de aktu-
elle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten at
de omfattes av det som skal overføres. Det kan for
øvrig vises til at Odelstinget har vedtatt en endring
i opplæringslovas §13-3a som innebærer at helse-
foretaket får et sørge-for-ansvar for bygninger og
inventar til den opplæring som skal skje i regi av
fylkeskommunen, jf. Besl. O. nr. 38 (2001-2002),
Innst. O. nr. 27 (2001-2002) og Ot. prp. nr. 30 (2001-
2002). Dette gjør det ytterligere unaturlig at fylkes-
kommunen beholder eiendomsretten til bygninger
som faller innenfor denne kategorien. Etter dette
er det oppnådd enighet med ett av de opprinnelige
uenighetsfylkene om pasientundervisningsbygg.

Tomtearronderingsspørsmål m.v.

Det er uenighet om en del eiendommer hvor fyl-
keskommunene mener det er sannsynlig med ned-
legging av driften og oppbygging av virksomheten
andre steder. Uenigheten fordeler seg på to hoved-
kategorier:
– Eiendommer, hovedsakelig innenfor psykia-

trien, hvor vedkommende fylkeskommune
viser til fylkeskommunale vedtak om fraflyt-
ting/avvikling, og gjør krav på å beholde eien-
domsretten til disse mot vederlagsfri bruksrett
til staten inntil alternative planer er realisert.
Overføring av eierskap til staten kan aksepte-
res dersom det blir knyttet tilbakeføringsklau-
sul til de aktuelle eiendommer.

– Eiendommer som av forskjellige grunner betyr
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mye for det enkelte fylke. Fylkeskommunene
aksepterer med enkelte unntak at eiendomsret-
ten overføres til staten, men tar forbehold om
å kreve tilbakeføringsklausul.

For enkelte av de aktuelle eiendommer, har Hel-
sedepartementet, i likhet med enkelte andre eien-
dommer, vært innstilt på å fradele til fordel for fyl-
keskommunen en del ”overskytende” areal som i
første rekke kan sies å utgjøre et økonomisk gode
og ikke har noen funksjonell tilknytning til spesi-
alisthelsetjenesten idag.

I noen få tilfeller hvor det pågår konkrete arbei-
der med etablering av ny lokalisering, har en under
drøftingene akseptert at fylkeskommunen behol-
der eiendomsretten mot bruksrett for spesialist-
helsetjenesten inntil den nye lokaliseringen er fer-
digstilt. Lovens hovedregel er imidlertid at det er
situasjonen ved lovens ikrafttredelse 1. januar 2002
som er avgjørende, og det er ikke gitt at fylkeskom-
munale planer vil bli realisert av ny eier, selv om
det foreligger en statlig faglig godkjenning. Selv
om det foreligger godkjente planer, er ikke disse
nødvendigvis finansiert og det kan også være at
nye vurderinger, endrede behov med videre tilsier
at planene ikke blir realisert.

Helsedepartementet har under drøftingene lagt
til grunn at loven ikke gir hjemmel for å knytte tilba-
keføringsklausuler til enkelteiendommer. Lovens
system forutsetter generelt at de eiendommer som
omfattes av tilknytningskravet i §52 nr. 6 overføres
til ny eier uten begrensninger eller vilkår knyttet
til dette eierskapet. Det framgår videre av lovens
forarbeider at dersom det oppstår situasjoner hvor
det er aktuelt å ta en eiendom ut av bruk for spesi-
alisthelsetjenesten, er salg på statens hånd bedre
enn at fylkeskommunen skal kunne kreve å få til-
bake eierskapet. Det heter videre at eventuell til-
bakeføring må vurderes konkret i det enkelte til-
felle, det vil si at det er noe som først kan vurderes
når det blir aktuelt å ta en eiendom ut av bruk, og
at en under drøftingene ikke har hatt adgang til å
etablere tilbakeføringsklausuler i forkant. Når det
gjelder spørsmålet om å innføre generelle tilbake-
føringsklausuler drøftes og avvises dette i propo-
sisjonen, jf. Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) s. 97, og
et forslag om dette fikk heller ikke flertall under
stortingsbehandlingen av Innst. O. nr. 118 (2000-
2001).

Etablering av tilbakeføringsklausuler vil redu-
sere noe på omfanget av uenigheten mellom sta-
ten og fylkeskommunene etter drøftingene. Hel-
sedepartementet har på denne bakgrunn vurdert
om det innenfor rammene av lovens system kan
finnes løsninger som innebærer at det kan etable-

res tilbakeføringsklausuler for enkelte eiendom-
mer.

Transaksjonskostnader

Den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenes-
ten har krevd en ekstrainnsats fra fylkeskommu-
nenes side, både når det gjelder å legge til rette for
etablering av helseforetakene og å ivareta fylkes-
kommunens interesser for eksempel i forbindelse
med eiendomsdrøftinger med staten. Fylkeskom-
munene har framholdt overfor Helsedepartemen-
tet at dette dels har skjedd på bekostning av andre
fylkeskommunale oppgaver og at de ikke har mot-
tatt ekstrabevilgninger til dette arbeidet.

Kommunenes Sentralforbund har oversendt til
Helsedepartementet en oppsummering av innspill
fra fylkeskommunene utenom Oslo kommune på
hva de definerer som transaksjonskostnader, det
vil si de kostnadene fylkeskommunene har hatt for
å tilrettelegge for statlig overtakelse av spesialist-
helsetjenesten. Fylkeskommunene har i henhold
til denne oppsummeringen i snitt hatt kostnader på
mellom 2-3 millioner kroner. Dette omfatter også
interne kostnader knyttet til bruk av eget personell
m.v.

Helsedepartementet har under eiendomsdrøf-
tingene akseptert å dekke alle direkte utgifter i
forbindelse med tomteoppdelinger, overskjøtinger
og andre kostnader som påløper ved nødvendig
formalisering av andre forhold for å gjennomføre
overføring av formuesposisjonene. Helsedeparte-
mentet har etter avtale med de enkelte fylkeskom-
muner også dekket direkte kostnader forbundet
med omlegging av IT-systemer med videre. Helse-
departementet har ut over dette ikke funnet grunn-
lag for å dekke fylkeskommunenes transaksjons-
kostnader så som interne kostnader med videre
forbundet med tilrettelegging for reformen og del-
taking i drøftingsmøter.

19.5.1.4 Helsedepartementets vurderinger

Drøftingsprosessen har etter Helsedepartemen-
tets syn vært gjennomført i tråd med loven, forar-
beidene og Stortingets forutsetninger. Staten har
under drøftingene vist reell vilje til å bevege sine
posisjoner innenfor rammene av loven. Dette har
likevel vært et krevende løp med stor prinsipiell
uenighet, et til dels høyt konfliktnivå og en prosess
som generelt har vært preget av tunge interesser
og ulike vurderinger av mange eiendommer, selv
om det tross alt har vært enighet om det meste. Fra
Helsedepartementets side har det i denne forbin-
delse blitt lagt vekt på å få avklart alle vesentlige
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eiendomsspørsmål knyttet til sykehusdriften på en
måte som ivaretar spesialisthelsetjenestens funk-
sjonelle behov og interesser. Der hvor det har vært
grunnlag for det uten å komme i konflikt med hel-
seforetaksloven og funksjonelle hensyn, har Helse-
departementet søkt å imøtekomme fylkeskommu-
nenes syn. Når det likevel er så vidt stor uenighet,
skyldes det etter Helsedepartementets syn i første
rekke at fylkeskommunene har vært for snevre i
sin tolkning av hva som omfattes av det som skal
overføres til staten ved de regionale helseforeta-
kene i henhold til helseforetakslovens §52 nr. 6 og
dennes forarbeider.

19.5.1.5 Videre oppfølging

Så snart protokoller med den enkelte fylkeskom-
mune/Oslo kommune er ferdigstilt og signert og
godkjent av fylkestingene, vil det i forhold til enig-
hetssakene bli gjennomført nødvendige delingsfor-
retninger og overskjøting av eiendommer til staten
ved de regionale helseforetakene.

Når det gjelder uenighetssakene, vil Helsede-
partementet fortløpende begjære disse behandlet
av nemnda. Nemnda er etablert som en integrert
del av avklaringsprosessen for eierskapet til de
aktuelleeiendommer.Gjennomnemndaer detetab-
lert et administrativt system for å håndtere uenig-
het fra drøftingene. Det forventes at nemndspro-
sessen vil kunne pågå utover høsten 2002. Det er
enighet mellom staten og fylkeskommunene om
at uenighet om enkelteiendommer ikke skal gå ut
over den funksjonelle driften av spesialisthelsetje-
nesten inntil endelig avklaring foreligger.

19.5.2 Tannhelsetjenesten

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble Stortinget orientert
om at Helsedepartementet i løpet av høsten 2002
tok sikte på å sende ut et høringsdokument om
framtidig eierskap og driftsform for den offentlige
tannhelsetjenesten. Sosial- og helsedepartementet
tok i denne forbindelse også sikte på å belyse for-
slag til opprettelse av regionale odontologiske kom-
petansesentra og samarbeid mellom offentlig tann-
helsetjeneste og privatpraktiserende tannleger.

Et slikt høringsdokument utgår, da det av St.
meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokalde-
mokratiet – regionaltog lokalt nivå, som ble framlagt
for Stortinget 12. april 2002, går fram at Helsede-
partementet vil videreføre den offentlige tannhel-
setjenesten som en fylkeskommunal tjeneste. Hel-
sedepartementet ønsker å konsolidere og bidra til
en styrking av den offentlige tannhelsetjenesten,
og det skal i større grad fokuseres på målrettet rek-

ruttering av personell, økning i utdanningskapasi-
tet for tannleger, kompetanseheving for de ulike
tannhelsepersonellgruppene, forsøksvirksomhet,
utprøving av nye organisasjonsmodeller og tiltak
for å stimulere til en bedre geografisk fordeling av
tannleger.

Følgende tiltak vil bli iverksatt for å bidra til en
styrking av tannhelsetjenesten:
– Tilleggsutdanning ved Universitetet i Oslo for

tannleger med utdanning utenfor EØS-området
(jf. lisensprogrammet ved Universitetet i Ber-
gen).

– Spesialistutdanning av tannleger
– Regionale odontologiske kompetansesentra
– Forsøksvirksomhet og utprøving av nye model-

ler
– Kompetanseutviklingstiltak

Den største utfordringen for den offentlige tann-
helsetjenesten framover er tilgangen på tannleger.
Et stort antall tannleger vil gå av for aldersgrensen
i årene framover, og sviktende rekruttering fører
til et stadig større antall ledige stillinger. I oktober
2001 stod 15 prosent av de offentlige tannlegestil-
lingene ubesatte.

Regjeringen går inn for en opptrapping av utdan-
ningskapasiteten i odontologi de nærmeste årene.
I inneværende år avsettes midler til oppstart av
et ettårig lisensprogram i Oslo for tannleger med
utdanning fra land utenfor EØS. Regjeringen vil
i St.prp. nr. 1 (2002-2003) komme tilbake til den
videre økning av studieplasser i Norge og vil i
denne sammenheng prioritere tannlegeutdanning
i Tromsø.

Helsedepartementet vil gi midler til utvikling av
odontologisk kompetansesenter/spesialistklinikk i
Tromsø. Helsedepartementet ser det etablerte sen-
teret blant annet som en viktig plattform for oppbyg-
ging av en framtidig tannlegeutdanning i Tromsø.

Helsedepartementet har i Ot.prp. nr. 54 (2001-
2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte
andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet
mot kommunesektoren m.v.), foreslått å oppheve
kap. 3 i lov om tannhelsetjenesten. Det betyr at
bestemmelser om intern organisering, ledelse og
administrasjon foreslås opphevet. Forslaget inne-
bærer at fylkeskommunene vil stå fritt når det gjel-
der hvordan de vil ivareta sitt ansvar for å sørge for
tannhelsetjenester etter tannhelsetjenesteloven og
organisere den fylkeskommunalt eide tannhelse-
tjeneste. Fylkeskommunene står slik sett fritt til å
kjøpe tjenester fra private. Helsedepartementet vil
støtte enkelte forsøksordninger som prøver ut nye
modeller for organisering av drift av offentlig tann-
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helsetjeneste, herunder bruk av private tannhelse-
tjenester. Helsedepartementet har innenfor årets
budsjett foretatt omdisponeringer slik at støtte til
slik forsøksordning kan økes.

Det er avsatt midler i 2002 til oppstart av kurs
i folkehelsearbeid for tannhelsepersonell og for-
søkskurs med videreutdanning for tannpleiere.

19.5.3 Styrking av kommunale tiltak til men-
nesker med psykiske lidelser, opp-
trappingsplan for psykisk helse

Kommunene har mottatt øremerkede tilskudd på
dette området fra og med 1995. Det samlede omfan-
get av tjenester viser en positiv utvikling. Enøkende
andel kommuner har etablert spesielle botilbud
og samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Perso-
nelltilgangen synes i hovedsak god. Unntaket er
småkommuner med generelle rekrutteringspro-
blemer.

Stadig mindre av disponible midler overføres
til påfølgende år samtidig som bevilgningene øker.
Det ser ut til at det er færre kommuner som over-
fører midler, og at disse gjennomgående har kon-
krete planer for bruken.

Tilskudd utbetales på grunnlag av objektive
kriterier i 2002 til kommunene innenfor dette om-
rådet. Kommunene må ha levert tilfredsstillende
resultatrapportering for 2001, og samtidig vist at
den samlede aktiviteten i 2002 planlegges økt ift.
2001-nivået minst svarende til økningen i tilskud-
det fra 2000 til 2001. Vi viser her til Stortingets
behandling av årets statsbudsjett. Innenfor et sam-
let kommuneopplegg som stiller krav til omstilling
og effektivisering, medfører dette trolig at enkelte
kommuner i første omgang ikke får utbetalt fullt
tilskudd. Det er avsatt 1 018 millioner kroner til
drift som fordeles til kommunene i hovedsak etter
inntektssystemets kostnadsnøkkel for den kom-
munale helse- og sosialtjenesten. I tillegg kommer
63,7 millioner kroner fordelt over Kommunal- og
regionaldepartementets budsjett i forbindelse med
forsøksordningen med rammetilskudd til kommu-
ner. Utbetalingen til de kommunene som oppfyller
vilkårene fordeles over tre terminer.

Helsedepartementet vil følge opp situasjonen
nøye. Fylkesmannen og fylkeslegen vil bistå kom-
munene i prosessen med å innfri kravene og har
nå nær kontakt med kommunene.

Opptrappingsplanens mål og virkemidler vil bli
revurdert i 2002. Sosial- og helsedirektoratet er
bedt om å utarbeide forslag til revisjon av planen.
Dette vil i neste omgang kunne innebære justerte
signaler til kommunene med hensyn til videre sat-
sing.

Status for utbygging av omsorgsboliger over Opp-
trappingsplanen for psykisk helse

Det ble i 2001 gitt om lag 440 tilsagn til omsorgsbo-
liger over Opptrappingsplanen. Totalt for planperi-
oden er 709 tilsagn nå gitt. I 2002 var det opprin-
nelig planlagt gitt 440 nye tilsagn. I Revidert nasjo-
nalbudsjett foreslår regjeringen dette økt med 460
slik at totalt 900 tilsagn kan gis inneværende år.

Det er over Kommunal- og regionaldeparte-
mentets budsjett satt av 114,5 millioner kroner til
bygging av omsorgsboliger i 2002. Det er i tillegg
avsatt 30,5 millioner kroner til bostøtteordningen.
Dette utgjør en økning på 54 millioner kroner sam-
menlignet med 2001.

19.5.4 Syketransport

Utgifter til syketransport dekkes etter folketrygd-
loven §§ 5-16 – 5-18 med tilhørende forskrift om
dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og
behandling. Formålet med stønaden er å gi hel eller
delvis kompensasjon for nødvendige reiseutgifter
til lege, sykehus mv.

Hovedvilkåret for å dekke utgifter er at det
dreier seg om nødvendig reise eller oppholdsutgif-
ter i forbindelse med undersøkelse eller behand-
ling. Vanligvis dekkes reise med billigste forsvar-
lige transportmiddel til nærmeste sted der helse-
tjenesten kan gis.

Folketrygden har i dag ansvaret for å dekke
utgifter til syketransport, mens de regionale helse-
foretakene har ansvaret for å sørge for helsetjen-
estetilbudet til landets befolkning. Dette medfører
at de som har ansvaret for behandlingen av pasi-
enter ikke trenger å ta hensyn til transportutgifter
når de skal gi et behandlingstilbud til pasientene.
Slik blir folketrygden økonomisk belastet med et
valg som trygdeetaten ikke kan påvirke.

Helsedepartementet nedsatte derfor en
arbeidsgruppe som skulle vurdere om ansvaret
for syketransport og skyss av helsepersonell bør
overføres fra folketrygden til de regionale helse-
foretakene og/eller at deler av tjenesten overfø-
res til kommunene. Arbeidsgruppen har avgitt sin
rapport, som nå er til behandling i Helsedeparte-
mentet. En eventuell ansvarsoverføring vil tidligst
kunne skje fra 01.01.2004.

19.5.5 Direkteleveranser av legemidler til
sykehjem

Helsedepartementet vedtok 21.mars 2002 for-
skriftsendringer som gjør det mulig for sykehjem
som inngår i den kommunale helsetjenesten å kjøpe
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alle legemidler direkte fra legemiddelgrossister
som fører de legemidler som etterspørres i lan-
det (fullsortimentsgrossister). Det stilles således
ikke lenger krav om at visse legemiddelinnkjøp til
den kommunale helsetjenesten må skje via apotek.
Grossistene må imidlertid overholde de samme
krav til informasjon, sikkerhet og forsvarlig utle-
vering av legemidler som apotek. Det åpnes for at
apotek kan sende legemidler til ethvert sykehjem
som inngår i den kommunale helsetjenesten. For-
skriftsendringene trådte i kraft 01.04.2002.

19.5.6 Interkommunalt legevaktsamarbeid

Fra 1999 har staten stimulert til forsøksprosjekt
med legevaktsamarbeid mellom kommuner. I mars
2001 ble det arrangert en erfaringskonferanse som
en foreløpigoppsummering av tilskuddsordningen.
Det planlegges nå en videre oppfølging med gjen-
nomgang av de økonomiske sidene ved forsøks-
prosjektene. Helsedepartementet vil gi et eksternt
oppdrag som skal se nærmere på utgiftsdelingen
mellom kommunene, trygden og ambulansetjenes-
ten i de gjennomførte prosjektene. Helsedeparte-
mentet vil komme nærmere tilbake til dette i stats-
budsjettet for 2003.

19.6 Barne- og familiedepartementet

19.6.1 Barnevern og familievern på regionalt
nivå

Barne- og familiedepartementet sendte i februar
2002 ut et høringsnotat med alternative forslag til
framtidig organisering av fylkeskommunens opp-
gaver på barnevernområdet og familievernområ-
det. De alternativene som vurderes er fortsatt fyl-
keskommunalt ansvar, samlet overføring av oppga-
vene fra fylkeskommunene til kommunene, samlet
statlig overføring av oppgavene fra fylkeskommu-
nen til staten, samt en delt løsning der noen av de
fylkeskommunale oppgavene overføres til staten
og andre til kommunene. Høringsfristen gikk ut i
april.

19.7 Samferdselsdepartementet

19.7.1 Forsøk med alternativ forvaltnings-
organisering i større byområder

Samferdselsdepartementethar invitertbyeneOslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
Tromsø og Sarpsborg/Fredrikstad, samt tilhør-

ende fylkeskommuner til å delta i forsøk med alter-
nativ forvaltningsorganisering av transportsyste-
met i større byområder. Alle byområdene, med
unntak av Oslo, har meldt tilbake til Samferdselsde-
partementet at de ønsker å utrede muligheten for
å gjennomføre forsøk. Utgangspunktet for forsø-
kene er bedre samordning og ressursutnyttelse på
tvers av forvaltningsnivåer og administrative geo-
grafiske grenser, herunder om utfordringer knyt-
tet til miljø og framkommelighet kan møtes på en
mer helhetlig og effektiv måte.

Forsøkene iverksettes i to hovedfaser, en utred-
ningsfase og en gjennomføringsfase. Utredningsfa-
sen skal blant annet avklare rammebetingelser som
forsøksområde, ansvar og økonomi, samt organise-
ring innenfor det enkelte byområde. Samferdsels-
departementet har tatt sikte på at utredningsfasen
gjennomføres i løpet av 2002. Gjennomføringsfa-
sen skal inneholde utprøving av alternativ forvalt-
ningsorganisering av transportsystemet i utvalgte
byområder, der ansvarsområder og virkemidler er
overført den myndighet som skal forestå transport-
politikken. Samferdselsdepartementet tar sikte på
at gjennomføringsfasen igangsettes tidlig i planpe-
rioden 2002-2005. For en nærmere omtale av forsøk
med alternativ forvaltningsorganisering i større
byområder, vises det til St.meld. nr. 26 (2001-2002)
Bedre kollektivtransport.

19.8 Utdannings- og
forskningsdepartementet

19.8.1 Tilskudd til private skoler

Utdannings- og forskningsdepartementet tar sikte
på å fremme en odelstingsproposisjon om ny lov
om frittstående skoler (friskoleloven) høsten 2002.
Friskoleloven skal erstatte privatskoleloven, og for-
slaget til ny lov er nå ute på høring. De vesentlige
endringsforslagene i høringen i forhold til privat-
skoleloven er knyttet til grunnskoler. Forslagene
innebærer blant annet at kravet til formål i privat-
skoleloven § 3 fjernes. Kravet erstattes med krav
til innhold og kvalitet. Videre er det foreslått at det
innføres en rett til godkjenning for søkere som opp-
fyller kravene i loven, men etter forslaget skal ret-
ten til godkjenning være betinget av at godkjennin-
gen ikke medfører vesentlige og langsiktige nega-
tive konsekvenser for de berørte kommunene og
deres innbyggere.

I forbindelse med endring av privatskoleloven
vurderes det endringer i tilskuddsregel 1(grunn-
skoler for funksjonshemmede) og 2 (videregående
skoler for funksjonshemmede). Tilskuddsregel 1
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og 2 er ikke tilpasset dagens krav om individuell
vurdering av elever som har behov for spesialun-
dervisning. I følge opplæringslovens § 5-1 heter
det:

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få
tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæ-
rings-tilbodet, har rett til spesialundervisning”

Det er kommunen/fylkeskommunen som fatter
vedtak om spesialundervisning. Før et slikt ved-
tak fattes skal det foreligge en sakkyndig vurde-
ring av elevens særlige behov. Opplæringslovens
§ 5-1 gjelder for elever i offentlige skoler og pri-
vate skoler som er godkjent etter privatskoleloven.
Det er derfor ikke hensiktsmessig å opprettholde
en tilskuddsordning hvor departementet fastsetter
faste tilskuddssatser for spesialundervisning. Til-
skuddet pr. elev vil i svært få tilfeller være i overens-
stemmelse med elevenes faktiske behov. Dagens
tilskuddsregel 1 og 2 medfører dessuten en for-
skjellsbehandling i forhold til andre offentlige og
private skoler som også gir spesialundervisning.
Endringene kan innebære at kommunesektoren
får ansvar for spesialundervisning til elevene ved
disse skolene på samme måte som for elever ved
private skoler for øvrig.

19.8.2 Læreplanverket for grunnskolen og
IKT

Forordet til læreplanen for grunnskolen (L 97)
åpner for at IKT-målene i grunnskoleopplæringen
kan gjennomføres gradvis ut fra det som er økono-
misk ansvarlig i kommunene. I St.prp.nr.1 (2001-
2002) for Kirke,- utdannings- og forskningsdepar-
tementet blir saken omtalt som følger:

”Departementet meiner at tida no er inne for
å fjerne denne føresetnaden i 2002, slik at alle
elevar i grunnskolen skal bli i stand til å bruke
IKT i alle fag der det er eit mål. Ein vil rette
søkjelyset mot den plikta skoleeigar har til å
leggje til rette for bruk at IKT i opplæringa.”

Stortinget hadde i Bud. Innst. S. nr. 12 (2001-
2002) ingen merknader til dette. Utdannings- og
forskningsdepartementet har sendt høringsbrev
om fjerning av IKT-forbeholdet til alle kommuner,
og departementet tar sikte på å endre forskriften
i løpet av våren 2002.

19.8.3 Lærernes arbeidstidsordning

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret våren 2000
ble det inngått en intensjonserklæring mellom sta-

ten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet
og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag for
å iverksette et målrettet samarbeid over en 3-års-
periode med sikte på nye og mer fleksible arbeids-
tidsordninger tilpasset dagens og morgendagens
skole.

Som oppfølging av intensjonserklæringen har
partene gjennomført endringer i flere av særavta-
lene som har ført til lønnsøkning for lærere og sko-
leledere. I tillegg er det satt i gang om lag 500 forsøk
med alternative arbeidstidsordninger for undervis-
ningspersonalet som for tiden er gjenstand for en
forskningsbasert evaluering av SINTEF i Trond-
heim. Forskningsrapporten vil foreligge

31. desember 2002, og vil blant annet danne
grunnlag for å forhandle fram en ny arbeidstidsav-
tale fra 01.08.2003.

19.8.4 Lovbestemmelse om elevenes skole-
miljø

Utdannings- og forskningsdepartementet har frem-
met en odelstingsproposisjon om å ta inn bestem-
melser i opplæringsloven om elevenes skolemiljø
i grunnskolen og videregående opplæring. Utkast
til lovendringsforslag har vært på høring i blant
annet kommunene. Det er ikke lagt opp til at lov-
endringen skal få økonomiske konsekvenser for
kommunesektoren.

19.8.5 Utvidet ordning for realkompetanse
og yrkesprøving

Regjeringen vil fremme et forslag om endring i
opplæringsloven, slik at voksne som i dag har rett
til videregående opplæring, men som ikke har full-
ført videregående opplæring, gis rett til realkom-
petansevurdering og kompetansebevis, uavhengig
av om hensikten med vurderingen er arbeid eller
videre utdanning. Nyankomne innvandrere og re-
gistrerte arbeidssøkere uten rett til videregående
opplæring gis mulighet til realkompetansevurde-
ring, herunder yrkesprøving og kompetansebevis,
ved at kommune eller Aetat betaler dette etter
en individuell vurdering. De som ikke har rett
til videregående opplæring får dermed en mulig-
het, men ikke en rett, til realkompetansevurde-
ring.

Fylkeskommunen vil få ansvar for tilretteleg-
ging og gjennomføring av en utvidet ordning, her-
under å tilby realkompetansevurdering og doku-
mentasjon i form av kompetansebevis for alle, uav-
hengig av om de har rett til videregående opplæring
eller blir henvist via kommune eller Aetat. End-
ringen forutsettes iverksatt innenfor eksisterende
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rammer. Siktemålet er at ordningen skal tre i kraft
1. januar 2003.

19.9 Justisdepartementet

19.9.1 Lovpålagt kommunal beredskapsplikt

I St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet går
Justisdepartementet inn for at det innføres lovpå-
lagt kommunal beredskapsplikt. De økonomiske
og administrative konsekvensene av dette vil bli
utredet i forbindelse med lovforslaget.

19.9.2 Innføring av felles digitalt radiosam-
bandfor nødetatene(basertpå TETRA-
standard)

I en utredning som ble lagt fram 05.03.2001, ble det
anbefalt at nødetatene (politi,brann-og helsevesen)
samler seg om utbygging og bruk av et felles digi-
talt radiosamband basert på TETRA- standarden.

Det er for 2002 bevilget 30 millioner kr på Jus-
tisdepartementets kap. 456 TETRA – felles radio-
samband for nødetatene. Midlene skal benyttes til
utarbeidelse av anbudsunderlag samt til gjennom-
føring av en rekke tester i pilotprosjektet. Anbuds-
underlaget er planlagt ferdigstilt i desember 2002.
En eventuell utbygging av TETRA vil bli vurdert i
forbindelse med arbeidet i den ordinære budsjett-
prosessen.

19.10 Kultur- og kirkedepartementet

19.10.1 Bibliotekslovarbeidet

Som en følge av Stortingets behandling av St.meld.
nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og opple-
ving (ABM-meldingen) og St.meld. nr. 31 (2000-
2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgaveforde-
ling, må lov om folkebibliotek fra 1985 endres på
flere punkter.

Bestemmelsene i lov om folkebibliotek kapittel
III om fylkesbibliotek blir vurdert endret for å gi
rom for større fleksibilitet innenfor bibliotekfeltet,
ved at fylkeskommunene selv kan avgjøre hvordan
de vil organisere bibliotektoppgavene på regionalt
nivå.

Gratisprinsippet skal framdeles være hovedre-
gel for disposisjonsretten til materialet i folkebiblio-
tekene,menABM-meldingenåpner forå lakommu-
nene få anledning til etter eget ønske å ta betalt for
datatjenester og informasjonsanalyser blant annet
når folkebibliotekene skreddersyr informasjonstje-

nester som ikke har interesse for andre enn den
som bestiller tjenesten.

Bibliotekloven §§ 5 og 8 pålegger hver kom-
mune og fylkeskommune å ha fagutdannet biblio-
teksjef og fylkesbiblioteksjef. Disse kravene skal
fjernes som en oppfølging av St.meld. nr. 31 (2000-
2001).

19.10.2 Prestenes reise- og telefonutgifter

Under behandlingen av St.meld. nr. 14 (2000-2001),
jf. Innst. S nr. 187 (2000-2001), sluttet kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen seg til forslaget i
meldingen om at staten skulle overta oppgaver og
ansvar som fellesrådene og kommunene har i dag i
forbindelse med prestenes reiseutgifter. Prestenes
reiseutgifter er pr. i dag et kommunalt utgiftsan-
svar. I Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) har Kultur- og kir-
kedepartementet lagt fram forslag til nødvendige
lovendringer på dette området. I tillegg foreslås
det i proposisjonen at staten også overtar det øko-
nomiske ansvaret som kommunene har i dag for
å dekke utgiftene til prestenes boligtelefoner. Som
følge av at kommunene og fellesrådene får redu-
sert sine oppgaver og ansvar, vil derfor omleggin-
gen bli fulgt opp ved reduksjon i rammetilskuddet
fra staten til kommunen. De budsjettmessige kon-
sekvenser vil bli innarbeidet i statsbudsjettet for
2003. For øvrig vises til Ot.prp. nr. 49 (2001-2002),
Innst.O. nr. 43 (2001-2002) og vedlegg 11.6.

19.11 Kommunal- og
regionaldepartementet

19.11.1 Introduksjonsordning for nyan-
komne innvandrere

Stortinget fattet 18. april 2002 vedtak hvor regje-
ringen bes om snarest mulig å innføre et obliga-
torisk introduksjonsprogram, jf. Innst. S. nr. 129
(2001-2002).Måleterå vri inntektssikringenfrapas-
siv sosialstøtte til aktive kvalifiseringstiltak, samt
å legge til rette for et bedre og mer effektivt inte-
greringsarbeid for nyankomne innvandrere i kom-
munene. Som en oppfølging av Stortingets ved-
tak arbeider Kommunal- og regionaldepartementet
med å iverksette vedtaket, og vil innen utgangen av
2002 fremme en odelstingsproposisjon om saken.
Kommunene vil bli bedt om å komme med innspill
på når de vil kunne innføre en obligatorisk intro-
duksjonsordning. Loven vil tidligst kunne tre i kraft
1. juli 2003. Det vurderes å åpne for en gradvis inn-
føring, slik at kommunene i en overgangsperiode
kan velge om de vil ta ordningen i bruk.
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19.11.2 Merutgifter knyttet til tospråklighet

I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp.
nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001
mv. ba et flertall i kommunalkomiteen regjeringen
om å se nærmere på om de berørte kommunene og
fylkeskommunene får dekket sine faktiske utgifter
knyttet til tospråklighet. Kommunal- og regional-
departementet nedsatte i januar 2001 en arbeids-
gruppe der kommunene i forvaltningsområdet for
samisk språk, Troms og Finnmark fylkeskommu-
ner, Sametinget, Statens utdanningskontor i Finn-
mark og Utdannings- og forskningsdepartementet
har deltatt. Arbeidsgruppen la fram sin rapport i
mai 2002. De beregningene som ligger til grunn i
rapporten, viser at kommunene har merutgifter på
ca. 12 millioner kroner som overstiger de tilskudd
staten gir. Arbeidsgruppen påpeker at verken kom-
munene eller fylkeskommunene fyller samelovens
krav om tospråklige tjenester til befolkningen.

Som oppfølging av arbeidsgruppens rapport
foreslår departementet at Sametingets tilskudds-
ordning til tospråklighet styrkes med 5 millioner
kroner. Midlene foreslås overført fra rammetil-
skuddet til kommunene. Ytterliggere styrking av
tilskuddsordningen vil bli vurdert i de årlige bud-
sjettopplegg.

19.11.3 Fylkeskommunens rolle som regio-
nal utviklingsaktør

Kommunal- og regionaldepartementet vil utvide
fylkeskommunens ansvar og myndighet knyttet
til de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene
vesentlig. Dette skal skje gjennom en forenkling i
budsjettstrukturen og desentralisering av myndig-
het og ansvar. Hoveddelen av midlene, som bevil-
ges over kategori 13.50 Distrikts- og regionalpo-
litikk, vil bli desentralisert til fylkeskommunene.
Fylkeskommunene vil, på bakgrunn av prosesser
i partnerskapet, foreta en fordeling av midler til
SNDs distriktskontor, kommuner og til områder
hvor de selv er hovedaktører. Endringene betyr at
fylkeskommunen styrkes som utviklingsaktør ved
at den får større frihet og handlingsrom til å foreta
egne strategiske vurderinger av virkemiddelbru-
ken, til å fastsette egne mål og koble virkemid-
delbruken til disse, og til å inngå samarbeid med
andre.

En av disse samarbeidsaktørene vil være kom-
munene. I framtiden er det viktig at fylkeskom-
munene og kommunene eller grupper av kommu-
ner etablerer samarbeidsformer som gjør at deres
arbeid understøtter hverandre og legger grunnlag
for en best mulig regional utvikling.

19.11.4 Det distriktspolitiske virkeområdet

Ved behandlingen av statsbudsjettet 2002 uttalte
Kommunalkomiteen følgende i Budsjett-Innst. S.
nr. 5 (2001-2002):

”Komiteen viser til at virkeområdet for de
distriktspolitiske virkemidler i område A omfat-
ter Finnmark og fire kommuner i Nord-Troms.
Komiteen ber Regjeringen vurdere om kommu-
ner innenfor Tiltakssonen for Nord-Troms og
Finnmark, som er plassert utenfor virkemid-
delområde A, bør inkluderes i dette.”

Forskrift om avgrensing av det geografiske virke-
området for de distriktspolitiske virkemidlene ble
iverksatt 1.1.2000. Endringene ble gjort på grunn-
lag av notifisering til og godkjenning fra ESA (EFTA
Surveillance Authority).

De fire nordligste kommunene i Troms fylke
har i svært lang tid hatt samme status som Finn-
marknår det gjelder investeringsstøtte. Ogsåunder
revidering av virkeområdet gjennomførte departe-
mentet både i 1993 og 1999 omfattende analyser av
alle områdene i landet. Det ble lagt vekt på arbeids-
marked, geografi, demografi og inntekt. Det er
langsiktige strukturelle forhold som har blitt vur-
dert. Rent geografiske forhold, ikke minst sentra-
litet eller avstand til større sentra, ble tillagt svært
stor vekt.

Det vil bli gjennomført en ny revisjon av virke-
området i løpet av 2006, med virkning fra 1.1.2007.
Endring i statusen til en kommune i virkeperio-
den krever at det skjer meget omfattende end-
ringer i kommunen sammenlignet med det bildet
en hadde tidligere. Departementet legger derfor
ikke opp til endringer i virkeområdet før tidligst i
2007.

19.12 Finansdepartementet

19.12.1 Behov for å forbedre skatteoppkre-
verfunksjonen

Under Stortingets behandling av kontroll- og kon-
stitusjonskomiteens innstilling om Dokument 3:5
(2001-2002) Riksrevisjonens undersøkelse av skat-
teoppkrevernes stedlige arbeidskontroll 21.03.
2002, jf. Innst.S. nr. 106 (2001-2002), vedtok Stor-
tinget å ”….. be Regjeringen legge fram forslag
til tiltak som kan gi resultatforbedringer når det
gjelder lokal skatteinnkreving, både mht. arbeids-
giverkontroll og skatteinnkreving.”

Finansdepartmentet har det faglige ansvaret for
landets skatteoppkrevere, og den faglige styringen

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

1132001–2002



skjer gjennom Skattedirektoratet og de underligg-
ende skattefogdkontorene. Skatteetaten har spe-
sielt de seneste årene (etter innlemmelsen av skat-
tefogdkontorene i etaten i 1997) gjort en betydelig
innsats for å bedre den faglige styringen av skat-
teoppkreverne gjennom ulike tiltak, blant annet
ved modernisering av instruksverk, etablering av
planleggings- og rapporteringssystem, opplæring
og veiledning. Riksrevisjonens undersøkelse, kon-
troll- og konstitusjonskomiteens innstilling og Stor-
tingets vedtak tilsier at dette ikke har hatt tilstrek-
kelig effekt.

Finansdepartementet vil derfor, som ledd i
regjeringens arbeid for modernisering, effektivise-
ring og forenkling av offentlig sektor, gjennomføre
en bred utredning av tiltak for resultatforbedring
i skatteinnfordringen og tilhørende kontrollvirk-

somhet. Slike tiltak vurderes både i forhold til en
videreføring av dagens kommunale løsning, og ved
en statlig overtakelse av ansvaret for oppgaven. I
utredningen kartlegges konsekvensene for skatt-
yterne, kommunene og staten av ulike alternativer.
Et underliggende formål med utredningsarbeidet
er å tilstrebe enighet om situasjonsbeskrivelse og
virkelighetsoppfatning, herunder om betingelsene
for å gjøre sammenligninger. Utredningen bør også
inkludere vurderinger av skatteinnkrevingen i Sve-
rige og Danmark. Kommunesektoren og berørte
departementer inviteres til å delta i arbeidet med
utredningen, likeså relevante tjenestemannsorga-
nisasjoner.

Det vises til nærmere omtale av saken i St.prp.
nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og ompriori-
teringer på statsbudsjettet 2002.
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Del III
Resultater i kommunalsektor





20 Tjenesteproduksjon og økonomi – sammendrag

Utviklingen i kommuneøkonomien (kapittel 21)

Aktiviteten er høy i kommunesektoren. På midten
av 1990-tallet var den årlige aktivitetsveksten om
lag 2 prosent pr. år. De senere år har aktivitetsveks-
ten svingt noe mer, men er fortsatt høy. Svingnin-
gene skyldes først og fremst investeringene. Sys-
selsettingen og vareinnsatsen viser en forholdsvis
jevn vekst.

Bakgrunnen for den høye aktiviteten er i første
rekke reformer innen skolen, eldreomsorgen og
helsesektoren. I den forbindelse har kommunesek-
toren gjennomført betydelige investeringer. I 1997
økte investeringsvolumet med 32,9 prosent. Etter
at det høye investeringsnivået ble videreført i 1998,
økte det ytterligere med 4,6 prosent i 1999. Der-
etter har det vært en nedgang i investeringene.

Etter 1995 har kommunesektorens underskudd
før lånetransaksjoner økt fra om lag 1 milliard kro-
ner til nesten 10 milliarder i 1999. Dette må ses i
sammenheng med at aktiviteten har økt mer enn
inntektene. Underskuddet ble i 2000 redusert til
om lag 5,5 milliarder kroner, men anslås å øke til
6,9 milliarder kroner i 2001. Realinntektsveksten i
2001 var forholdsvis svak, blant annet på grunn av
økte pensjonsutgifter.

Kommunesektoren har en forholdsvis svak
finansiell stilling. Foreløpige tall for 2001 viser netto
driftsresultat for kommunene på 2 prosent av drifts-
inntektene. Dette er en nedgang fra 2,5 prosent i
2000. Resultatet i 2001 er på linje med resultatene
i 1998 og 1999, som var de svakeste årene på 1990-
tallet.

For fylkeskommunene er netto driftsresultat for
2001 foreløpig anslått til 1,8 prosent av driftsinntek-
tene. Dette er tredje år på rad med negativt netto
driftsresultat. Økte utgifter i spesialisthelsetjenes-
ten er hovedårsaken til det svake resultatet. Det
vises til nærmere omtale i kapittel 3.

Nærmere omtale av finansielle indikatorer for
kommunesektoren er gitt i vedlegg 10.

Kommunal tjenesteproduksjon (kapittel 22)

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et
nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon
om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Fra 2001 har alle kommuner og fylkeskommuner
vært med i KOSTRA, halvparten av dem for første
gang. KOSTRA gir et helt annet inntak til kommu-
nal tjenesteproduksjon enn tidligere. Ved siden av
at en kan måle kostnader ved de ulike aktiviteter
mer eksakt enn tidligere, sikrer også publisering
av foreløpige data fra året før i mars en langt bedre
aktualitet enn før.

I kapittel 22 gis det en oppsummering av tje-
nesteproduksjonen med vekt på 2001 på grunn-
lag av foreløpig KOSTRA- statistikk. I vedlegg 11
vises resultater fra 2001 innen alle sentrale tjeneste-
ytende kommunale og fylkeskommunale sektorer
for grupper av kommuner. Enkelte hovedpunkter
som kan trekkes fram er:
– Barnehagedekningen fra 1998 til 2001 er rela-

tiv stabil. I 2001 har i overkant av 62 prosent
av barna mellom 1 – 5 år barnehageplass. Bar-
nehagedekningen er best i Sogn og Fjordane,
Finnmark og Oslo.

– Foreløpige tall viste at i 2001 var kostnadene for
en grunnskoleelev om lag 53 000 kroner årlig.
Målt pr. innbygger brukte kommunene om lag
like mye på grunnskolesektoren som på pleie-
og omsorgssektoren. Andel barn som fikk spe-
sialundervisning var høyest i små kommunene,
noe som tyder på relativt høyest ressursinnsats
i disse kommunene.

– I 2001 kostet på landsbasis en sykehjemplass
fem ganger så mye som tjenestene pr. bruker
av hjemmetjenester, vel 500 000 kroner pr. plass
mot vel 100 000 kroner pr. bruker. Tidligere
har det vært slik at kommuner med høy dek-
ningsgradavhjemmetjenester ogsåhar hattgod
institusjonsdekning. Det er også tilfelle i 2001,
og det er i små kommuner med høye inntekter
samt i de 10 rikeste kommunene at deknings-
graden både for institusjon og hjemmetjenester
er høyest.

– I 2001 bruker de 4 nordligste fylkene mest res-
surser på videregående opplæring i forhold til
antall innbyggere 16-18 år. På landsbasis var
kostnaden i overkant av 100 000 kroner pr. inn-
bygger 16-18 år. I 2001 var andelen mellom 16
og 18 år i videregående opplæring (inkludert
lærlinger) på 88,5 prosent i landet utenom Oslo.
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21 Utviklingen i kommuneøkonomien fram til 2001

21.1 Kommunesektorens plass i norsk
økonomi

Tabell 21.1 viser noen indikatorer for kommune-
sektorens plass i norsk økonomi. Indikatorene teg-
ner i grove trekk et relativt stabilt bilde av kommu-
nesektorens plass innenfor nasjonaløkonomien på
1990-tallet. Nedgangen i bruttoprodukt og utgifter i
alt i prosent av BNP fra 1999 til 2000 skyldes i hoved-
sak sterk vekst i BNP som følge av høy aktivitet i
petroleumssektoren og økte oljepriser. Den kom-
munale sysselsettingen som andel av samlet sys-
selsetting har økt fra 17,2 prosent i 1990 til 20,2 pro-
sent i 2001. Andelen var forholdsvis stabil på drøyt
19 prosent på midten av 1990-tallet. Etter 1998 har
andelen økt gradvis. Fra 1990 til 2001 har kommu-
nal sysselsetting i prosent av sysselsetting i offent-
lig forvaltning økt fra 68,6 prosent til 73,9 prosent.

21.2 Inntekts- og aktivitetsutvikling

Aktiviteten ikommuneforvaltningenkanmålesmed
en indikator hvor sysselsetting målt i timeverk,
produktinnsats og bruttoinvesteringer inngår som
komponenter. I figur 21.1 sammenlignes aktivitets-
utviklingen i kommuneforvaltningen med veksten
i BNP for fastlands-Norge1 i perioden 1980-2001.

Den kommunale aktiviteten økte gjennomgå-

1 Brutto nasjonalprodukt for Norge med unntak av oljenærin-
ger og utenriksfart

ende betydelig mer enn BNP for fastlands-Norge i
andre halvdel av 1980-årene og fram til 1992. I årene
1993 til og med 1996 økte aktiviteten i kommunene
svakere enn BNP for fastlands-Norge. Dette må
ses i sammenheng med at privat etterspørsel tok
seg kraftig opp i disse årene. Aktivitetsveksten i
disse årene var rundt 2 prosent årlig. I 1997 økte
aktiviteten i kommunesektoren med vel 5 prosent,
i første rekke som følge av høye investeringer i
forbindelse med grunnskolereformen. I 1998 falt
aktivitetsveksten til om lag samme nivå som i peri-
oden 1993-96. I 1999 var aktivitetsveksten i kom-
munesektoren 3,4 prosent, som var klart høyere
enn veksten i BNP på 1,0 prosent. Den høye akti-
viteten i 1999 skyldtes blant annet investeringer i
forbindelse med handlingsplanene innenfor eldre-
omsorgen og helsesektoren. Nedgangen i aktivite-
ten i 2000 skyldtes først og fremst reell nedgang i
investeringene. I 2001 er aktivitetsveksten i kom-
munesektoren på linje med veksten i BNP.

I tabell 21.2 vises aktivitetsveksten i kommune-
sektoren i perioden 1995-2001 dekomponert i utvik-
ling i sysselsetting, produktinnsats (vareinnsats)
og bruttoinvesteringer. Tabellen viser at det sær-
lig var bruttoinvesteringene som lå bak den sterke
aktivitetsveksten i 1997. Dette har først og fremst
sammenheng med investeringer i forbindelse med
grunnskolereformen. I 1998 var det et fortsatt høyt
nivå på bruttoinvesteringene, etterfulgt av ytterli-
gere vekst i 1999. I 1998 og 1999 har investerin-
gene i særlig grad vært knyttet til gjennomføringen

Tabell 21.1 Indikatorer for kommuneforvaltningens plass i norsk økonomi. 1990 og 1995-2001.

1990 1995 1996 1997 1998 1999* 2000* 2001*

Bruttoprodukt i prosent av BNP1 10,7 11,1 10,9 10,7 11,5 11,6 10,4 11,1
Utgifter i alt i prosent av BNP1 19,6 18,9 18,0 17,8 18,9 18,9 16,7 17,5
Bruttorealinvesteringer i prosent av sam-
lede investeringer i fast realkapital 8,2 8,3 7,8 9,0 8,1 9,4 8,7 9,0
Kommunal sysselsetting2 i prosent av:
Sysselsetting i alle sektorer 17,2 19,1 19,3 19,1 19,1 19,5 19,8 20,2
Sysselsetting i offentlig forvaltning 68,6 71,4 71,7 72,0 72,6 72,9 73,3 73,9
*) Foreløpige tall
1) Bruttonasjonalprodukt
2) Sysselsetting målt i antall timeverk
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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av handlingsplanen innen eldreomsorgen, det vil
si oppføring av sykehjemsplasser og omsorgsboli-
ger. I 2000 var det en svak nedgang i den samlede
aktiviteten. Dette skyldtes først og fremst nedgang

i investeringene. I 2001 er det fortsatt nedgang i
investeringene, mens økning i sysselsetting og pro-
duktinnsats bidrar til at aktiviteten totalt øker med
0,9 prosent.
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Figur 21.1 Aktivitetsutvikling i kommuneforvaltningen og utviklingen i bruttonasjonalprodukt for fast-
lands-Norge 1980-2001.* Prosentvis volumendring fra året før.
*foreløpige tall for 2001

Kilde: St.meld. nr 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002

Tabell 21.3 Aktivitetsutvikling i ulike deler av kommuneforvaltningen. Volumendring i prosent fra 2000
til 2001.*

Aktivitet i alt Timeverk Produktinnsats Bruttorealinvestering

Kommuneforvaltningen i alt 0,9 1,3 1,2 -1,8
Undervisning 0,7 1,0 -1,6 1,6
Helse- og sosialomsorg 1,0 2,0 1,7 -9,2
Vann og kloakk 2,5 -1,5 3,3 2,7
Andre tjenester 0,7 -0,4 1,5 2,7
* foreløpige tall
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 21.2 Utvikling i sysselsetting, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Volumendring i prosent fra
året før. 1995-2001.

1995 1996 1997 1998 1999* 2000* 2001*

Sysselsetting 1 0,4 2,7 1,4 2,1 2,5 0,7 1,3
Produktinnsats 3,0 0,6 3,0 4,4 5,3 1,8 1,2
Bruttoinvesteringer 6,2 3,6 32,8 0,0 4,6 -7,8 -1,8
Aktivitet totalt 1,6 2,3 5,2 2,3 3,4 -0,2 0,9
1) Økning i antall timeverk
* foreløpige tall
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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I tabell 21.3 er det gjort anslag på aktivitets-
utviklingen fra 2000 til 2001 i ulike delsektorer.
Innenfor helse- og sosialsektoren er det vekst i
både utførte timeverk og produktinnsatsen, mens
det er nedgang i investeringene. I undervisnings-
sektoren er det vekst i antall utførte timeverk og
i investeringene, mens det er nedgang i produkt-
innsats.

Tabell 21.4 viser realutviklingen i kommune-
sektorens samlede og frie inntekter2 fra 1996 til
2001. Gjennomgående har veksten i de frie inn-
tektene i denne perioden vært lavere enn veksten
i de samlede inntektene. Dette har i særlig grad
sammenheng med at reformer og satsinger innen
eldreomsorgen og helsesektoren er finansiert ved
øremerkede tilskudd. Den sterke inntektsveksten i
1997 skyldtes delvis en uforutsett sterk skattevekst.
Den svake inntektsveksten i 1998 kom blant annet
som følge av høye nominelle tillegg i lønnsoppgjø-

2 frie inntekter er summen av skatteinntekter og rammeover-
føringer

ret og en betydelig økning i kommunale pensjons-
premier. Dette bidro til å redusere realverdien av
inntektene. I 2000 og 2001 var det reell vekst i frie
inntekter, i motsetning til de to foregående år.

Inntektsveksten i 2001 ble noe lavere enn forut-
satt i Stortingets budsjettvedtak for 2001. Det var
lagt til grunn realvekst i de samlede inntektene på
vel 13⁄4 prosent og i de frie inntektene på om lag 1
prosent. I 2001 fikk kommunesektoren høyere skat-
teinntekter enn forutsatt i budsjettvedtaket. Samti-
dig økte utgiftene sterkere enn forutsatt, først og
fremst på grunn av økning i pensjonspremiene.

En nærmere beskrivelse av utviklingen i inn-
tekter er gitt i vedlegg 8 og 9.

21.3 Underskudd før
lånetransaksjoner og netto gjeld

Figur 21.2 viser utviklingen i kommuneforvaltnin-
gens underskudd før lånetransaksjoner og netto
gjeld i perioden 1980-2001.

Tabell 21.4 Kommunesektorens inntekter1 1996-2001. Reell endring i prosent fra året før.

1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Samlede inntekter 1,4 4,3 0,2 1,5 1,9 0,7
Frie inntekter 0,8 2,1 -0,5 -0,4 0,7 0,9
1) korrigert for oppgaveendringer
* foreløpige tall
Kilde: St.meld. nr. 2 (2001-2002) Revidert nasjonalbudsjett 2002

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Netto gjeld

Underskudd før lånetransaksjoner

Figur 21.2 Kommunesektorens underskudd før lånetransaksjoner og netto gjeld 1980-2001. Prosent av
samlede inntekter.
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Overskudd før lånetransaksjoner måles som
samlede inntekter minus totale utgifter, der låne-
og avdragstransaksjoner er holdt utenom. Totale
utgifter omfatter løpende utgifter og utgifter til
bruttoinvesteringer. Underskudd før lånetransak-
sjoner økte gradvis på andre halvdel av 1990-tal-
let. I denne perioden økte aktiviteten mer enn inn-
tektene. Det var betydelige reformer og satsinger
innenfor grunnskolen, eldreomsorgen og helse-
sektoren. I disse sektorene er det foretatt store
investeringer som har bidratt til økt underskudd.
Økningen i underskuddet i 1998 skyldtes i hoved-
sak at sysselsettingen og utgiftene til produktinn-
sats økte betydelig mer enn inntektene. I 1999 bidro
økte investeringer til økning i underskuddet. I 2000
økte inntektene betydelig mer enn aktiviteten, og
dette bidro til redusert underskudd i kommune-
sektoren.

Nettogjelden utgjorde nærmere 50 prosent av
kommunesektorens samlede inntekter på slutten
av 1980-tallet. Gjeldsandelen falt deretter gradvis.
Til tross for underskudd i kommuneøkonomien
siden 1995, har gjeldsandelen siden 1997 holdt seg
om lag konstant på i underkant av 30 prosent. Dette
har blant annet sammenheng med positive omvur-
deringer av balanseposter. Omvurderinger knyttet
til aksjer og andeler i kommuneforetak er holdt
utenom i den beregnede gjeldsandelen som inngår
i figur 21.2, men det inngår fortsatt en del omvur-
deringer på andre balanseposter som det ikke er
korrigert for.

21.4 Finansiell utvikling

Netto driftsresultat viser hva som er igjen av drifts-
inntektene når de ordinære driftsutgiftene inklu-
dert renter og avdrag er betalt.

Netto driftsresultat for kommunesektoren totalt
i 2001 anslås foreløpig til 1,1 prosent av driftsinn-
tektene, mot 1,7 prosent i 2000. Resultatet i 2001
er på linje med resultatet i 1999, men klart sva-
kere enn tidligere på 1990-tallet. Kommunesekto-
ren fikk i 2001 ekstra pensjonsutgifter på om lag
3 milliarder kroner. Dette ble imidlertid oppveid
av ekstra skatteinntekter av om lag samme stør-
relse.

Foreløpige tall for kommunene viser et samlet
netto driftsresultatet for 2001 på 2,0 prosent av
driftsinntektene. Dette er 0,5 prosentenheter sva-
kere enn 2000. Netto driftsresultat for 2001 ligger
på nivå med 1998 og 1999, som er de årene med
lavest resultat gjennom hele 1990-tallet.

Små kommuner har gjennomgående netto
driftsresultater over landsgjennomsnittet, mens de
mellomstore kommunene ser ut til å ha netto drifts-
resultat som gjennomgående er under landsgjenn-
omsnittet.

Blant de 5 største byene hadde Oslo et netto
driftsresultat på 2,8 prosent av driftsinntektene. De
øvrige byene i denne gruppen (Bergen, Stavanger,
Kristiansand og Trondheim) hadde i gjennomsnitt
netto driftsresultat på nivå med landsgjennomsnit-
tet, rundt 2 prosent av driftsinntektene.

I gruppen med de rikeste kommunene var
netto driftsresultat 15,3 prosent av driftsinntektene.
Denne gruppen består av kommuner med store
inntekter fra kraftverk og utgjør en svært liten del
av det totale kommune-Norge.

For fylkeskommunene har den økonomiske
utviklingen vært svak i 2001. Netto driftsresultat
var negativt for tredje år på rad, og endte på –1,8
prosent av driftsinntektene i 2001. Dette var en
nedgang på 1,6 prosentpoeng fra året før.

Økte utgifter i spesialisthelsetjenesten er
hovedårsaken til det svake resultatet. Økningen
skyldes blant annet økt pasientbehandling,
engangspremie som følge av bortfall av ”knekk-
punktregelen” for pensjonsberegninger og merut-
gifter av regnskapsteknisk karakter i 2001 som
følge av statens overtagelse av spesialisthelsetje-
nesten fra 2002, jamfør punkt 3.2.

Størrelsen på netto driftsresultat varierer sterkt
mellom fylkeskommunene. Akershus ligger høy-
est med 3 prosent av driftsinntektene, mens Hor-
daland ligger lavest –6,0 prosent av driftsinntek-
tene. 14 fylkeskommuner endte med negativt netto
driftsresultat i 2001. 6 fylkeskommuner har hatt
negativt netto driftresultat både i 2000 og 2001.
Dette er Rogaland, Vestfold, Finnmark, Buskerud,
Telemark og Hordaland.

En nærmere beskrivelse av den finansielle
utviklingen i kommunesektoren er gitt i vedlegg
10.
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22 Kommunal tjenesteproduksjon

Mesteparten av offentlig velferdsproduksjon utfø-
res i kommunene. Ved inngangen av 2001 var over
500 000 arbeidstakere sysselsatt i kommuner og
fylkeskommuner, noe som utgjorde nær 25 pro-
sent av landets totale sysselsatte. Dette viser at
kommunesektoren forvalter en betydelig del av de
samlede ressurser i norsk økonomi. Kravene til
kommunal tjenesteyting er også store. Etterspør-
selen er økende, både på grunn av reformer og
en befolkningsutvikling som betyr at både barne-
tallet og eldreandelen øker i forholdet til befolk-
ningen ellers. Lokale myndigheter står også over-
for en stadig mer bevisst, kunnskapsrik og kre-
vende brukergruppe. Samtidig er de kommunale
inntektsrammer knappe, og i sum er det behov
for å utnytte eksisterende ressurser bedre. Det er
derfor nødvendig å ha et stadig fokus på utvikling,
nivå og variasjoner innen den kommunale tjeneste-
ytingen.

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et
nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon
om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
Fra 2001 har alle kommuner og fylkeskommuner
vært med i KOSTRA, halvparten av dem for første
gang. KOSTRA gir et helt annet inntak til kom-
munal tjenesteproduksjon enn tidligere. For det
første er økonomi- og tjenesteytingsdata tilpasset
hverandre. I KOSTRA vektlegges en rapportering
som måler produksjonen i antallet leverte tjenester,
samtidig som regnskapsrapporteringen er knyttet
til de samme tjenestene. Slik kan enhetskostnader
beregnes, noe som gir mye bedre muligheter enn
før til å vise utvikling i produktivitet og effektivi-
tet i kommunesektoren. I vedlegg 11.3 er det vist
et eksempel på dette. Forskningsstiftelsen Allforsk
ved NTNU har ved hjelp av KOSTRA-data for 2001
og 2000 for et utvalg av kommuner gjort et anslag
på effektivitetsutviklingen i kommunene1.

KOSTRA – rapporteringen er også lagt opp
langt bredere tjenesteytingsrapportering enn tidli-
gere. Slik kan en følge utviklingen innen hele det
kommunale tjenestespekteret. Ved at det samtidig
publiseres foreløpige data fra året før i midten av

1 ”Bruk av KOSTRA-data til vurdering av måloppnåelse og
effektivitetsutvikling: Delrapport 1”, Lars-Erik Borge og
Per Tovmo, Allforsk 2002.

mars, vil produksjonsdataene ha en helt annen aktu-
alitet både for kommunene selv, staten og andre
brukere.

I vedlegg 11 (avsnitt 11.4 og 11.5) er det vist
en omfattende rapportering av kommunal tjenes-
teproduksjon i hovedsak basert på KOSTRA - sta-
tistikk fra 2001. Pr. 17. april 2002 hadde 347 kom-
muner rapportert regnskapsdata, og gjennomgå-
ende var antallet som rapporterte produksjonsdata
høyere. For kommunene rapporteres det for 2001
innen sektorene barnehage, grunnskole, pleie –
og omsorg, kultur, primærhelse, barnevern, VAR-
tjenester, bolig, samferdsel og administrasjonstje-
nester. For fylkeskommunene rapporteres det fra
videregående opplæring, somatiske tjenester, psy-
kiatri, tannhelse, kulturminne, natur og nærmiljø
samt administrasjon. Gjennomgangen for kommu-
nene viser resultater for grupper av kommuner.
Kommunene er inndelt etter størrelse og inntekt.
For en nærmere gjennomgang vises det til vedlegg
11.1 og 11.7. I tillegg gis det i avsnitt 11.2 en kort
oversikt over utviklingen for perioden 1998 til 2000
innen sektorene barnehage, grunnskole og kom-
munale pleie og omsorgstjenester.

22.1 Kommunene

22.1.1 Utviklingen i perioden 1998-01 innen
barnehage, grunnskole og pleie- og
omsorgssektoren

Barnehager

For perioden 1998-2001 er antallet barn i alderen
1-5 år relativt stabilt, mens antall barn i alderen
1-2 år ble redusert med om lag 3000. I årene 1998,
1999 og 2000 økte antallet barnehageplasser for 1-5-
åringer med i overkant av 2000. Dekningsgraden
for 1-5-åringer i perioden var derfor relativt stabil,
andelen er endret fra 61,7 i 1998 til 62,4 i 2000. For
2001 viser KOSTRA-data en dekningsgrad på 62,2.
Andelen barn i kommunale barnehager i forhold
til andelen barn i private barnehager, har gått noe
ned fra 2000 til 2001.
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Grunnskole

I perioden 1998 til 2001 økte elevtallet i gruppen
6-15 år med om lag 30 000, eller årlig med om lag
10 000 elever. Elevtallsøkningen førte i stor grad
til en økning i antallet 1-10.-klasser og i mindre
grad til en økning i antall elever pr. klasse i samme
periode. I 2001 var det på landsbasis 20,2 elever i
hver klasse. Til sammenligning var elevtallet i 1998
19,9. Antall elever med plass i SFO har hatt en stor
økning i perioden, og andelen elever med plass i
SFO har økt fra 47 prosent til 52 prosent.

Pleie- og omsorg

Fra 1998 til 2001 økte antallet eldre 80 år og over
med om lag 12 000, mens antallet eldre i alderen
67 år og over er redusert med 7000. Antall mot-
tagere av hjemmetjenester er økt i perioden 1998-
2000, mens antallet beboere i institusjon var om
lag stabil i samme periode. Andelen brukere av
hjemmetjenesten i alderen 67 år og over har holdt
seg stabil i perioden 1998-2001. På grunn av inn-
føring av KOSTRA er det nå mulig å lage nye og
mer presise indikatorer enn tidligere for innbyg-
gere 80 år og over. Andelen brukere av hjemme-
tjenesten i alderen 80 år og over var i 2001 lik 12,3
prosent. Andelen brukere av institusjonsplasser i
alderen 80 år og over var i 2001 lik 15,2 prosent.
Utgift pr. mottaker i hjemmetjenesten var om lag
109 000 kroner for kommunene, og utgift pr. mot-
taker i institusjon var om lag 482 000 i 2001 når en
legger KOSTRA-rapporteringen til grunn.

22.1.2 Situasjonen i 2001

Barnehage

Det er store geografiske forskjeller i barnehage-
dekningen. Kommunene i Sogn og Fjordane, Finn-
mark og Oslo har den høyeste barnehagedeknin-
gen i 2001. Lavest barnehagedekning har kommu-
nene i Østfold, Aust-Agder og Telemark.

Oslo med en dekningsgrad på 68,8 prosent
ligger imidlertid klart over tilbudet på landsbasis
utenom Oslo på 61,4. Det er en klar tendens til at
dekningsgraden øker med økende kommunal inn-
tekt og avtar noe med økende folketall. Samtidig
er det en klar tendens til at utgiftene pr. barneha-
geplass øker med økende kommunal inntekt og
økende folketall. Forskjellene kommunene i mel-
lom må betegnes som relativt store. Mens lands-
gjennomsnittet utenom Oslo har gjennomsnitts-
kostnader pr. plass på nær 80 000 kroner, kostet
en plass i de minste kommunene med lav inntekt

i gjennomsnitt 62 000 kroner. I storbyene, eksklu-
sive Oslo, var gjennomsnittskostnadene pr. plass
95 400 kroner. Forskjellene kan ha sammenheng
med ulikheter i effektivitet, men også kvalitetsfor-
skjeller som mer kvalifisert bemanning eller høy-
ere driftsutgifter (for eksempel på grunn av høyere
husleie) i sentrale strøk.

Grunnskole

Kommunene finansierer opplæring i grunnskolen
blant annet gjennom rammetilskuddet. De siste
årene har vært preget av økt konkurranse om mid-
lene i kommunene, blant annet som følge av gjen-
nomføringen av krevende handlingsplaner. Dette
har også ført til at grunnskolen må konkurrere med
andre sektorer om midler. På landsbasis (eksklu-
sive Oslo) viser foreløpige KOSTRA-tall at kommu-
nene i gjennomsnitt (utenom Oslo) brukte 52 900
kroner pr. elev på grunnskole i 2001. I Oslo var
gjennomsnittet pr. elev 46 500 kroner.

Andel elever som får spesialundervisning er en
egnet indikator for å se på variasjon i ressursinnsats
kommunene i mellom. Ut fra de store talls lov er det
liten grunn til å tro at behovene for spesial under-
visning vil variere nevneverdig når en sammen-
ligner grupper av kommuner. Kostra- statistikken
viser at andelen elever med spesialundervisning
øker med synkende innbyggertall. I småkommu-
nene er andelen elever med spesialundervisning
mellom 6,1 og 6,9 prosent. Gjennomsnittet i stor-
byene er 4,9 prosent. Samtidig varierer andelen
elever pr. klasse. Gjennomsnittlig klassestørrelse
i landet utenom Oslo var 19,2 elever. Antall elever
pr. klasse både på barnetrinnet og på ungdomstrin-
net synker med synkende folketall, noe som blant
annet har sammenheng med bosettingsmønster og
elevgrunnlag.

Helsetjenester

Helsetjenestens oppgave er å sikre trygghet for at
alle får hjelp til å diagnostisere og så langt som
mulig, behandle og rehabilitere sykdommer. Hel-
setjenesten skal også bidra til helsefremmende
og forbyggende arbeid. I 2001 var gjennomsnitt-
lig netto driftsutgifter pr. innbygger i kommune-
helsetjenesten for alle landets kommuner utenom
Oslo 1 107 kroner. Gjennomsnittlig netto drifts-
utgifter pr. innbygger i Oslo var 1 113 kroner.
Antallet legeårsverk pr. 10 000 innbygger i 2001
for landet utenom Oslo var 7,7. Det er en ten-
dens til at legedekningen synker med økende
folketall, med unntak av Oslo som har en dek-
ningsgrad over gjennomsnittet. Videre er det en

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

1232001–2002



tendens til at legeandelen øker med økende inn-
tektsnivå.

Pleie- og omsorg

Tidligere har antall årsverk vært benyttet som indi-
kator på ressursinnsatsen innen sektoren som hel-
het. Med KOSTRA-data er det mulig å gi et mer
direkte uttrykk for ressursinnsatsen ved hjelp av
driftsutgifter pr. innbygger eller bruker av tjenes-
tene. I 2001 viser de foreløpige tallene at netto drifts-
utgifter pr. innbygger i landet var vel 7 200 kroner.
Det er til sammenligning om lag det samme som
brukes til grunnskole pr. innbygger.

Pleie- og omsorgssektoren kan grovt sett deles
opp i hjemmetjenester og institusjonstjenester. Det
er langt flere brukere av hjemmetjenester enn av
institusjonstjenester, men generelt har institusjo-
nene mer krevende brukere enn hjemmetjenes-
tene. En institusjonsplass koster på landsbasis i
gjennomsnitt fem ganger så mye som en bruker
av hjemmetjenester (brutto driftsutgifter), vel 500
000 kr pr. plass mot vel 100 000 kroner pr. bruker.

Generelt kan terskelen for valg av institusjon
eller ikke være ulik fra kommune til kommune, og
påvirker med det sammensetningen av og utgifts-
nivået til brukerne i henholdsvis hjemmebasert og
institusjonsbasert omsorg. For hjemmetjenestene
er det en tendens til at økende ressursinnsats pr.
bruker går sammen med økende kommunestør-
relse, men den er ikke entydig. Når det gjelder insti-
tusjonstjenester, kan det vanskelig spores noen klar
sammenheng mellom ressursbruk og innbygger-
tall. Det er ellers en entydig sammenheng mellom
ressursbruk og inntektsnivå når det gjelder insti-
tusjonstjenester. Med andre ord prioriterer kom-
muner med høye inntekter institusjonsplasser.

Når det gjelder hjemmetjenester har de minste
kommunene bedre dekning enn de større kommu-
nene. Det er ingen entydig sammenheng mellom
inntektsnivå og dekningsgrad innen hjemmetjenes-
tene, selv om det er en viss tendens til at kommuner
med høye inntekter også har høye dekningsgrader.
Det er i de fire nordligste fylkene samt Telemark
og Hordaland at dekningsgraden er best, dårligst
er den i Akershus og Vestfold.

Institusjonsdekningen i forhold til eldre 80 år
og over avtar med økende innbyggertall (bortsett
fra i storbyene). Det er derimot en tendens til at
økende dekningsgrad går sammen med økende
kommuneinntekt. Små kommuner med høye inn-
tekter ligger klart høyere enn middels store kom-
muner med lave inntekter.

Tidligere har det vært slik at kommuner med
høy dekningsgrad av hjemmetjenester også har

hatt god institusjonsdekning. Det er også tilfelle i
2001, og det er i små kommuner med høye inntek-
ter samt i de 10 rikeste kommunene at deknings-
graden både for institusjon og hjemmetjenester er
høyest.

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp kan ytes til den som ikke
kan sørge for sitt livsopphold ved hjelp av arbeid
med videre. I landet samlet mottar i overkant av
4 prosent av innbyggerne i alderen 20-66 år sosi-
alhjelp, og dette er om lag samme nivå som i
de seneste årene. Det er en svak tendens til at
andel mottagere øker med økende innbyggertall.
Storbyene har den høyeste andelen innbyggere i
alderen 20-66 år som har mottatt økonomisk sosi-
alhjelp. Dette tyder på at urbaniseringsgrad har
betydning for bruk av tjenesten. Mellom inntekts-
nivå og antall mottagere er det ingen klar sammen-
heng.

Barnevern

Andelen barn og unge i alderen 0-17 år som var
omfattet av barnevernstiltak var i landet utenom
Oslo på 3,1 prosent i 2001. Tilsvarene tall for
Oslo lå noe høyere, andelen var på 3,5 prosent.
Netto driftsutgifter i barnevernstjenesten var på
landsbasis (utenom Oslo) lik om lag 3 000 kro-
ner pr. innbygger i alderen 0-17 år. I Oslo var
tilsvarende beløp om lag 4 200 kroner pr. inn-
bygger i alderen 0-17 år, det vil si at Oslo lå
40 prosent høyere enn landet for øvrig. Kommu-
ner med høye inntekter har høyere netto drifts-
utgifter enn kommuner med lave og middels inn-
tekter. Store kommuner og storbyene har også
høyere netto driftsutgifter enn mindre kommuner
har.

Vann, avløp og renovasjonstjenester

Kommunene har ansvaret for avløp, renovasjon og
vannforsyning (VAR-sektoren) etter henholdsvis
forurensningsloven og helselovgivningen. Vann-
verkene er både kommunale og private. Ansvaret
for avløp er delt mellom kommunen og fylkesman-
nen, men avløpsanleggene kan være både kommu-
nale og private.

Gebyret for vannforsyning varierer fra 700 kro-
ner pr. år i Oslo kommune til gjennomsnittlig 5
500 kroner pr. år i små kommuner med lave inn-
tekter. Differansen mellom kommunene som har
lavest årsgebyr og kommunene som har det høy-
este gebyret, er på mer enn 4 800 kroner. Gjen-
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nomsnittet i landet utenom Oslo er 2 400 kroner pr.
år. Forskjellene kan ha sammenheng med at kost-
nadene for kommunene ved å sørge for vannfor-
syning varierer for eksempel på grunn av alderen
på anleggene og befolkningstetthet, men kan også
ha sammenheng med at noen kommuner subsidi-
erer tjenestene mens andre priser til selvkost. For
små og mellomstore kommuner er det en klar sam-
menheng mellom prisnivå og kommunenes inntek-
ter, noe som kan tyde på ulikheter i subsidierings-
grad

Årsgebyrene innenfor avløpsektoren varierer
ikke i så stor grad som gebyrene innenfor vannfor-
syningssektoren. Gjennomsnittet i landet utenom
Oslo er på 2 300 kroner pr. år. Også her er det en
tendens til at avgiftsnivået er høyest i kommuner
med de laveste inntektene.

Oslo kommune har det laveste gebyret innen-
for renovasjonssektoren, med kostnader på 800 kro-
ner pr. år. Det høyeste avgiftsnivået har små kom-
muner med høye inntekter. Gjennomsnittet her
er 1 800 kroner pr. år. Gjennomsnittet i landet
utenom Oslo er på 1 700 kroner pr. år. Forskjel-
lene mellom kommunene er klart mindre innenfor
denne sektoren enn innenfor vann- og avløpsek-
toren. Det er rimelig å tro at dette har sammen-
heng med at investeringskostnadene i sektoren
er klart lavere enn for vann- og avløp, samt at
lovverket pålegger selvkost. Oslo har imidlertid
et avgiftsnivå på under halvparten av landsgjenn-
omsnittet. Mye tyder derfor på at stordriftsfor-
deler gir utslag innenfor denne sektoren. Samti-
dig kan også organisasjonsform ha betydning for
nivået på årsgebyret innenfor renovasjonssekto-
ren

Administrasjon

De administrative kostnadene varierer mye mellom
kommunene. I 2001 var gjennomsnittet for landet
3 000 kroner pr. innbygger, mens Oslo hadde et
gjennomsnitt på 4 500 kroner pr. innbygger. Kom-
muner med mer enn 20 000 innbyggere har de
laveste netto driftsutgifter på 2 000 kroner pr. inn-
bygger, mens småkommuner hadde et utgiftsnivå
mellom 3 800 og 6 200 kroner pr. innbygger. Dif-
feransen mellom den kommunegruppen som har
høyest og den som har lavest nivå på netto drifts-
utgifter pr. innbygger er på mer enn 10 900 kroner.
Kommunenes inntekter og innbyggertall har til-
synelatendestorbetydning for nivåetpå administra-
sjonskostnadene. Administrasjonskostnadene syn-
ker med økende kommunestørrelse og øker med
økende inntektsnivå.

I vedlegg 11.4 gis i tillegg en kort gjennom-

gang av kultursektoren, boligsektoren og samferd-
selsektoren.

22.2 Fylkeskommunene

Videregående opplæring

Demografi og geografi påvirker fylkeskommunens
kostnader ved å drive videregående opplæring,
fordi dette påvirker skolestruktur og dermed stør-
relsen på klassene. Sammensetningen og dimen-
sjoneringen av de ulike studieretningene vil også
påvirke de totale utgiftene til fylkeskommunen,
da yrkesfaglige studieretninger generelt er mer
kostnadskrevende enn studieretninger som fører
fram til generell studiekompetanse. I 2001 brukte
de 4 nordligste fylkene mest ressurser på videre-
gående opplæring i forhold til antall innbyggere
16-18 år. På landsbasis, utenom Oslo, var kostnaden
i overkant av 100 000 kroner pr. innbygger 16-18
år.

I 2001 var andelen mellom 16 og 18 år i
videregående opplæring (inkludert lærlinger) på
88,5 prosent i landet utenom Oslo. Figuren viser
at andelen ligger mellom 88-90 prosent i rundt
halvparten av fylkene. Oslo og Finnmark har de
laveste dekningsgradene for videregående opplæ-
ring.

Andelen elever med lovfestet rett til vide-
regående opplæring etter opplæringsloven var i
Akershus 90,5 prosent mens det i Finnmark var kun
71,4 prosent av elevene som tilhører denne grup-
pen. Fra og med 01. august 2001 har alle voksne
rett til videregående opplæring. Tallene kan likevel
indikere at enkelte elever som allerede har gjen-
nomført videregående opplæring søker seg inn på
nytt, eller elever som på grunn av omvalg med mer
går utover retten sin.

Brutto driftsutgifter pr. elev for elever ved
videregående skoler (eksklusive lærlinger) er høy-
est i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. For-
uten bosettingsmønster, kan dette ha sammenheng
med linjevalg og dimensjonering av studieretnin-
gene. Ikke overraskende har Oslo lave enhetskost-
nader.

Somatiske spesialisthelsetjenester

Somatiske spesialisthelsetjenester omfatter for-
uten sykehus også fødehjem, spesialsykehjem,
sykestuer og privatpraktiserende spesialister. Om
tjenestene gis i sykehus eller andre institusjoner
avhenger av hvordan fylkeskommune har valgt
å organisere driften, hovedtyngden av tjenestene
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gis imidlertid i sykehusene. Fra 1. januar 2002 er
virksomheten av somatiske spesialisthelsetjenes-
ter overført fra fylkeskommunene til staten. Høy-
este netto driftsutgifter pr. innbygger i 2001 har Sør-
Trøndelag og Sogn og Fjordane med henholdsvis
8 038 kroner og 7 626 kroner.

Antall døgnopphold i 2001 pr. 1 000 innbygger i
somatiskesykehus etter bostedsfylke variererbety-
delig mellom fylkeskommunene. Finnmark, Sogn
og Fjordane og Nordland er fylkeskommunene
med flest antall sykehusopphold med henholdsvis
227, 194 og 192 døgnopphold pr. 1 000 innbygger.
Oslo og Rogaland har færrest døgnopphold i soma-
tiske sykehus med henholdsvis 139 og 143 døgn-
opphold pr. 1 000 innbygger. Landsgjennomsnittet
utenom Oslo var 165 døgnopphold pr. 1 000 inn-
bygger.

Psykiatri

Psykiatrien er utpekt til et av satsningsområdene i
helsevesenet. Målet er å bygge ut et likeverdig psy-
kiatrisk tjenestetilbud, hvor tilgjenglighet er uav-
hengig av bosted.

Oslo og Finnmark er de to fylkeskommunene
som har høyest netto driftsutgifter pr. innbygger
for psykiatriske spesialisthelsetjenester med hen-
holdsvis 2 604 kroner og 2 020 kroner pr. inn-
bygger. Sør-Trøndelag og Vest-Agder har lavest
netto driftsutgifter pr. innbygger med henholds-
vis 1 153 kroner og 1 329 kroner. Landsgjenn-
omsnittet uten Oslo er 1 513 kroner pr. innbyg-
ger.

Det er stor variasjon mellom fylkeskommu-
nene i ressursinnsatsen innen barne- og ungdoms-
psykiatri. Oslo og Finnmark har høyest ressurs-
innsats med henholdsvis 5,4 og 3,6 årsverk pr.
1 000 innbygger under 18 år. Lavest ressursinn-
sats har Hordaland og Vest-Agder, begge fylkes-
kommuner med 0,3 årsverk pr. 1 000 innbygger
under 18 år. I voksenpsykiatrien er det Troms,
Oppland og Oslo som har høyest ressursinn-
sats.

Barnevern

På landbasis (utenom Oslo) er andelen barn og
unge med barnevernstiltak i forhold til innbyg-
gere 0-19 år, 0,7 prosent. Oslo har høyest andel av
fylkeskommunene med 1,1 prosent. Lavest andel
har Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Opp-
land som alle har 0,5 prosent. Alle fylkeskommu-
ner ligger med andre ord mellom 0,5 prosent og
1,1 prosent. Barn med barnevernstiltak pr. årsverk
er 3,0 på landsbasis utenom Oslo. Oslo har lavest

antall barn med barnevernstiltak pr. årsverk med
1,1.

Administrasjon

Nivået på fylkeskommunale administrasjonsutgif-
ter varierer mye fylkene i mellom. Oslo har netto
driftsutgifter i 2001 på mer enn 1 350 kroner pr.
innbygger, som er det høyeste utgiftsnivået i lan-
det. Fylkene i Nord-Norge har også blant de høy-
este driftsutgiftene pr. innbygger, med mellom 1
236 og 1 145 kroner pr. innbygger. Akershus fylke
har de laveste driftsutgiftene med 465 kroner pr.
innbygger. Dette utgjør nær en tredjedel av Oslos
driftsutgifter (netto) pr. innbygger. Gjennomsnitt-
lige driftsutgifter i landet er på 750 kroner pr. inn-
bygger.

I vedlegg 11.5 gis i tillegg en gjennomgang
av tannhelsetjenesten, kulturminne, natur og nær-
miljø. Samferdselstjenesten er ikke rapportert på
grunn av manglende data.

22.3 Kirkelig virksomhet

Det er forutsatt at det gis en årlig rapportering
om utviklingen i den lokale kirkeøkonomien, med
vekt på forholdet mellom kommunene, jf. Budsjet-
tinnst. S. nr. 5 (2001-2002) der komiteen ba om
at det årlig gis ”en omtale av lokalkirkens øko-
nomi og beregning av de økonomiske forpliktel-
ser dette innebærer” i kommuneøkonomiproposi-
sjonen.

Om kirkeøkonomien

Det økonomiske forholdet mellom kommune og
kirke er i første rekke regulert i kirkeloven § 15.
Det økonomiske ansvaret her er særlig knyttet til
drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og
lønn til visse lovbestemte stillinger. De kirkelige
fellesrådene er etter loven gitt et selvstendig for-
valtningsansvar for disse midlene. Kultur- og kirke-
departementet har utarbeidet en veileder (inntatt
i Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-5/
2002 av 16. januar 2002) om forståelsen av kirke-
loven § 15 og forholdet mellom kirken og kom-
munene, som har til hensikt å gi kommunene og
de kirkelige organer en felles forståelse for rekke-
vidden av kommunenes utgiftsforpliktelser overfor
kirken.

De kirkelige fellesrådene mottar også et sær-
skilt statstilskudd over Kultur- og kirkedeparte-
mentets budsjett, jf. kap. 341 post 72. Tilskuddet
er i 2002 på 100 millioner kroner. Flere av de kir-
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kelige fellesrådene mottar i tillegg statstilskudd til
særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og
diakoni, jf. kap. 341 post 71.16.

For omtale av de kirkelige fellesrådenes regn-
skaper for 1999 og 2000, se vedlegg 11.

Kommunal- og regionaldepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommune-
sektoren 2003 (kommuneproposisjonen).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren
2003 (kommuneproposisjonen) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om lokaldemokrati, velferd og økonomi i
kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

I

Stortinget gir Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 4 251 millioner
kroner for 2003. Midlene foreslås bevilget over kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572
Rammetilskudd til fylkeskommuner.

II

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2002 kan gi tilsagn om tilskudd ut over
gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme mill. kroner

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
60 Oppstartingstilskudd 3 727,2
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Vedlegg 1

Inntektssystemet

Inntektssystemet er et kriteriebasert system for
omfordeling av statlige rammetilskudd til kom-
munene og fylkeskommunene. Rammetilskuddet
utgjør i 2002 ca. 37 prosent av kommunenes frie
inntekter, som består av skatteinntekter og ram-
metilskudd. De frie inntektene utgjør i 2002 ca. 75
prosent av kommunesektorens samlede inntekter.
For nærmere omtale av fordelingen for 2003, hen-
vises det til kapittel 2.

Hensikten med inntektssystemet er å fordele
midlene som blir tilført kommunesektoren på en
rettferdig måte slik at kommuner og fylkeskom-
muner får mulighet til å gi sine innbyggere et
mest mulig likeverdig tjenestetilbud. Systemet tar
hensyn til at kommuner og fylkeskommuner har
ulike skatteinntekter og er forskjellig med hensyn
til geografiske, demografiske og sosiale forhold.
Fordi komponentene i inntektssystemet er basert
på objektive kriterier som kommunene selv ikke
kan påvirke, bidrar inntektssystemet til å korrigere
og kompensere for forskjeller mellom kommuner
og fylkeskommuner.

Inntektssystemet skal også ivareta distriktspo-
litiske målsettinger. Et eget tilskudd til kommuner
og fylkeskommuner i Nord-Norge, Nord-Norge til-
skuddet, og et eget tilskudd til små kommuner
med relativt lav skatteinntekt, regionaltilskuddet,
inngår derfor som komponenter i inntektssyste-
met.

I tillegg til å gi en rettferdig fordeling mellom
kommunene og fylkeskommunene og til å ivareta
distriktspolitiske målsettinger, gir inntektssyste-
met (fylkes-) kommunene rammebetingelser som
gjør at de kan ta ansvaret for lokale oppgaver uten
statlig detaljstyring. Ved at (fylkes-) kommunene
selv kan tilpasse tjenestetilbudet vil man få en prio-
ritering av oppgaver som er tilpasset lokale for-
utsetninger, ønsker og behov. Rammefinansiering
bidrar også til kostnadseffektivitet ved at gevins-
ten av effektivisering tilfaller kommunesektoren
selv.

På bakgrunn av en gjennomgang av inntekts-
systemet i St.prp.nr. 62 anbefalte regjeringen at det
i løpet av perioden 2002-2006 ble gjennomført end-
ringer i inntektssystemet. I tråd med regjeringens
anbefalinger ble det av Stortinget gitt tilslutning til

at endringer i inntektsystemet skal gjennomføres
i perioden. En redegjørelse for oppfølgingen av
de vedtatte endringene er gitt i kapittel 6.

1 Inntektssystemets komponenter

Det samlede rammetilskuddet for kommunene og
fylkeskommunene er for 2002 delt i seks tilskudd
for kommunene og fire tilskudd for fylkeskommu-
nene. Tilskuddene tilsvarer poster på kapittel 571
og 572 i statsbudsjettet.

For kommunene foreslår regjeringen for 2003
at det bevilges følgende tilskudd over kapittel 571:
– Post 60 Innbyggertilskudd
– Post 62 Nord-Norge tilskudd
– Post 63 Regionaltilskudd
– Post 64 Skjønnstilskudd
– Post 65 Hovedstadstilskudd
– Post 68 Forsøk med rammefinansiering av øre-

merkede tilskudd

I tillegg foreslår regjeringen at det i statsbudsjettet
for 2003 opprettes et eget storbytilskudd til Ber-
gen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

For fylkeskommunene foreslår regjeringen at
det for 2003 bevilges følgende tilskudd over kapit-
tel 572:
– Post 60 Innbyggertilskudd
– Post 62 Nord-Norge tilskudd
– Post 64 Skjønnstilskudd
– Post 65 Hovedstadstilskudd

1.1 Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet
som et likt beløp pr. innbygger til alle kommuner.
Satsen for 2002 er 7 168 kroner for kommunene
og 2 754 kroner for fylkeskommunene. Størrel-
sen på innbyggertilskuddet bestemmes av at en
trekker ut beløpene på de andre postene fra det
totale rammetilskuddet. Det betyr at den samlede
summen på innbyggertilskuddet til kommunene
framkommer som differansen mellom samlet ram-
metilskudd og summen av Nord-Norge tilskud-
det, regionaltilskuddet, skjønnstilskuddet, hoved-
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stadstilskuddet, storbytilskuddet og tilskuddet til
forsøk med rammefinansiering av øremerkede til-
skudd.

På grunn av store forskjeller mellom kommu-
nene med hensyn til kostnadsstruktur, skatteinn-
tekter, demografisk sammensetning med videre,
blir innbyggertilskuddet omfordelt gjennom
utgifts- og inntektsutjevningen samt overgangsord-
ningen i forbindelse med oppgaveendringer m.m.
og inndelingstilskuddet.

Utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen tar en ved fordelingen
av innbyggertilskuddet midler fra de relativt sett
lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett
tungdrevne kommunene. Størrelsen på omforde-
lingen bestemmes gjennom objektive kriterier i
kostnadsnøklene for kommuner og fylkeskommu-
ner. Objektive kriterier er forhold som kommunen
selv ikke kan påvirke, for eksempel alderssammen-
setning og bosetningsmønster. Det foreslås ingen
endringer i kostnadsnøklene for 2003.

Inntektsutjevning

Gjennom inntektsutjevningen utjevnes forskjeller
i skatteinntekter mellom kommunene og mellom
fylkeskommunene. For 2003 vil inntektsutjevnin-
gen baseres på at kommuner med en skatt under
110 prosent av landsgjennomsnittet får kompen-

sert 90 prosent av forskjellen mellom egen skatt
og referansenivået på 110 prosent. Kommuner
som har skatt over 136 prosent av landsgjennom-
snittet trekkes for 50 prosent av skatteinntektene
over trekknivået på 136 prosent. For fylkeskom-
mune gjelder at fylkeskommuner med skatt under
120 prosent kompenseres 90 prosent av forskjellen
mellom egen skatt og referansenivået på 120 pro-
sent. Det er ingen trekkordning for fylkeskommu-
nene.

Inntektsutjevningen er en omfordelingsord-
ning som på landsbasis summerer seg til null. Det
inntektsutjevnende tilskuddet beregnes for kom-
munene i tre trinn. Først beregnes brutto inn-
tektsutjevning med utgangspunkt i at kommuner
med skatt under referansenivået skal få kompen-
sasjon og at kommuner med høye skatteinntekter
skal få et trekk. I andre trinn beregnes hva brutto
inntektsutjevning koster. Finansieringen av brutto
inntektsutjevning skjer ved at alle kommuner får
et likt trekk i kroner pr. innbygger. I tredje trinn
beregnes netto inntektsutjevning. Netto inntekts-
utjevning er brutto inntektsutjevning minus fra-
trekket for finansieringen. Finansieringen av fyl-
keskommunene beregnes etter samme prinsipp
som for kommunene med den forskjell at det ikke
er en trekkordning i systemet.

1.2 Nord-Norgetilskudd

Som et ledd i regjeringens distrikts- og regio-
nalpolitikk skal kommuner og fylkeskommuner i
Nord-Norge sikres muligheter for å gi et bedre

Tabell 1.1 Kostnadsnøkkel for kommunene 2002

Kriterium Kostnadsnøkkel

Basistillegg 0,026
Innbyggere 0-5 år 0,024
Innbyggere 6-15 år 0,307
Innbyggere 16-66 år 0,125
Innbyggere 67-79 år 0,087
Innbyggere 80-89 år 0,137
Innbyggere 90 år og over 0,051
Skilte og separerte 16-59 år 0,063
Arbeidsledige 16-59 år 0,022
Beregnet reisetid 0,015
Reiseavstand innen sone 0,010
Reiseavstand til nærmeste nabokrets 0,011
Dødelighet 0,026
Ikke-gifte 67 år og over 0,026
Innvandrere 0,004
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,063
Psykisk utviklingshemmede under 16 år 0,003

Sum 1,000

Tabell 1.2 Kostnadsnøkkel for fylkeskommunene
2002

Kriterium Vekt

Innbyggere 0-15 år 0,075
Innbyggere 16-18 år 0,483
Innbyggere 19-34 år 0,040
Innbyggere 35-66 år 0,051
Innbyggere 67-74 år 0,010
Innbyggere 75 år og over 0,010
Skilte og separerte 16-59 år 0,031
Rutenett til sjøs 0,029
Innbyggere bosatt spredtbygd 0,020
Areal 0,007
Storbyfaktor 0,015
Befolkning på øyer 0,008
Vedlikeholdskostnader (veg) 0,058
Reinvesteringskostnader (veg) 0,029
Søkere yrkesfag 0,134

Sum 1,000

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

1292001–2002



tjenestetilbud enn i kommuner og fylkeskommu-
ner ellers i landet. Nord-Norgetilskuddet er der-
for forbeholdt disse kommunene og fylkeskommu-
nene. Nord-Norgetilskuddet skal også bidra til en
høy kommunal og fylkeskommunal sysselsetting
i et område med et konjunkturavhengig nærings-
liv.

Tilskuddet er beregnet etter en fast sats pr. inn-
bygger differensiert mellom fylkene. Tilskuddet
for 2003 fastsettes i statsbudsjettet for 2003. For
nærmere omtale av justeringer i regionaltilskud-
det henvises det til kapittel 9.

1.3 Regionaltilskudd

Regionaltilskuddet er på samme måte som Nord-
Norge tilskuddet begrunnet ut fra regionalpolitiske
hensyn. Regjeringens vurdering er at regionaltil-
skuddet er et hensiktsmessig virkemiddel i regio-
nalpolitikken. Kriteriene for å være berettiget til-
skudd for 2002 er at kommunen må ha færre enn 3
000 innbyggere og lavere skatteinntekter enn 110
prosent av landsgjennomsnittet. Tilskuddets stør-
relse blir gradert etter det geografiske virkeområ-
det for distriktspolitiske virkemidler (A-D), slik at
kommuner i virkeområde A får ut høyere tilskudd
enn kommuner utenom dette området. Regional-
tilskuddet utgjør om lag 575 millioner kroner i
2002. For en nærmere omtale av justeringer som
gjelder regionaltilskuddet, henvises det til kapit-
tel 9.

1.4 Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet består av ordinært skjønn og av
ekstraordinært skjønn. Det ordinære skjønnstil-
skuddet blir brukt til å kompensere kommuner og
fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som
ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen. Det gis her-
under skjønnstilskudd til kommuner i forbindelse
med utgifter til særlig ressurskrevende brukere
av kommunale tjenester, store utgifter til språkde-
lingsklasser med videre.

Det ekstraordinære skjønnstilskuddet som ble
opprettet i forbindelse med omleggingen av inn-
tektssystemet i 1997 blir gradvis avviklet i løpet av
perioden 2002 til 2006. Det ekstraordinære skjøn-
net vil i denne perioden reduseres med 20 prosent
hvert år.

1.5 Hovedstadstilskudd

Fra 1999 ble det innført et eget hovedstadstilskudd
i inntektssystemet. Tilskuddet ble opprettet for å
gi Oslo kompensasjon for om lag halvparten av
inntektsbortfallet ved at selskapsskatten ble gjort
statlig. Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til de
spesielle utfordringer som følger med hovedstads-
funksjonen, og de særskilte utfordringer Oslo har
innen helse- og sosialsektoren.

Hovedstadstilskuddet utgjør for 2002 om lag
153 millioner kroner til Oslo kommune og om lag
70 millioner kroner til Oslo fylkeskommune.

1.6 Storbytilskudd

Regjeringen foreslår å innføre et midlertidig til-
skudd i inntektssystemet som kompensasjon til
Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand for
antatte merutgifter innen rus- og psykiatrisektoren.
For 2003 er størrelsen på tilskuddet som blir fore-
slått 53 millioner kroner. For en nærmere omtale
av storbytilskuddet, henvises det til kapittel 8.

1.7 Inndelingstilskudd

Inndelingstilskudd er en kompensasjonsordning
for kommuner som slår seg sammen. Ordningen
skal sikre at kommuner ikke får reduserte ramme-

Tabell 1.3 Satsene for kommunene 2002

Fylke Sats (kroner pr. innbygger)

Nordland 1 233
Troms 2 365
Finnmark 5 780

Tabell 1.4 Satsene for fylkeskommunene 2002

Fylke Sats (kroner pr. innbygger)

Nordland 774
Troms 882
Finnmark 1 206

Tabell 1.5 Satsene for 2002

Prioriteringsområde Beløp ( i 1000 kroner)

A (Finnmark og Nord-Troms) 8 332
B, C og D 3 610
Utenfor distriktspolitisk virkeområde 3 610
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overføringer som følge av kommunesammenslåin-
ger. Inndelingstilskuddetbestår avbasistilskudd og
regionaltilskudd. Inndelingstilskuddet fryses reelt
på det nivået det har det året kommunene slår seg
sammen, og gis en varighet på 10 år. Regjeringen
foreslår at inndelingstilskuddet opprettholdes i sin
nåværende form i de 10 første årene etter sammen-
slutningen, og at det deretter forlenges gjennom
en nedtrapping med 1/5 hvert av de 5 påfølgende
årene. For en nærmere omtale av forslaget, henvi-
ses det til kapittel 18.

1.8 Forsøk med rammefinansiering

Fra og med år 2000 ble det satt i gang en fireårig
forsøksordning med tildeling av øremerkede til-
skudd som rammetilskudd. Et viktig formål med
forsøket er å undersøke om det bidrar til en mer
effektiv ressursforvaltning, og om det får betydning
for det lokalpolitiske engasjement. De 20 kommu-

nene som deltar får i perioden 2000-2003 opprinne-
lig øremerkede midler tildelt som rammetilskudd.
Fylkeskommunene omfattes ikke av forsøket. For
nærmere omtale, henvises det til vedlegg 4.

1.9 Innlemming av øremerkede tilskudd

Når kommunene overtar ansvaret for nye oppga-
ver, eller øremerkede tilskudd innlemmes i inn-
tektssystemet, er det ønskelig at disse midlene
gradvis fordeles etter inntektssystemets kriterier
for at ikke overgangen for den enkelte kommune
skal skje for brått. Derfor har inntektssystemet en
overgangsordning som skal sørge for at endrin-
gene skjer over tid. Det skal ta 5 år fra første året
tilskuddet skal innlemmes til hele prosessen er fer-
dig. Det samme gjelder endringer i tilskuddsfor-
delingen som følge av at inntektssystemet endres.
For nærmere om innlemming av tilskudd i 2003,
se omtale i kapittel 11.
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Vedlegg 2

Skjønnsfordelingen i 2001 og 2002.
Prosjekter finansiert over prosjektskjønnet

1 Skjønnstildelingen 2001

Ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for
2001 ble det fordelt 4 474 millioner kroner i skjønns-
tilskudd. Det var da blitt overført 300 millioner
kroner fra skjønnstilskuddet til innbyggertilskud-
det i inntektsystemet. Av de 4 474 millioner kro-
nene gikk 2 121,4 millioner kroner som ekstraordi-
nærtskjønn tilkommuner og fylkeskommunersom
taper på omleggingen av inntektssystemet i 1997.
Den ordinære skjønnsrammen for 2001 utgjorde
2 352,6 millioner kroner.

I 2001 hadde over halvparten av fylkene en
nedgang i den ordinære skjønnsrammen sammen-
lignet med året før, som følge av overføringen fra
skjønnstilskuddet til innbyggertilskuddet. 7 av fyl-
kene opplevde en økning i den ordinære skjønns-
rammen. For de fleste av disse fylkene kan denne
økningen forklares med at det ble foretatt en omfor-
deling av skjønnsrammen ut fra målet om et like-
verdig tjenestetilbud. Det ble i denne omfordelin-
gen lagt vekt på å få et jevnere nivå på skjønn pr.
innbygger i de ulike fylkene. Det ble også tatt hen-
syn til om det var store inntektsforskjeller mellom
kommunene i fylket, og om store deler av skjønns-
tilskuddet var bundet opp i særskilte tilskudd. Med
denne bakgrunn ble det lagt inn 20 millioner kroner
ekstra i fylkesrammene til Akershus, Buskerud og
Rogaland. Vestfold ble tilført 18 millioner kroner
ekstra, mens Vest- Agder fikk økt sin ramme med
9 millioner kroner.

Fra og med 2001 ble 15 millioner kroner av
det ordinære skjønnstilskuddet overført til Statens
naturskadefond til bruk for skredsikring i kom-
munene. I kommunerammen for Akershus inngår
bistand til Ullensaker og Nannestad. Tilskuddet er
knyttet til kommunenes merutgifter som følge av
utbyggingen av hovedflyplassen. For 2001 utgjorde
denne bistanden til sammen 66,2 millioner kroner.

I 2000 ble 1,9 millioner kroner av det ordinære
skjønnstilskuddet gitt til kommuner i det samiske
området i Finnmark som har merutgifter knyttet
til tospråklighet. For 2001 ble denne bevilgningen
økt med 8,3 millioner kroner til 10,2 millioner kro-
ner.

Fra 01. januar 2000 ble det innført nytt virke-
område for nedsatt arbeidsgiveravgift. 53 kommu-
ner fikk med dette endret avgiftssats. Av disse fikk
14 kommuner høyere avgiftssats. Disse 14 kom-
munene fikk i 2000 full kompensasjon for kommu-
nenes merutgifter som arbeidsgiver. Det ble lagt
vekt på at kommunene ikke hadde hatt anledning
til å tilpasse seg et høyere avgiftsnivå i god tid
på forhånd. De berørte kommunene må gjennom-
føre innsparinger for å kunne dekke økt arbeids-
giveravgift uten kompensasjon. Dette vil på kort
sikt kunne svekke det kommunale tjenestetilbudet
overfor innbyggerne. I 2001 ble det gitt full kom-
pensasjon på 54,2 millioner kroner til disse kom-
munene.

For 2001 ble midlene til særlig ressurskrevende
brukere økt til 413 millioner kroner. Økningen ble
finansiert innenfor rammen av skjønnstilskuddet.

For 2001 ble 180,9 millioner kroner etterfordelt.
Den sterke økningen i den etterfordelte potten har
i hovedsak sammenheng med at det i 2000 ble utbe-
talt relativt mye i forskudd på rammeoverføring for
2001. Kommunal- og regionaldepartementet er gitt
fullmakt til å kunne utbetale forskudd på rammen
for 2001 på inntil 200 millioner kroner for kommu-
nene og fylkeskommunene. For å ha igjen midler
til å dekke inn flere forskudd, var det behov for å
holde igjen midler. Reservepotten for 2001 ble også
øket sammenlignet med året før til 17,4 millioner
kroner. Av de 180,9 millioner kronene var 25 mil-
lioner kroner satt av til utviklings- og utrednings-
prosjekter, herunder veiledning og tilrettelegging
av KOSTRA-prosjektet i kommunene.

I Revidert nasjonalbudsjett 2001 er det rede-
gjort for konsekvenser for enkeltkommuner av nye
regler for verdsettelse og/eller fordeling av eien-
domsskatt på kraftanlegg. Det ble gitt en særskilt
bevilgning for 2001 på 25 millioner kroner. Tilskud-
det ble gitt til kommuner som hadde en reduksjon
i inntektene fra eiendomsskatt på minst 1 million
kroner, og hvor reduksjonen var på mer enn 20 pro-
sent. For tap utover 20 prosent ble 41 prosent kom-
pensert. I tillegg ble det gitt ekstra kompensasjon
til Ulvik kommune slik at ingen kommuner skulle
få en samlet reduksjon fra 2000 til 2001 utover 35
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prosent. Dette medførte at 35 kommuner fikk tildelt
mellom 20 000 kroner og vel 3,6 millioner kroner.

Fylkeskommunene fikk 76 millioner kroner
mindre iordinærtskjønn i2001enn i2000.Dettehar
blant annet sammenheng med at det ble overført
om lag 100 millioner kroner fra skjønnstilskuddet
til innbyggertilskuddet i inntektssystemet. I Kom-
muneproposisjonen for 2001 varslet departemen-
tet at det var nødvendig med en viss omfordeling
av de ordinære skjønnsmidlene mellom fylkeskom-
munene ut fra målet om et likeverdig tjenestetilbud.
Det ble i tråd med dette lagt inn 12 millioner kroner
ekstra i skjønnsmidler til Rogaland og 8 millioner
kroner ekstra til Hordaland. Disse fylkeskommu-
nene hadde lavt skjønnstilskudd pr. innbygger og
et relativt lavt inntektsnivå. Som følge av overførin-
gen av skjønn til innbyggertilskuddet fikk alle fyl-
keskommunene som får tildelt skjønnsmidler en
nedgang i skjønnstilskuddet fra 2000 til 2001.

2 Skjønnstildelingen 2002

I 2002 blir det fordelt om lag 4 385 millioner kroner
i skjønnstilskudd til kommuner og fylkeskommu-

ner. Ordinært skjønn for 2002 ble satt til 2 875 mil-
lioner kroner. Av dette var 2 024,1 millioner kroner
fordelt på kommunene, og 850,5 millioner kroner
fordelt på fylkeskommunene. Det ekstraordinære
skjønnet for 2002 ble beregnet til 1 465 millioner
kroner, som fordelte seg med 1 190,7 millioner
kroner på kommunene og 274,2 millioner kroner
på fylkeskommunene. Ved fastsettelsen av fylkes-
rammene for 2002 ble det tatt utgangspunkt i fyl-
kesrammene for 2001. Tabell 2.1 viser skjønnsfor-
delingen for kommunene fylkesvis og fylkeskom-
munene for 2001 og 2002.

Fra 2001 til 2002 hadde alle kommunene fylkes-
vis, unntatt Oslo, en økning i skjønnsrammen. Bak-
grunnen for økningen er hovedsakelig knyttet til
innlemmingen av omsorgstilskuddet (fra Sosial- og
Helsedepartementets budsjett), økning i tilskudd
til ressurskrevende brukere, og tilskudd til vekst-
og fraflyttingskommuner.

Den ordinære skjønnsrammen er i utgangs-
punktet videreført på samme nominelle nivå som
i 2001.

I rammen for 2002 ble det lagt inn 500 millio-
ner kroner til kompensasjon for særlig ressurskre-
vende brukere. Fylkesmennene valgte å prioritere

Tabell 2.1 Ordinært skjønnstilskudd til kommunene fylkesvis og fylkeskommunene i 2001 og 2002 i
millioner kroner

Kommuner Fylkeskommuner
2001 2002 2001 2002

Østfold 56,8 81,3 25,9 40,7
Akershus 102,8 153,4 0,0 24,7
Oslo 0,0 0,0 0,0 11,8
Hedmark 88,3 109,4 27,3 36,1
Oppland 78,9 98,5 25,1 47,5
Buskeru 52,2 67,1 26,2 42,1
Vestfold 46,5 65,2 36,4 54,6
Telemark 45,6 68,3 27,5 34,6
Aust-Agder 41,8 43,9 19,4 22,6
Vest-Agder 34,8 46,3 36,3 39,4
Rogaland 45,7 96,3 24,3 61,7
Hordaland 123,9 166,4 28,8 66,7
Sogn og Fjordane 78,7 90,9 51,3 52,6
Møre og Romsdal 97,3 119,9 35,6 43,2
Sør-Trøndelag 112,9 129,9 30,1 52,9
Nord-Trøndelag 90,7 104,1 34,0 46,0
Nordland 179,5 201,2 71,8 79,4
Troms 146,8 151,2 46,8 48,0
Finnmark 129,5 131,3 33,6 45,9
Forskudd/Etterfordelt 180,9 99,5 38,6 0,0

Sum 1 733,61 2 024,1 619 850,52

1) Eksklusiv kompensasjon for tapt eiendomsskatt som ble vedtatt i RNB 2001.
2) Eksklusiv 100 millioner kroner som ble lagt inn i RNB 2002 i forbindelse med sykehusoppgjøret for fylkekommunene.
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49 millioner kroner ekstra innenfor fylkesrammene
til dette formålet i 2002.

Fra2002bleomsorgstilskuddetknyttet tilHand-
lingsplan for eldreomsorg, kapittel 670, post 61,
under Sosial- og Helsedepartementets budsjettom-
råde innlemmet i inntektssystemet. Det såkalte
skjønnstilskuddet på 175 millioner kroner ble lagt
inn i skjønnsrammen for å videreføre de hensyn
som var tatt i planperioden.

I perioden 2002-2006 skal det gjennomføres
fire endringer i inntektssystemet for kommunene:
avvikling av ekstraordinært skjønn, innføring av
nye bosettingskriterier, økning av skatteandelen og
økning i inntektsutjevningen. I 2002 får de kom-
muner som taper vesentlig på endringene og som
har skatteinntekt under 110 prosent av landsgjenn-
omsnittet kompensert tap utover 40 kroner pr. inn-
bygger. Total ble det i 2002 lagt inn 40,5 millioner
til dette formålet.

I løpetav densammeperiodenskaldet gjennom-
føres to endringer i inntektssystemet for fylkes-
kommunene:avviklingavekstraordinærtskjønnog
økning av skatteandelen. I løpet av den samme peri-
oden vil fylkeskommunene få omfordelt sine frie
inntekter på grunn av sykehusreformen gjennom
overgangsordningen i inntektssystemet. I 2002 får
fylkeskommuner som samlet sett har tapt på end-
ringene i inntektssystemet og sykehusreformen
fått kompensert tap utover 40 kroner pr. innbyg-
ger. Dette utgjør totalt 57,2 millioner kroner.

I Kommuneproposisjonen for 2002 ble det satt
av 50 millioner kroner innenfor det ordinære skjøn-
net til kommuner med sterk befolkningsvekst,
sterk befolkningsnedgang eller skjev alderssam-
mensetning.

Reduserte utgifter til særskilte tilskudd, herun-
der kompensasjon til kommuner som taper på en
høyere sone for arbeidsgiveravgift og overføring
av midler til tospråklighet til Sametinget, bidro til
å redusere skjønnsrammen med henholdsvis 27,1
og 10,2 millioner kroner.

I 1997 ble tilskuddet til den kommunale land-
bruksforvaltningen på 349 millioner kroner inn-
lemmet i inntektssystemet, men midlene ble inn-
til videre videreført med uendret fordeling uten-
for overgangsordningen i inntektssystemet. Fra og
med 2002 er disse midlene lagt inn i overgangs-
ordningen i inntektssystemet. I skjønnsrammen for
2002 ble det lagt inn 13,2 millioner kroner i kom-
pensasjon til de kommuner som tapte mer enn 20
kroner pr. innbygger på omleggingen.

I St.prp. nr. 1 (2000-2001) ble det signalisert at
kommuner som tapte vesentlig på innføringen av
løpende inntektsutjevning i 2000 eventuelt kunne
vurderes i forhold til skjønnstildelingen for 2002.

Departementet la til grunn at kommuner med en
skattevekst som var lavere enn landsgjennomsnit-
tet i 1999 og høyere enn landsgjennomsnittet i 2000
ville tape på endringen. I rammen for 2002 ble det
lagt inn totalt 15 millioner kroner til kompensasjon
til disse kommunene.

Særskilte tilskudd som ble prioritert i fordelingen av
skjønnsrammen for 2002

Det ble i 2002 lagt inn 28,5 millioner kroner i fyl-
kesrammene til kommuner som har store utgifter
som følge av regelen om språkdeling i grunnsko-
leloven § 2-5.

I 2001 ble det gitt full kompensasjon på 54,2 mil-
lioner kroner til de 14 kommunene som fikk økt
arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2000. Kompensasjo-
nen ble trappet ned til 27,1 millioner kroner i 2002.

I rammen for Akershus ble det lagt inn 50,5
millioner kroner til finansieringsbistand til Ullen-
saker og Nannestad, samt 13,9 millioner kroner i
kompensasjon for utgifter til felles renseanlegg til
de samme kommunene.

4 millioner kroner ble lagt inn i rammen til Hed-
mark som tilskudd til etableringen av Rena Leir i
Åmot kommune. Åmot kommune fikk i tillegg 3
millioner kroner som tilskudd til sivil planlegging
i forbindelse med etableringen av Regionfelt Øst-
landet.

Seljord og Fyresdal i Telemark ble for 2002 til-
delt henholdsvis 0,4 millioner kroner og 0,1 millio-
ner kroner som kompensasjon for feil i nabokrets-
katalogen, som benyttes ved beregning av et av
bosettingskriteriene.

I rammen til Sogn og Fjordane ble det lagt inn
8 millioner kroner til Årdal kommune som kom-
pensasjon for bortfall av selskapsskatt.

Verdal kommune i Nord-Trøndelag fikk et til-
skudd på 2 millioner kroner finansiering av pro-
sjekt for omorganisering av kommunens tjeneste-
produksjon.

I rammen til Vest- Agder ble det lagt inn 3,2 mil-
lioner kroner til Mandal kommune. Kompensasjo-
nen ble gitt som følge av at kommunen på grunn av
storm ble påført ekstra kostnader knyttet til byg-
ging av ny molo på Gismerøya.

Eigersund kommune får i 2002 3 millioner kro-
ner i kompensasjon som følge av høyt uttrekk fra
rammetilskuddet på grunn av et relativt høyt antall
elever i private skoler. Dette ble lagt inn i rammen
til Rogaland.

For 2002 er det satt av 25 millioner kroner
til finansiering av prosjekter innenfor skjønnsram-
men til kommunene. Dette vil bli nærmere omtalt
i avsnitt 3.
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Alle fylkeskommunene hadde en reell vekst i
skjønnsrammen fra 2001 til 2002. Veksten skyldes
hovedsakelig kompensasjon i forbindelse med sta-
tens overtakelse av sykehusene fra fylkeskommu-
nene fra 01. januar 2002.

I Revidert nasjonalbudsjett 2002 ble det lagt inn
100 millioner kroner ekstra i skjønnsrammen til
fylkeskommunene. Midlene skal gå til dekking av
økt rentebelastning som følge av økt gjeld i fylkes-
kommunene knyttet til merforbruk innenfor spe-
sialisthelsetjenesten i 2001.

Revidering av retningslinjene for fylkesmannens for-
deling i 2002

Fra 2002 fikk fylkesmennene tildelt ansvaret for den
kommunevise fordelingen av fylkesrammen. Det
enkelte fylke ble videre gitt anledning til å holde
igjen en pott på inntil 5 prosent av fylkets ramme
til fordeling til kommunene gjennom året. I 2002
satte 11 av 18 fylkesmenn av totalt om lag 36,2 mil-
lioner kroner i utfordelte midler. Det er stor varia-
sjon mellom fylkene når det gjelder størrelsen på
den ufordelte potten. Størrelsen på andelen av den
ordinære skjønnspotten som ble satt av til senere
fordeling, varierer fra 1 til 5 prosent i 2002 (0,5 til
6,7 millioner kroner).

Behovet for å gi støtte over skjønnsmidlene
til utredning og iverksetting av omstillingstiltak til
kommuner som er i en vanskelig økonomisk situa-
sjon, ble uttrykt mer eksplisitt i retningslinjene for
skjønnstildelingen fra 2002. Det ble videre poeng-
tert at fylkesmannen har en viktig oppfølgingsrolle
i slike saker.

Stadig flere kommuner ønsker å utvikle og
utrede et interkommunalt samarbeid på nye områ-
der for å møte de utfordringene regionen står over-
for. Fylkesmennene ble fra 2002 oppfordret til å
stimulere til interkommunalt samarbeid gjennom
delfinansiering av samarbeidsprosjekter mellom
kommuner.

3 Utviklingsprosjekter i 2001og 2002
finansiert gjennom skjønnsmidler

Utviklingsprosjekter i 2001

Departementet foreslo i St.prp. nr.1 (1996-97) at
det i begrenset omfang kunne tildeles midler fra
skjønnsrammen direkte til konkrete utrednings-
og utviklingsprosjekter i en kommune/fylkeskom-
mune, eller i samarbeidende kommuner/fylkes-
kommuner. Departementet la videre opp til en årlig
tilbakemelding til Stortinget i Kommuneproposi-

sjonen om denne bruken av skjønnsmidler. Stor-
tinget hadde i sin behandling av proposisjonen
ikke merknader til departementets forslag. Til en
viss grad har også prosjekter med en klar relevans
for kommunene som departementet selv har ini-
tiert, blitt finansiert gjennom skjønnet. Siden 1998
har det årlig blitt avsatt utredningsmidler gjennom
skjønnet.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling
av prosjektskjønnsmidler:
1. Prosjektene må ha utviklingskarakter og ha

læringseffekt for andre kommuner og fylkes-
kommuner.

2. Støtte gis primært på bakgrunn av søknader fra
kommunesektoren (ev. i samarbeid med KS),
men kan også brukes av avdelingen selv til å
initiere utviklingsprosjekter i noen kommuner/
fylkeskommuner. Dersom tilsagn gis til andre
enn kommuner/fylkeskommuner, må det gå
klart fram at søker opptrer på vegne av kommu-
ner/fylkeskommuner og at det i hovedsak er
kommuner/fylkeskommuner som vil dra nytte
av tiltaket.

3. Det kan ytes støtte til godkjente forsøk etter
forsøksloven, og til evaluering av forsøk.

4. Støtten må være avgrenset i tid og størrelse.
Støtten bør maksimalt gis i to år. Støtte utover
to år må vurderes særskilt, primært i forbin-
delse med 1. gangs søknad. Ved slik særskilt
vurdering skal det legges vekt på søknadsum
og størrelse på disponibel ramme.

I 2001 ble det avsatt 25 millioner kroner til bruk til
særskilte prosjekter gjennom skjønnsmidlene (kap
571.64). Som varslet i St.prp. nr. 60 (1997-98) skal
en del av disse midlene benyttes i forbindelse med
veiledning og tilrettelegging av KOSTRA-prosjek-
tet i kommunene, jf. også omtale av KOSTRA-rap-
portering i kapittel 22 og vedlegg 11. I 2001 ble 15
millioner avsatt til særskilte prosjekter og til utred-
ninger av kommune- og fylkeskommunesammen-
slutninger inklusive interkommunalt samarbeid.

Lokaldemokratiprosjekter:

– Prosjektet IKT og lokaldemokratiet i norske
kommuner i regi av SEFOS fikk støtte med
kroner 300 000. Hensikten er å analysere bruk
av IKT som hjelpemiddel til å styrke kontakten
mellom innbyggerne og kommunen.

– Det ble bevilget 400 000 kroner til å utrede pro-
blemstillingen fragmentering av det lokale selv-
styre, også det i regi av SEFO.

– I prosjektet Lokalpolitikk i et generasjonsperspek-
tiv blir det rettet særlig søkelys på ungdoms
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medvirkning. NOVA/ISF fikk 300 000 kroner i
støtte til prosjektet. Hilde Lidèn og Guro Øde-
gård (2002): Ungt engasjement. Ungdoms sam-
funnsengasjement og lokalpolitiske deltagelse.
NOVA-rapport 6/2002.

– Vestfold fylkeskommune har fått 30 000 kroner
til evaluering av et prosjekt om barn og unges
medvirkning og innflytelse i planprosesser.

Planlegging, økonomistyring, omstilling og effekti-
visering

– 150 000 kroner ble bevilget til videreføring av
prosjektet kommuneplanlegging og samordnet
planveiledning i Nordland. Prosjektet utføres i
regi av fylkesmannen i Nordland. Prosjektet
mottar også støtte fra Miljøverndepartementet
og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Det var siste året som prosjektet ble støtte av
Kommunal- og regionaldepartementet.

– Modellkommuneforsøket omfatter tre kommu-
ner oghver kommune har en prosjektperiode på
tre år. Omstilling skal blant annet skapes gjen-
nom aktivt å trekke de ansatte inn i en prosess
med omorganisering og forbedring av driften.
Prosjektet mottar også støtte fra Kommunefor-
bundet. Steinkjer og Porsgrunn fikk til sammen
utbetalt 909 560 kroner i prosjektstøtte.

– Prosjektet Balansert målstyring ble startet opp
høsten 2000 som et forprosjekt. Et viktig poeng
medprosjektet er ”styre langs flere dimensjoner
ennde rent økonomiske”. I løpet av2001/02 prø-
ves styringskonseptet ut i Harstad, Tønsberg
og Sør-Trøndelag fylkeskommune. En veileder
i balansert målstyring i kommunalsektor basert
på erfaringene fra de tre pilotene er utarbeidet
(rundskriv H-2130. Veilederen er også tilgjenge-
lig i elektronisk form (www.krd.dep.no/) ). Det
er i tillegg avholdt en formidlingskonferanse i
januar 2002. Prosjektet har vakt stor interesse
i kommunesektoren. I 2001 var utbetalingen til
prosjektet 1 699 795 kroner.

– Høsten 2000 ble Institutt for kommunal regn-
skapsskikk stiftet med Kommunenes Sentralfor-
bund, Forbundet for kommunal økonomifor-
valtning og skatteinnfordring, Norges Kommu-
nerevisorforbund og Kommunal- og regional-
departementet. Bakgrunnen er de endringene
i kommuneloven og forskrifter som kun gir
rammer og prinsipper for kommunenes års-
regnskap. Regnskapsføring må dermed i større
grad baseres på standarder for god kommunal
regnskapskikk. Bevilgningen i 2001 var på 750
000 kroner.

– I 1999 utførte Stiftelsen for samfunns- og

næringslivsforskning en analyse over variasjo-
ner i effektivitet på pleie- og omsorgssektoren
i alle landets kommuner (”Effektivitet i pleie
og omsorgssektoren”, Edvardsen, Førsund og
Aas, Rapport 2/2000 Frischsenteret, se også
omtale i kommuneøkonomiproposisjonen for
2001 kap.19 ). I 2000 ble det bevilget 208 000
kroner i regi av Agenda utredning å lage en
oppfølgingsstudie innen pleie og omsorgssekto-
ren for et utvalg enkeltkommuner. Også Sosial-
og helsedepartementet og Finansdepartemen-
tet finansierer prosjektet. Prosjektet ble ferdig-
stilt i 2001, og ble støttet med 100 000 kroner.
Prosjektet er dokumentert i rapporten. Fakto-
rer som påvirker effektiviteten i pleie- og omsorgs-
sektoren, Agenda, 2001.

– I forbindelse med konsultasjonene mellom sta-
ten og kommunene ble det av sekretariatet
våren 2001 utarbeidet en rapport om produkti-
vitetsutviklingen i sektoren. Som en oppfølging
av denne ble Allforsk på NTNU engasjert til å
utrede en vurdering av måloppnåelse og effek-
tivitet i kommunene på grunnlag av KOSTRA-
data. Prosjektet ble støttet med 310 000 kroner
i 2001, og vil bli ferdigstilt i 2002.

– 800 000 kroner til kommunenettverk for for-
nyelse og effektivisering. Prosjektet gjennom-
føres i samarbeid med Arbeids- og admini-
strasjonsdepartementet, Finansdepartementet
og Kommunenes Sentralforbund. Nettverket er
tenkt støttet over en periode på to år, og vil bli
støttet med 200 000 kroner i 2003.

– 100 000 kroner ble bevilget til å bidra tilutvikling
av et servicesenter i Larvik kommune. Prosjek-
tet ble også støttet i 2000. For de som er inter-
essert i omstillingen i Larvik kommune vises
det til den KS-finansierte rapporten fra Roga-
landsforskning Kommunal meldingsordning –
en vei til bedre brukerdialog? Evaluering av
Larvik kommunes meldingsordning, Svein Hel-
gesen, Ståle Opedal og Arne Jarl Ringstad RF-
rapport 2002-023.

– Et prosjekt for å evaluere servicegarantien i
Eidskog kommune utføres i 2001 og 2002 og
ble i 2001 støttet med 400 000 kroner.

– Nett.no (http://nettno.fjordinfo.no/) er et sam-
arbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Sogn
og fjordane, fylkeskommunen og KS i fylket om
samordnet bruk av IKT i offentlig forvaltning.
Prosjektet gjennomføres i 2001 og 2002 og ble
støttet med 250 000 kroner i 2001.

– Snåsa kommune fikk 400 000 kroner i støtte til
et organisasjonsutviklingsprosjekt.

– Søgne kommune fikk 300 000 kroner i støtte til
et omstillingsprosjekt.
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– Forvaltningsprosjektet i Akershus ble støttet
med 150 000 kroner.

Prosjekter om kommune- og fylkeskommunesam-
menslutninger og interkommunalt samarbeid. Det
vises til omtale av prosjektene i kap. 18 og ved-
legg 7.

– Vesterålen-kommunene har fått 505 000 kroner
til å utrede og konkretisere to samarbeidsmo-
deller. Oppfølging av det såkalte KIKS-prosjek-
tet.

– 500 000 kroner til interkommunalt samarbeid i
Glåmdalsregionen.

– 400 000 kroner til utredninger om interkommu-
nalt samarbeid i Orkdalregionen.

– 770 000 kroner til utredninger om interkommu-
nalt samarbeid på Nord-Jæren med sikte på å
iverksette et forpliktende interkommunalt sam-
arbeid på arealsiden (jf. omtale i kap. 18).

– 500 000 kroner til 9 kommuner i Vestfold som
sammen med Høgskolen i Vestfold skal utrede
organisasjons- og styringsmodeller for inter-
kommunalt samarbeid.

– 500 000 kroner til Telemarksforskning for å
kartlegge interkommunalt samarbeid. Dette er
tredje og siste del av et prosjekt som har bestått
av en kartlegging av regionrådene og en sam-
menlignende studie av kommunesamarbeid i
Norden (begge avsluttet i 2000).

– 100 000 kroner til grensejusteringssak på Kolbu
(Østre og Vestre Toten kommuner).

– 150 000 kroner til utredning av interkommu-
nalt samarbeid i Ølen, Etne, Vindafjord og kon-
sekvenser av sammenslutning mellom Ølen og
Vindafjord.

– 100 000 kroner til formidlingskonferanse om
forskning og erfaringer knyttet til interkommu-
nalt samarbeid og kommunesammenslutning i
forbindelse med åpningen av Re kommune.

– Statistisk sentralbyrå har fått 75 000 kroner til
et prosjekt om smådriftsulemper og kostnadsef-
fekt av sammenslutninger.

– 250 000 kroner i støtte til utredning av ny kom-
munestruktur i Bjarkøy/Harstad.

– 500 000 kroner til utredning av framtidig kom-
munestruktur for Askvoll, Hyllestad og Fjaler
(HAF-kommunene).

– 300 000 kroner til utredning av kommunesam-

menslutning eller interkommunalt samarbeid i
Ytre Namdal (Leka, Nærøy og Vikna).

– 300 000 kroner til utredning om samarbeid/
sammenslutning av Hol og Ål.

– 350 000 kroner til kommunesamarbeid/sam-
menslutning i Skjerstad og Bodø.

– 400 000 kroner til utredning om samarbeid/
inndeling i Agderfylkene og Telemark fylkes-
kommune.

– 220 000 kroner til Telemark fylkeskommune
for å utrede samarbeid/inndeling i Buskerud,
Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

– 500 000 kroner utredning om samarbeid/innde-
ling i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Diverse prosjekter

– 248 000 kroner til et prosjekt i regi av ALL-
FORSK, NTNU om ”Kommunenes respons på
endringer i økonomiske rammebetingelser”.
Rapport fra prosjektet vil foreligge sommeren
2002.

– Rammefinansieringsprosjektet (se omtale i ved-
legg 4) evalueres av Telemarksforskning og ble
delfinansiert med 739 958 kroner i 2001.

– 100 000 kroner ble gitt til lobbykurs for kvinner i
regi av Likestillingssenteret, Kommunenes sen-
tralforbund, Foreningen Norden og Europahu-
set.

– 200 000 kroner ble brukt til å finansiere et pro-
sjekt om utbyggingsavtaler i regi av Allforsk,
NTNU. Se nærmere omtale i kapittel 15.

– 170 000 kroner til konferanse om kvalitet og
fornyelse på Lillehammer.

Utviklingsprosjekter i 2002

I 2002 er ordningen med prosjektskjønnsmidler
videreført, og det er avsatt 25 millioner kroner over
kapittel 571.64. Av dette er 8 millioner avsatt til
avslutning av KOSTRA-prosjektet. 17 millioner er
budsjettert til særskilte prosjekter og til utrednin-
ger av kommune- og fylkeskommunesammenslut-
ninger inklusive interkommunalt samarbeid. For-
delingen av disse midlene vil bli rapportert i Kom-
muneproposisjonen for 2004.
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Vedlegg 3

Lokaldemokratiprosjekter

1 Ungdom og demokrati

Som en del av Kommunal- og regionaldepartemen-
tets arbeid med lokaldemokrati, fikk forsknings-
stiftelsene Institutt for samfunnsforskning (ISF) og
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
og aldring (NOVA) høsten 2001 i oppdrag å gjen-
nomføre et prosjekt for å se på ungdoms deltagelse
og engasjement i lokalpolitikken. Blant spørsmål
som ble reist var hvilke rettigheter og posisjoner
ungdom har som politiske aktører og om ungdom
bruker andre virkemidler for politisk menings-
ytring enn voksne. Andre spørsmål var om ungdom
selv opplever at de har innflytelse, hvilken betyd-
ning ungdommens politiske engasjement og lokal-
politiske deltakelse har for det framtidige demo-
kratiet og om frykten for et framtidig demokrati-
underskudd er reell.

Valgforskningen viser at deltakelsen blant før-
stegangsvelgerne, i likhet med befolkningen for
øvrig, har hatt en nedgang i perioden 1981 til 1997.
Dette gjelder både for stortingsvalgene og lokal-
valgene. Den samme trenden gjelder for frivillige
organisasjoner, der stadig færre ungdom melder
seg inn i de tradisjonelle ideologiske organisa-
sjonene. Bruken av andre deltakelsesformer som
underskriftskampanjer, demonstrasjoner, å ta opp
saker i organisasjoner eller å henvende seg til fol-
kevalgte, viser samtidig en økning i perioden 1985
til 1999.

Rapporten fra ISF og NOVA viser at ungdom i
dag framstår både som mer samfunnspolitisk aktive
og at de har et bredere aktivitetsspekter enn eldre
aldersgrupper. Når det gjelder fordelingen mellom
kjønnenekanviseat i alderen14-18år er jenter langt
mer politisk aktive enn guttene. Denne kjønnsfor-
delingen finner vi også i aldersgruppen 19-23 år,
men den viskes helt ut i aldersgruppen 24-63 år.

Ser vi på gruppene av de aktive unge og de pas-
sive unge er de svært like. Det finnes ingen stor for-
skjell når det gjelder grad av politisk kompetanse,
tillit til det politiske system eller grad avmakt og
apati. Skillet mellom de to gruppene ligger imidler-
tid i at de aktive mente at man burde gå aktivt inn å
kjempe for å påvirke samfunnsforholdene, mens de
passive valgte å trekke seg bort. Et annet moment

for graden av politisk aktivitet, er at mye tyder på
at foreldres politiske engasjement har betydning
for ungdom.

Et interessant aspekt ved prosjektet er at det
viser seg at ungdom ser ut til å ha en relativ stor
tillit til det politiske system. Til tross for en synk-
endevalgdeltagelsemener ungdomatdetåstemme
ved valg er den aktiviteten som oppleves som mest
effektiv for å påvirke beslutninger i samfunnet. Det
vil med andre ord si at tilliten til det politiske syste-
met som helhet er relativt høyt. Det store spørsmå-
let blir derfor hvorfor ungdom ikke i langt høyere
grad deltar i de politiske valgene. Det kan hende
at ungdom ikke opplever valget som relevant eller
anvendelig for egen del. Dette er noe forskere bør
se nærmere på. Når det gjelder andre virkemidler
som demonstrasjoner, boikott av produkter, poli-
tikerkontakt, parti- og organisasjonsdeltagelse og
mediaprofilering, skiller ikke ungdom seg i vesent-
lig grad fra de eldre. Det finnes imidlertid et unn-
tak, ungdom ser ut til å ha større tiltro til demon-
strasjoner og ulovlige protestaksjoner enn de eldre
aldersgruppene.

I underkant av 200 kommuner har satt i gang
ungdomsråd. Initiativ er oftest tatt av forvaltningen
eller politikere. I noen få tilfeller har initiativ kom-
met fra ungdommen selv, eller fra frivillige organi-
sasjoner. Begrunnelsen for opprettelse av slike råd
har ofte vært behov blant forvaltning og politikere
for å få informasjon fra barn og unge. En annen
motivasjon er at slike ungdomsråd kan bidra til økt
politisk deltakelse.

Det er to hovedprinsipper for hvordan ung-
domsrådene er satt sammen;
1. Medlemmene representerer skolene, organi-

sasjoner og ungdomsklubber. Denne måten å
sette sammen ungdomsråd på gjør at rådet blir
en type kanal for påvirkning med uklar legiti-
mitet. Den savner legitimitet fordi utnevnelsen
av medlemmene ikke er demokratisk fundert,
samtidig som den gir legitimitet til forvaltnin-
gens avgjørelser.

2. Nominasjonsprosess lik kommunevalg fra par-
tier og politisk uavhengige grupper.

Ungdomsråd har i mange kommuner en sterk posi-
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sjon som en mulig påvirkningskanal. De kan for
eksempel være faste høringsinstanser i saker som
angår ungdom. Ungdomsråd er også et positivt til-
tak fordi de viser at kommunale myndigheter øns-
ker å involvere ungdommen i de politiske avgjø-
relsene. Ungdomsråd er i noen tilfeller et uttrykk
for å realisere nye tiltak som kan profilere en ung-
domsvennlig politikk og utvikle lokal tilhørighet.

På den andre siden kan ungdomsrådene
”tvinge” ungdommer inn i en formalisert møteform
og struktur som kan virke mot sin hensikt. Det er
viktig at ungdommen får utforme sine synspunk-
ter og innlegg på egne premisser. Å gi ungdoms-
rådene egne budsjett slik at egne ideer kan rea-
liseres er også et positivt tiltak. Opprettelsen av
ungdomsråd begrunnes i politikernes og forvalt-
ningens behov, mens legitimiteten andre ungdom-
mer gir ungdomsrådet hengersammen medde pro-
sjektene de realiserer. Det er i forhold til slike pro-
sjekter at ungdomsrådet kan virke mobiliserende
i forhold til ungdommers samfunnsengasjement.

2 Valgdeltakelse og lokaldemokrati

En utvikling med synkende valgdeltakelse ved
kommunevalg gjorde at Kommunal- og regionalde-
partementet (KRD) sammen med Institutt for sam-
funnsforskning og Kommunenes sentralforbund
fikk gjennomført et forskningsprosjekt for å få en
bedre forståelse av hvorfor vi har hatt denne utvik-
lingen.

Sentrale spørsmål i forskningsprosjektet har
vært: Hva er det som skjer med lokaldemokratiet?
Er grunnen til at velgerne ikke stiller opp at de er
fornøyd med den måten de folkevalgte styrer på
at de ikke lenger finner det nødvendig å stille opp
ved valgurnene?

Fra et toppnivå på 81 prosent i 1963 har valg-
deltakelsen ved kommunevalg sunket med over 20
prosentpoeng fram til valget i 1999. Vi må faktisk
helt tilbake til 1922 for å finne lavere valgdeltakelse
enn ved det siste kommunevalget. For fylkestings-
valgene er situasjonen enda verre, med et forelø-
pig bunnivå på 56,8 prosent i 1999. Hvorfor synker
valgdeltakelseniNorge?Hvorfor er denlavereenni
andre nordiske land? Representerer den synkende
valgdeltakelsen en trussel mot demokratiet eller
er det ikke så farlig at deltakelsen faller? Hvordan
kan vi egentlig forklare variasjoner i deltakelsen
mellom ulike velgergrupper og mellom ulike land?
Hva mener norske velgere om valg, borgerplikt og
demokrati?

Ulike forskere har vært involvert i dette forsk-
ningsprosjektet og resultatene er presentert i boka

”Valgdeltakelse og lokaldemokrati” redigert av Bernt
Aardal. Nedenfor følger en omtale av de enkelte
temaene som tas opp i denne boka.

Bernt Aardal: Valgdeltakelse og lokaldemokrati – en
innføring og oversikt

Samspillet mellom individuelle egenskaper, sosial
og politisk kontekst og institusjonelle rammebetin-
gelser kan ikke understrekes sterkt nok når man
skal forsøke å forklare variasjoner i valgdeltakel-
sen både over tid og mellom land. En bredt anlagt
studie av 324 demokratiske valg i 91 forskjellige
land mellom 1972 og 1995 bekrefter dette. Både
økonomisk utviklingsnivå, graden av lese- og skri-
veferdighet, befolkningsstørrelse og tetthet, stem-
meplikt, stemmerettsalder, valgsystem, hvor jevnt
valget er og hvor mange partier som stiller til valg
har betydning for hvor mange som deltar i valget.
Det er med andre ord viktig å ta i betraktning fak-
torer på ulike nivåer. Selv om politikkens innhold
og form spiller en viktig rolle, må man imidlertid
også ta hensyn til hvilken institusjonell ramme som
politikken utspiller seg innenfor. Er systemet kan-
didatsentrert eller partisentrert? Hvordan bidrar
ulike organisasjoner og teknologiske løsninger til
den politiske mobiliseringen? Hvilke stridsspørs-
mål blir politisert i valgkampen? osv.

Gjennomgangen av demokratiteorier og empi-
riske studier har vist at det ikke finnes noen abso-
lutt målestokk som avgjør i hvilken grad deltakel-
sen ved et gitt valg kan tolkes som et demokra-
tisk faresignal eller som et sunnhetstegn. Det ene
ytterpunktet er at ingen deltar i valgene, det andre
ytterpunktet er at alle deltar. Mellom disse ytter-
punktene vil den enkeltes idealer for demokratisk
deltakelse og skjønnsmessige vurderinger av den
foreliggende situasjon være utslagsgivende. I seg
selv er dette en viktig nyansering i forhold til dom-
medagsprofeter som roper opp om ”katastrofevalg”
og ”demokratiet i krise” når valgdeltakelsen syn-
ker med noen prosentpoeng. En indikasjon på at
krise er et for sterk uttrykk finner vi også i den
lave andelen som sitter hjemme ved flere påføl-
gende valg. Til tross for rekordlav valgdeltakelse
ved de to siste kommunevalgene her i landet satt
bare 12 prosent av velgerne hjemme ved begge
valg. Det er ikke overraskende at andelen ”perma-
nente” hjemmesittere er større ved kommunevalg
enn ved stortingsvalg, ettersom valgdeltakelsen er
betydelig lavere ved de førstnevnte valgene. På
den annen side er årvåkenhet med hensyn til end-
ringer i deltakelsesnivå og deltakelsesformer en
viktig forutsetning for å kunne motvirke utvikling-
strekk som kan skade demokratiet på lengre sikt.
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Gitt det institusjonelle rammeverket utgjør kombi-
nasjonen av individuelle ressurser og sosiale nor-
mer en viktig del av det demokratiske grunnfjellet.
Hvis lavere deltakelse fører til at store grupper av
befolkningen faller utenom demokratiske proses-
ser og organer, kan dette få negative følger både
for den politikk som føres og for systemets legiti-
mitet. Svekkes normene om borgerplikt, kan dette
redusere den ”grunnkapitalen” som en demokra-
tisk styreform i siste instans er helt avhengig av.

Hvis man ser på deltakelse i lokalvalg og i lokal-
demokratiet mer generelt som en ”skole i demo-
krati”, kan den synkende deltakelsen gi grunn til
uro for framtiden. Det kan imidlertid være et spørs-
mål om man ikke bør snu retningen fra lokalt til
nasjonalt nivå på hodet. Kanskje det ikke er så viktig
at valgdeltakelsen er like høy ved lokale som ved
nasjonale valg? Kanskje kan engasjement i nasjo-
nal politikk og deltakelse i nasjonale valg bidra til å
stimulere deltakelsen også på lokalplanet? Lokale
rammebetingelser – både av politisk og økonomisk
art – legges i overveiende grad på nasjonalt nivå.
Utfallet av nasjonale valg vil derfor være retnings-
givende også for utviklingen i den enkelte kom-
mune. Som nevnt er kommunene blitt viktige pro-
dusenter av – eller garantister for – velferdsgoder.
I denne rollen handler de på vegne av fellesskapet
ellerstaten. Detkanderforstilles spørsmålvedhvor
lokal lokalpolitikken egentlig er. Kommunene står
ikke bare under press ovenfra, de er i stigende grad
også kommet i klemme mellom statlige pålegg og
individuelle rettigheter gitt gjennom lovgivningen.
Det er med andre ord grunn til å spørre om ikke
behovet for politiske stimuli fra nasjonalt til lokalt
nivå er vel så stort som påvirkningen fra den lokale
til den nasjonale politikken. I en slik situasjon vil
behovet for klare alternativer og et høyt konflikt-
nivå innebære at rikspolitikken vil kunne spille en
viktig rolle for den lokalpolitiske mobiliseringen. I
stedet for at rikspolitikerne ”ødelegger” for lokal-
politikerne, vil de tvert imot kunne stimulere til økt
deltakelse og engasjement på lokalt nivå. Uansett
hvilke svar man gir på disse spørsmålene, er spen-
ningen mellom det lokale og det nasjonale ikke
bare et spørsmål om effektivitet og administrativ
arbeidsdeling slik man ofte får inntrykk av. Det er
i høyeste grad også et viktig spørsmål for utviklin-
gen av demokratiet.

Tore Hanssen, Ingunn Opheim Ellis og Anne-Lise Fim-
reite: Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle
for valgdeltakelsen ved kommunevalg?

Kapittelet tar utgangspunkt i nivået på valgdelta-
kelsen i de enkelte kommunene og reiser spørsmå-

let om variasjonene i valgdeltakelsen mellom kom-
munene kan henge sammen med ulike trekk ved
kommunenes virksomhet og tjenesteyting, lokale
politiske forhold og sosiale kjennetegn ved kommu-
nene. Tre mulige hovedforklaringer søkes testet i
de empiriske analysene. For det første ser man på
i hvilken grad valgdeltakelsen kan henge sammen
med omfang, dekningsgrad av og tilfredshet med
den kommunale tjenesteytingen. For det andre ser
man på i hvilken grad variasjonene i valgdeltakel-
sen kan henge sammen med hvordan partikon-
stellasjonene er i de enkelte kommuner. Her er vi
opptatt av i hvilken grad enkeltpartier har vært
dominerende over en lengre periode, graden av
konkurranse mellom partiene og antall lister som
ble stilt ved valget i 1999 – i tillegg til omfang av
rettede lister ved valget. Antakelsen er at høy par-
tikonkurranse og et stort antall lister og liten grad
av partidominans fører til høyere valgdeltakelse.
For det tredje sees variasjoner i valgdeltakelsen i
lys av sosiale egenskaper ved kommunene, og hvor
man har vektlagt egenskaper som kan fanges inn
av begrepet ”sosial kapital” – det vil si grad av til-
litsfullt sosialt samhold, verdifellesskap og nærhet
menneskene i mellom – egenskaper som fremmer
fellesskaplige holdninger og verdier.

Analysene viser at kjennetegn ved den kom-
munale virksomhet har betydning for valgdelta-
kelsen, slik at lave dekningsgrader for tjeneste-
ytingen fører til høy valgdeltakelse – noe som kan
tolkes i retning av at manglende tilfredshet med
den kommunale virksomhet virker mobiliserende
på velgerne. Samtidig observeres det imidlertid
at et mer direkte mål på tilfredshet viser en posi-
tiv sammenheng med valgdeltakelse, slik at valg-
deltakelsen er høyest i kommuner hvor folk er
mest tilfredse. Modellen som sådan har imidlertid
begrenset forklaringskraft. Dette kan man også si
om modellen som fanger opp politiske forhold i
kommunene, der det bare er antall lister som ble
stilt ved valget i 1999 som synes å ha en klar positiv
effekt på valgdeltakelsen. Den modellen som best
forklarer variasjonene i valgdeltakelsen er model-
len som tar utgangspunkt i sosiale egenskaper ved
kommunene – en modell som forklarer over 40
prosent av variasjonene i valgdeltakelsen. Det er i
kommuner som har et aktivt religiøst liv, er store
bidragsytere til nasjonale innsamlingsaksjoner for
humanitære forhold, som har en lav skilsmissepro-
sent og med en aldrende befolkning – altså kom-
muner der tradisjonelle verdier synes å stå sterkt
– vi finner den høyeste valgdeltakelsen. Dette er
gjerne også små kommuner, men analysen viser at
kommunestørrelse i seg selv ikke har noen egen-
effekt på deltakelsen.
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Tor Bjørklund: Den stadig synkende deltakelsen ved
lokalvalg. Noen årsaker og konsekvenser

Valgdeltakelse ved lokalvalg i det 20. århundre kan
inndeles i to perioder: først oppadgående i 60 år (fra
1901 til 1963), og deretter nedadgående i 40 år (fra
1963 til 1999). Den første fasen kan beskrives med
Stein Rokkan og Henry Valens uttrykk ”mobilise-
ringen av periferien”. Den etterfølgende perioden,
fra 1963 til 1999, kan karakteriseres ved demobi-
lisering av sentrum og stabilisering av periferien.
Samtidig med fallende deltakelse har det skjedd
en sosial utjevning blant velgerne etter by/land,
og også etter mann/kvinne. Forskjellene er blitt
mindre, og de går til en viss grad i motsatt retning
av tidligere: større deltakelse i utkantstrøk enn i
byene, og - iallfall i enkelte valg - høyere deltakelse
blant kvinner enn menn. Spredte opplysninger om
velgernes utdanning og inntekt, peker heller ikke
i retning av at synkende valgdeltakelse har ført til
økte sosiale skjevheter mellom hjemmesittere og
de som benytter seg av stemmeretten.

Her er berørt konsekvenser av synkende del-
takelse. Beskrivelsen passer dårlig med oppfatnin-
gen at fall i deltakelse fører til at et bestemt sosialt
segment i økende grad blir utestengt fra valgpro-
sessen. Det antas dessuten gjerne å være partier på
venstresiden, med appell til lavstatus grupper, som
særlig taper på fall i deltakelsen. Heller ikke denne
forventningen finner entydig støtte i det empiriske
materialet.

I kapittelet berøres også årsaker til nedgangen i
deltakelse. Diskusjonen konsentreres rundt to syn
på stemmegivning: det instrumentelle hvor egen-
interesse er drivkraften, og det normative synet,
hvor borgerplikten er et incentiv til stemmegivning.
Et sentralt element i den instrumentelle tankegan-
gen er hvor viktig valget oppfattes å være. Ned-
gang i valgdeltakelsen forventes å være et resul-
tat av at flere oppfatter lokalvalgene som mindre
viktig. Men det motsatte synes å være tilfelle. En
større andel av de intervjuede i 1971 enn i 1999
mente at valget hadde ”liten eller ingen betydning”
for hva som vil skje i kommunen i de neste fire år.
Valgdeltakelsen har sunket særlig mye blant dem
som oppfatter valget som uviktig. Dette er en indi-
kasjon på en svekket oppslutning om ideen om at
valghandlingen er en borgerplikt.

Tor Bjørklund og Ulrik Kjær: Valgdeltakelsen ved
lokalvalg i Norge og Danmark: Forskjeller og likhe-
ter

På slutten av 1990-tallet var valgdeltakelsen ved
lokalvalg i Danmark 10 prosentpoeng høyere enn

i Norge. Fra en periode uten store avvik markerer
forskjellene seg fra begynnelsen av 1990-tallet. Hva
kan forklare avviket mellom de to landene?

Ulike trekk ved det politiske system i de to lan-
dene saumfares: som forskjeller i valgordningen,
kommunestrukturen i form av antall kommuner
og dernest mulige ulikheter i kommunenes hand-
lingsrom vis a vis staten.

I den periode som undersøkes skjedde ingen
store endringer i den norske valgordningen. I
Danmark derimot var det reformer. Fra og med
kommunevalget i 1985 ble det mulig for partiene
i Danmark å velge mellom to forskjellige oppstil-
lingsformer, den tradisjonelle ”partiliste” og den
nye sideordnede oppstillingen. Ved den tradisjo-
nelle oppstillingsformen har velgerne mulighet til
å påvirke personvalget. Men det er kun ved den
sideordnede oppstillingsformen at de er suverene,
det vil si velgerne alene avgjør hvem av listekan-
didater som blir valgt. Dermed har velgerne fått
et større maktpotensial, som kan ha bidratt til å
skape en barriere mot synkende valgdeltakelse.

Det har ikke i den aktuelle perioden skjedd
noen drastiske endringer i antall kommuner ver-
ken i Danmark eller Norge. Vi kan vi således ikke
finne noen forklaring her. Når det gjelder kommu-
nenes handlingsrom vis a vis staten, taler mye for
at det er større i danske enn i norske kommuner.
Her har vi en mulig forklaring på en høyere danske
valgdeltakelse. På den annen side påpekes at også
i Danmark klages det over en utvikling der kom-
munenes autonomi blir begrenset.

Til slutt foretas en sammenlikning av hvem
som stemmer og ikke stemmer. Ungdommen viser
størst avvik. I Norge er det især i aldersgruppene
under 30 år at tilbakegangen i valgdeltakelsen har
vært betydelig. Det står i kontrast til den danske
utviklingen, hvor nettopp aldersgruppene under 30
år har klart seg best.

Per Stava: Valdeltaking i Norden – normer, eigenin-
teresse eller meiningsytring?

Det er to forhold som får folk til valurnene ved
lokalval – borgarplikt og behov for å gi uttrykk for
kva ein meiner. Dette gjeld i alle dei undersøkte
landa – Noreg, Danmark, Sverige og Finland. Dei
som ser det som ei borgarplikt å stemme, går i stor
grad til valurnene. Dei som valkampen og valet
som ein offentleg debatt – og får lyst til å kome
med sitt syn, deltar også ved vala. Valdeltaking er
såleis i liten grad ei instrumentell handling – ein
går ikkje til vallokala fordi ein trur at ein ved å delta
vil påverke den politikken som blir ført – eller for
å ivareta sine eigne interesser.
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I tillegg blir valdeltakinga påverka av kor inter-
essert ein er i lokalpolitikk og om ein synest det er
vanskeleg å finne ut kva parti ein skal stemme på. I
Noreg er interessa for lokalpolitikk høg, men like-
vel er valdeltakinga ved lokalval låg i Noreg. Det er
grunn til å tru at etter kvart som partia blir mindre
klassebaserte, er det fleire som har problem med
å velje parti.

Valdeltaking er ein viktig indikator på kor godt
lokaldemokratiet fungerer, men bør likevel supple-
rast. Deltakinga kan haldast ”kunstig” oppe ved å
koplast saman med nasjonale val. Det kan då tenk-
jast at lokaldemokratiet rotnar på rot, i skuggen av
høg valdeltaking. Sverige har t.d. høgast deltaking
ved lokalval av dei fire landa. Grunnen til det er at
vala skjer samstundes med riksdagsvala. Dersom
vala skjedde til ulik tid, ville deltakinga ved lokal-
vala falle kraftig i Sverige. Samstundes synest lokal-
demokratiet å stå svakare i Sverige enn dei andre
landa – det er t.d. færre som ser lokalt sjølvstyre
som ein viktig del av det samla demokratiet der
enn i dei andre landa.

Skal ein få auka valdeltaking, må ein styrke bor-
garnormene, lage valkamp som gir innbyggjarane
lyst til å kome med si meining, halde interessa for
lokalpolitikk oppe og gjere det enklare for velja-
rane å finne ut kva parti som passar best for ein
sjølv.

Lawrence E. Rose: Normer og roller – borgerpliktens
endelikt?

Resultatene presentert i kapittelet understreker at
en oppfatning av stemmegivning som en borger-
plikt virker mobiliserende, til dels sterkt mobiliser-
ende sammenliknet med personer som ikke har
den samme oppfatningen. Disse funn er i samsvar
med resultater fra en rekke tidligere studier i andre
land. Men en slik oppfatning er ingen garanti for
valgdeltakelse. Litt i overkant av 20 prosent blant
dem som hegnet om stemmegivning som en bor-
gerplikt, lot likevel være å stemme. Dessuten har
de som sluttet opp om en slik oppfatning, også
vært påvirket av andre forhold. Dette synes særlig
å gjelde for situasjoner der vedkommende vurde-
rer betydningen av hvilket parti eller hvilke par-
tier som har flertallet i kommunestyret som vik-
tig. Likeledes, men dog i noe mindre grad, tyder
resultatene på at de som oppfatter stemmegivning
som en borgerplikt, kan være påvirket i sine beslut-
ninger om valgdeltakelse av en del andre forhold
– spesielt synspunkter på lokaldemokrati og hvor-
dan det fungerer i deres bostedskommune.

Implikasjonene av disse funnene er klare. Å
mane til en normativ opprustning med hensyn til

folks holdninger til stemmegivning som en bor-
gerplikt, er sannsynligvis ikke i seg selv nok til å
demme opp mot en synkende deltakelse i lokalvalg.
En må i tillegg vurdere hva som overbeviser folk
om valgutfallets betydning for seg selv og for hva
som vil skje i kommunen i den påfølgende fireårs-
perioden. Det er særlig disse forhold som synes
å virke mobiliserende – både for dem som slut-
ter opp om stemmegivning som en borgerplikt og
desto mer for dem som ikke er av denne oppfat-
ningen. Resultatene fra forsøk med direkte valgte
ordførere i 20 kommuner og direkte valg av bydels-
utvalg i Oslo virker ikke særlig løfterike i denne
sammenheng. Diskusjonen om større kommunal
autonomi, blant annet i forhold til kommunens rett
til å bestemme sitt eget skattenivå, er relevant i
denne forbindelse. Men slike tiltak kan ha andre,
muligens utilsiktede konsekvenser. Derfor er det
viktig å vurdere alternativene med omhu.

Om med noe mindre utslag, kan mye av det
samme sies om hvordan lokaldemokratiet oppfat-
tes blant innbyggerne. Positive oppfatninger vir-
ker mobiliserende selv for dem som mener det er
en borgerplikt å stemme, mens negative oppfatnin-
ger av lokaldemokratiet virker demobiliserende.
Derfor kan det være grunnlag for kommunene og
kommunalpolitikere å gå seg selv nærmere etter
i sømmene med tanke på hvordan det lokale selv-
styret er organisert og fungerer.

Jo Saglie: Partienes rolle i lokalpolitikken

Av og til hevdes det at de politiske partienes virk-
somhet virker negativt inn på lokaldemokratiet.
Lokale lister og større innslag av personvalg trek-
kes fram som alternativer. Artikkelen tar opp to
hovedspørsmål knyttet til partienes lokalpolitiske
rolle. For det første: bidrar partiene til å hindre
rekruttering til lokalpolitiske verv? For det andre:
Hvilke velgergrupper foretrekker et personbasert
lokaldemokrati framfor et partibasert?

Tre hovedresultater kan trekkes fram. For det
første bekreftes et funn fra tidligere forskning:
motstand mot partirepresentasjon utgjør et lokal-
politisk rekrutteringsproblem, siden mange poten-
sielle lokalpolitikere avstand til de politiske parti-
ene ikke er noen uoverstigelig kløft i forhold til
slike verv. For det andre kan vi avvise oppfatnin-
gen av anti-parti-stemninger som de ressursster-
kes og engasjertes protest mot et overflødig mel-
lomledd. Ikke noe tyder på at partimotstanderne
er mer engasjerte og aktive, har høyere utdanning
eller på annen måte framstår som ressurssterke.
På den annen side kan vi heller ikke entydig tolke
motstand mot partirepresentasjon som et utslag
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av generell politikerforakt blant de politisk frem-
medgjorte. For det tredje peker resultatene på det
paradoksale forholdet mellom partirepresentasjon
og kommunestørrelse. I de minste kommunene er
det flest partimedlemmer og færrest tilhengere av
representasjon gjennom partier.

Avslutningsvis advarer artikkelen mot å
anlegge et snevert lokalt perspektiv på lokaldemo-
kratiet. Selv om andre organisasjonsformer kan
tenkes å fungere bedre innenfor lokalsamfunnet,
er partienes styrke både å kunne ivareta oppga-
ver lokalt og samtidig være et bindeledd mellom
lokalsamfunnet og det nasjonale politiske syste-
met.

Aimée Lind Adamiak: Lokale folkeavstemninger i
Norge

Til tross for påstander om at erfaringer med lokale
folkeavstemninger er få i Norge, finnes det lite
dokumentasjon av den faktiske situasjonen. Kapit-
telet tar for seg hvordan situasjon egentlig har vært
i Norge. Hvor mange lokale folkeavstemninger er
blitt avholdt, hva slags temaer har vært gjenstand
for votering, i hvilken grad har innbyggerne del-
tatt, og kan man si noe nærmere om hvor i landet
eller hvilke kommuner som har tatt i bruk folke-
avstemningsinstituttet?

I perioden 1970-2000 er det blitt arrangert
minst 514 lokale folkeavstemninger i Norge. Av
disse avstemningene utgjør de tradisjonelle tema-
ene, språk i grunnskolen og alkohol, en hoveddel.
I tillegg har vi hatt en rekke lokale folkeavstem-
ninger av territoriell karakter, om skolekretsregu-
leringer, miljøspørsmål og identitet. Det finnes en
viss sammenheng mellom tema og i hvilke kommu-
ner/fylker det er blitt avholdt lokale folkeavstem-
ninger, og nesten halvparten av landets kommu-
ner har hatt erfaring med lokale folkeavstemnin-
ger i hele eller deler av kommunen. Videre kan vi
konkludere med at folkeavstemningsinstituttet er
et instrument som i den aktuelle perioden er blitt
svært jevnt benyttet, i forhold til kommunenes inn-
byggertall.

Norske kommuners erfaring med lokale folke-
avstemninger har ikkeværtubetydeligsett i etkom-
parativt perspektiv. Norge hadde særlovgivning om
lokale folkeavstemninger i en tid da få andre land
hadde innført slike regler, men trenden er heller
motsatt i dag. Mens andre land, særlig på 1990-
tallet, har innført lover om lokale folkeavstemnin-
ger, er mulighetene for lokale folkeavstemninger
i Norge blitt betraktelig redusert, siden ulike sær-
lovgivninger er blitt avskaffet, samtidig som det er
usikkert hvorvidt (nye) generelle bestemmelser

om innbyggerinitiativ, folkeinitiativ eller lokale fol-
keavstemninger vil bli innført.

Helge O. Larsen: Men likevel strømmet ikke folk til
valgurnene… . Om forsøket med direktevalg av ord-
fører i 20 kommuner ved lokalvalget i 1999

Ved lokalvalgene høsten 1999 kunne velgerne i 20
forsøkskommuner for første gang direkte avgjøre
hvem de ville ha til kommunens ordfører, og i to
også dens varaordfører. Internasjonalt er det for
tiden en klar tendens til å gjøre økt bruk av direkte
valg når kommunens fremste leder skal utpekes.
Den dominerende målsettingen ved det norske for-
søket var å se om det ville føre til økt valgdeltakelse,
noe som viste seg ikke å være tilfelle. Bare i fem
av de tjue kommunene økte deltakelsen i forhold
til forrige kommunevalg. Ordningen med direkte
valg hadde imidlertid andre konsekvenser for val-
gadferden, slik som at i gjennomsnitt over 30 pro-
sent av velgerne delte sin stemmegivning ved valg
til kommunestyre og av ordfører. Ordningen viste
seg også å være svært populær blant velgerne i for-
søkskommunene, og et klart flertall også i andre
kommuner gir uttrykk for at de ville foretrukket
en slik ordning. Blant ordførerkandidatene selv var
en viktig årsak til positiv holdning at direkte valg
av ordfører bidrar til å redusere ”hestehandelen”
om posisjoner etter valgene.

I kapittelet drøftes forventningen om at direkte
valg av ordfører skulle bidra til å øke valgdeltakel-
sen, og det pekes på at denne forventningen ikke
var forankret i internasjonale erfaringer eller forsk-
ningsresultater. Ordningen føyer seg også inn i en
trend i retning av økt personvalg, og ulike aspek-
ter knyttet til forholdet mellom personvalg og valg-
deltakelse tas opp, blant annet i lys av foretatte og
foreslåtte endringer i valgsystemene i de skandi-
naviske land.

Samtidig med stortingsvalget høsten 2001 ble
det i Ramnes og Våle holdt valg av nytt kommune-
styre til den nye Re kommune. Våle var en av de
20 forsøkskommunene, og også i nye Re er ord-
føreren valgt direkte. I kapittelet diskuteres også
utfallet av disse valgene, blant annet med hensyn
på valgdeltakelse og stemmedeling.

Bernt Aardal og Jan Erling Klausen: Direkte bydels-
valg i Oslo – også en fiasko?

Ved kommunevalget i Oslo i 1995 ble det for første
gang i Norge gjennomført direkte valg av repre-
sentanter til bydelsutvalg. Forsøket omfattet fire av
de 25 bydelene i Oslo. I de øvrige bydelsutvalgene
blir medlemmene oppnevnt av bystyret. Forsøket
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ble videreført i forbindelse med kommunevalget i
1999, og bystyret i Oslo skal i 2002 ta stilling til
forsøkets framtid. Forsøket har blitt evaluert av
Norsk institutt for by- og regionforskning og Insti-
tutt for samfunnsforskning. Kapittelet er basert på
undersøkelser av valgdeltagelse og valgutfall i 1995
og 1999, samt undersøkelser til tilfeldige utvalg av
innbyggerne i bydelene.

Valgdeltagelsen falt sterkt fra 1995 til 1999 ved
både kommunevalget og bydelsvalget, og det viser
seg at nedgangen i valgdeltagelse var vel så sterk
som ved kommunevalget. Undersøkelsene viser at
forsøket ikke har mobilisert til økt valgdeltagelse.
Samtidig førte valget til at partisammensetningen i
bydelsutvalgene i de fire forsøksbydelene ble svært
forskjellig fra det den ellers ville ha vært. Hvis det
hadde blitt avviklet valg i samtlige bydeler i 1999,
ville det borgerlige flertallet forsvunnet i 10 av 22
bydeler. Forsøket har dermed gitt et bedret sam-
svar mellom sammensetningen av bydelsutvalgene
og lokal politisk opinion.

To viktige indikatorer på innbyggernes enga-
sjement i bydelspolitikken er deres kunnskaper
om bydelsordningen og deres deltagelse i bydels-
politikken. Det viser seg at forsøket ikke har hatt
betydelige virkninger på disse forholdene. Kunn-
skapene om bydelene som tjenesteprodusenter er
gode, mens de politiske kunnskapene er svakere.
Men forsøket har ikke ført til at kunnskapene er
bedre i forsøksbydelene enn i de øvrige.

Det viser seg at heller ikke innbyggernes hold-
ninger til bydelspolitikken har blitt systematisk
endret som følge av forsøket. Mens de fleste mener
at avgjørelser i bydelsutvalgene er av betydning,
er det få som mener at de har gode muligheter til
å påvirke bydelspolitikken. Denne tosidigheten gir
et inntrykk av at bydelsutvalgene og deres viktige
posisjon i styringssystemet i Oslo er i ferd med
å bli innarbeidet i befolkningen, men at bydelene
framdeles ikke oppfattes som den åpne og inviter-
ende lokalpolitiske arenaen de var ment å være.
Forsøket med alminnelig valg til bydelsutvalg ser
ikke ut til å ha endret dette inntrykket.

Tor Bjørklund og Karl Eirik Kval: Innvandrernes del-
takelse i lokalvalg

Ikke-vestlige innvandrere er totalt ingen stor vel-
gergruppe. Ved lokalvalget i 1999 utgjorde de ikke-
vestlige innvandrerne ikke mer enn 2,6 prosent av
landets stemmeberettigede. Men variasjonene fra
kommune til kommune er stor. Over 40 prosent av
dem bor i Oslo, hvor nesten hver tiende velger ved
valget i 1999 var ikke-vestlig innvandrer. Med årene
vil andelen øke. Det skyldes at andelen av ikke-

vestlige innvandrere er særlig stor blant de yngste.
Noe over en femdel av Oslos befolkning under 19 år
var i 1999 innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Innvandrerne har tradisjonelt hatt lav valgdelta-
kelse, og dette ble det forut for valget i 1999 forsøkt
å gjøre noe med. Det ble satt i verk ulike kampanjer
for økt valgdeltakelse. Tilsynelatende med mindre
hell. Deltakelsen blant innvandrere med ikke-vest-
lig bakgrunn ble så lav som 39 prosent. Men tallet
dekker over store variasjoner. I Oslo, der flest bor,
var deltakelsen på 45 prosent. Variasjoner innenfor
Oslo er av interesse. Deltakelsen var høyest i den
etniske gruppa som er størst i Oslo, pakistanerne.
Blant pakistanerne igjen var den høyere blant dem
som hadde fått norsk statsborgerskap enn dem som
var uten. Deltakelsen var blant disse 65 prosent,
som var et aldri så lite hakk over resten av Oslos
innbyggere.

Mange innvandrere i et lokalsamfunn synes å
fremme valgdeltakelse. Et funn som er i samsvar
med et resultat fra en omfattende dansk under-
søkelse som konkluderer med at valgdeltakelsen
stiger med innvandrertettheten. Gettodannelser
synes med andre ord å fremme valgdeltakelse.

3 Lokaldemokrati i Longyearbyen –
Longyearbyen lokalstyre

Den 1. januar 2002 ble det innført lokaldemokrati i
Longyearbyen. Det folkevalgte organet Longyear-
byen lokalstyre trådte da i funksjon, samtidigmed at
Svalbardrådet ble avviklet. De nødvendige lovend-
ringene ble vedtatt av Stortinget gjennom behand-
lingen av Ot.prp. nr. 58 (2000-2001) Lov om end-
ringer i svalbardloven m.m. (lov 15. juni 2001 nr.
66). Det geografiske virkeområdet for Longyear-
byen lokalstyre er avgrenset til arealplanområdet
for Longyearbyen, det vil si bosettingen med nær-
områder. Longyearbyen lokalstyre har fått mange
av de samme oppgavene som en kommune på fast-
landet har, men med noen viktige unntak, blant
annet innenfor helse- og sosialsektoren. Videre
skal overføring av Longyearbyen skole vurderes
senere. Utfordringene framover for innbyggerne
og lokalstyret blir å bruke fullmaktene de har fått
til å påvirke utviklingen og få til en mest mulig
effektiv og god styring av lokalsamfunnet.

Spørsmåletom økt lokaldemokratisk innflytelse
for den norske befolkningen på Svalbard har vært
reist ved flere anledninger tidligere. Ved overtakel-
sen av suvereniteten i 1925 ga flere av stortingsre-
presentantene uttrykk for at det kunne bli aktuelt
med en kommunalforvaltning beslektet med den
som ellers gjelder for Norge, når forutsetningene
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var til stede. I svalbardmeldingene på 1970- og 1980-
tallet (St.meld. nr. 39 (1974-75) og St.meld. nr. 40
(1985-86)) ble spørsmålet drøftet i lys av den uten-
rikspolitiske avspenningen og samfunnsutviklin-
gen i Longyearbyen, men tida ble ennå ikke ansett
for moden til å innføre kommunalt selvstyre. Fra
slutten av 1980-tallet skjedde imidlertid utviklingen
på Svalbard raskt, og det aktualiserte spørsmålet
om lokaldemokratisk innflytelse i Longyearbyen.
I 1995 ba Stortinget ved behandlingen av Doku-
ment 8:85 (1994-95) Regjeringen om å legge fram
en modell for lokaldemokrati.

Reformen ble lagt fram i St.meld. nr. 9 (1999-
2000) Svalbard, og fikk Stortingets tilslutning.

Utgangspunktet var at et lokaldemokrati i Long-
yearbyen måtte baseres på de grunnverdier og
overordnede rammer som også gjelder for det
kommunale selvstyre på fastlandet. Men det var
understreket at det måtte tas hensyn til de sær-
lige forholdene på Svalbard, slik som de utenriks-
politiske forholdene og statens særlige behov for
kontroll med utviklingen av øygruppa, blant annet
med tanke på de høye miljømålene. Dessuten er
det samfunnsmessige særtrekk ved Longyearbyen
som bosted, og det er ikke aktuelt å utvikle Long-
yearbyen til et livsløpssamfunn. Samlet sett mente
Stortinget at dette måtte gi et annet rammeverk
enn på fastlandet.
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Vedlegg 4

Effektivisering og forsøk

1 Kommunenettverk for fornyelse og
effektivisering

Kommunenes sentralforbund, Kommunal og regio-
naldepartementet, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet og Finansdepartementet har tatt ini-
tiativ til etablering av nettverk mellom kommuner
for å bidra til forbedring av de deltagende kommu-
nenes tjenester, en effektiviseringsutvikling i de
deltakende kommuner og å få fram noen nasjonale
indikasjoner for kvalitets- og effektivitetsutvikling
i kommunal sektor. Regjeringen har bevilget 4,7
millioner kroner til formålet for inneværende år.
Kommunenes sentralforbund bidrar med betyde-
lig egeninnsats. Prosjektperioden er ut 2003.

Arbeidet i effektiviseringsnettverkene bygger
på metodikk og erfaringer fra et pilotprosjekt i 2001
hvor Vestvågøy, Nes i Akershus, Skien, Nordre
Land, Sørum, Tønsberg, Fjell, Rindal og Orkdal
deltok. Deltagelse i nettverk skal gi grunnlag for å
avklare forbedringspotensiale og iverksette effek-
tiviseringstiltak i de deltagende kommuner. Et nett-
verk består av 5-8 kommuner. Nettverksarbeidet tar
utgangspunkt i nøkkeltall fra KOSTRA som viser
tjenestens volum, prioriteringer og produktivitet.
Dette gir grunnlag for sammenlikninger, både mel-
lom de ulike kommunene og mellom de ulike tje-
nestene. Analysene av disse nøkkeltallene brukes
i nettverkene som et grunnlag for dokumentasjon,
refleksjon og for å avklare eget forbedringspoten-
siale. I tillegg til KOSTRA-data planlegges også å ta
i bruk data som gir uttrykk for tjenestekvaliteten,
slik at kvaliteten på de ulike tjenestene kan holdes
opp mot ressursinnsats og tjenestekvalitet i andre
kommuner. Målet er at opptil halvparten av norske
kommuner vil delta i nettverksarbeidet. Pr. i dag
har 185 kommuner og 10 bydeler (Oslo) meldt sin
interesse for å delta i nettverk. 6 prosjektveiledere
er engasjert, og 21-24 nettverk vil bli etablert innen
sommeren 2002.

2 Forsøk med rammefinansiering av
øremerkede tilskudd

Bakgrunn

Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av
Innst.S.nr.220 (1998-99) Om kommuneøkonomien
2000 med videre å igangsette et forsøk med inn-
lemming av øremerkede tilskuddsordninger i ram-
mefinansieringen for 20 utvalgte kommuner. For-
søket ble igangsatt 1. januar 2000 og skal gå over
fire år. 120 kommuner søkte departementet om å
få delta i forsøket, og i samarbeid med Statistisk
sentralbyrå ble 20 forsøkskommuner og 20 sam-
menligningskommuner valgt.

Følgende kommuner deltar i forsøket: Stavan-
ger, Nesset, Flakstad, Norddal, Namdalseid,Søgne,
Randaberg, Orkdal, Alta, Nord-Aurdal, Hurdal,
Etne, Meldal, Nordreisa, Nore- og Uvdal, Råde,
Frogn, Nord-Odal, Tønsberg og Lillehammer.

Følgende kommuner er sammenligningskom-
muner i forsøksperioden: Trondheim, Smøla, Mos-
kenes, Luster, Mosvik, Lillesand, Klepp, Skaun,
Hammerfest, Trysil, Trøgstad, Ølen, Vågå, Lyn-
gen, Hjartdal, Sande, Ås, Eidskog, Borre og Hamar.
Data fra disse kommunene vil bli brukt i evalue-
ringen av forsøket.

Et viktig formål med forsøket er å se om inn-
lemming av øremerkede tilskudd i rammefinansi-
eringen fører til en mer effektiv oppgaveløsning.
Det er også et sentralt poeng å se om forsøkskom-
munenes tjenesteproduksjon blir mer målrettet i
forhold til innbyggernes behov, og om kommu-
nene kan produsere tjenester billigere. Ettersom
forsøkskommunenes handlefrihet blir større enn
de øvrige kommunenes, er det også interessant å
se om denne økte handlefriheten har en effekt på
det lokale demokratiet.

Tilskudd som inngår i forsøket

For 2002 inngår følgende tilskudd i forsøket:
Utdannings- og forskningsdepartementet

– 221. 63 Skolefritidsordningen
– 221. 65 Opplæring for språklige minoriteter i

grunnskolen
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– 221. 66 Leirskoleopplæring
– 221. 67 Kommunale musikk- og kulturskoler
– 254. 60 Norskopplæring for voksne innvand-

rere

Kommunal- og regionaldepartementet

– 521. 60 Integreringstilskuddet
– 550. 61 Kommunale næringsfond
– 586. 63 Kompensasjon til renter og utgifter

Sosialdepartementet

– 673. 61 Vertskommunetilskuddet

Helsedepartementet

– 743. 62 Tilskudd til psykiatri i kommunene

Barne- og familiedepartementet

– 840. 60 Tilskudd til kommuner i krisetiltak
– 856. 60Driftstilskudd til barnehager

Evaluering

Evalueringen av forsøket foretas av Telemarks-
forskning og finansieres av Kommunal- og regi-
onaldepartementet. Evalueringen skal være slutt-
ført 1. januar 2005, med årlige underveisrapporter
som inneholder beskrivelse av:
– framdrift i forhold til målsetting og tidsplan
– hva som er utført av utredningsarbeid
– eventuelle problemer som er oppstått i prosjek-

tet
– nødvendige korreksjoner av evalueringsopp-

legget

Underveisrapportene behandles av en referanse-
gruppe bestående av representanter fra Kommu-
nal- og regionaldepartementet, Barne-og familiede-
partementet, Sosialdepartementet, helsedeparte-
mentet, Utdannings- og forskningsdepartementet,
Kommunenes Sentralforbund og Statistisk sentral-
byrå.

Innlemming

Regjeringenfremmer idenne proposisjonenforslag
om innlemming av følgende øremerkede tilskudd
som inngår i forsøket med rammefinansiering:
– 221. 63 Skolefritidsordningen
– 221. 66 Leirskoleopplæring

Konsekvensene av å innlemme disse øremerkede

tilskuddene i rammetilskuddet, er at tilskuddene
trekkes ut av rammeforsøket og innlemmes i ram-
metilskuddet på ordinær måte. Overgangsordnin-
gene vil være de samme for forsøkskommunene
som for de andre kommunene. Se for øvrig omtale
under kapittel 11.

3 Produksjonsindeks for kommunale
tjenester

Forskningsstiftelsen ALLFORSK ved NTNU har på
oppdrag av KRD med Det tekniske beregningsut-
valg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
som styringsgruppe, utført en studie for å utvikle
en produktivitetsindeks for kommunale tjenester.
Hensikten er å si noe om samlet nivå på tjeneste-
ytingen i den enkelte kommune. Prosjektet er i en
viss forstand todelt. Først gis det en prinsippiell
drøfting av egenskaper ved produksjonsindekser,
herunder hvilke indikatorer som skal vektes sam-
men. For det andre foreslås utforming av indekser
basert på KOSTRA-data. Den empiriske analysen
er gjennomført på grunnlag av KOSTRA-data for
2000. I 2000 var det i alt 217 kommuner som rappor-
terte i KOSTRA. Av disse hadde 174 så komplette
data at de inngikk i analysene. I rapporten er det
foruten å vise produksjonsnivå for enkeltkommu-
ner, også analysert hvilke faktorer som kan forklare
variasjoner i produksjonsnivå kommunene i mel-
lom. Arbeidet er dokumentert i rapporten ”Produk-
sjonsindeks for kommunale tjenester” (Lars Erik
Borge, Torberg Falch og Per Tovmo, ALLFORSK
2001), og er også presentert i høstrapporten 2001
fra Det tekniske bergningsutvalg for kommunal og
fylkeskommunal økonomi (Rundskriv nr. H-36/01,
Kommunal- og regionaldepartementet). Her er det
også en oversikt over resultater for de enkeltkom-
muner som inngår i undersøkelsen.

For å beskrive tjenesteproduksjonen må en ved
siden av mål for omfanget av produksjonen også
ha indikatorer for å fange opp kvaliteten. Ved valg
av indikatorer er det lagt vekt på at ressursinnsats
ikke skal brukes som mål på tjenesteproduksjo-
nen. Dette er også unngått, unntatt for primærhel-
setjenester der det ikke er funnet noe bedre pro-
duktmål enn antall legeårsverk med videre Videre
er kvalitet vanskelig å måle, noe som har sammen-
heng med at kvalitet har mange aspekter og at det
er vanskelig å finne gode indikatorer for alle disse
aspektene. Forskerne legger vekt på at det ikke er
umulig å finne relevante kvalitetsaspekter, og nev-
ner som eksempel at antall m2 leke og uteareal pr.
barn inngår som kvalitetsindikator innen barneha-
gesektoren. En produksjonsindeks som skal måle
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tjenesteproduksjonen bør ideelt sett ikke påvirkes
av forskjeller i prioriteringer mellom sektorer i
kommunen. Dvs en kommune bør verken komme
dårligere eller bedre ut som følge av en ren omprio-
ritering mellom ulike tjenester. Utgangspunktet er

at en ideell indeks bør kun reflektere forskjeller i
effektivitet og økonomiske rammebetingelser.

Det er beregnet delindekser innen barnehage-
tjenester, grunnskole, primærhelsetjenester, pleie
og omsorg, barnevern, sosialkontortjenester, samt

Tabell 4.1 Oversikt over indikatorer og vekter i delindeksene og i samlet produksjonsindeks

Sektor/ Indikator Vekt

Barnehage (BH)
Andel barn 1-2 år med plass i kommunal barnehage 0,198
Andel barn 3-5 år med plass i kommunal barnehage 0,198
Andel brukere i kommunal barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer 0,198
Antall m2 leke og uteareal pr. barn 0,198
Andel barn 0-5 år i privat barnehage med kommunal støtte 0,208

Grunnskole (GS)
Årstimer pr. elev 0,942
Andel elever i alderen 6-9 år med plass i SFO 0,029
Andel av brukerne av SFO med oppholdstid 15 timer eller mer 0,029

Primærhelsetjeneste (PH)
Antall legeårsverk pr. 1000 innbyggere 0,342
Antall fysioterapiårsverk pr. 1000 innbyggere 0,342
Antall helsesøsterårsverk pr. 1000 innbyggere 0,316

Pleie og omsorg (PO)
Andel av innbyggerne over 80 år som mottar hjemmetjenester 0,250
Andel av innbyggerne over 80 år med plass i institusjon 0,250
Andelen av institusjonsplasser som er i enerom 0,250
Andel brukere av hj.tj. med både praktisk bistand og hjemmesykepleie 0,250

Barnevern (BV)
Andel barn 0-17 år omfattet av barnevernsundersøkelse 0,500
Andel barn 0-17 år omfattet av tiltak 0,500

Sosialkontortjenester (SK)
Andel innbyggere 20-66 år som mottar økonomisk sosialhjelp 0,500
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 0,500

Tekniske tjenester (TE)
Andel av vannkvalitetsprøver med godkjent resultat 0,122
Andel av innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning 0,122
Andel av innbyggerne som har kommunalt organisert renovasjon 0,445
Andel av innbyggerne tilknyttet kommunal avløpsordning 0,311

Samlet indeks (TOT)

Barnehager 0,111
Grunnskole 0,346
Primærhelsetjeneste 0,055
Pleie og omsorg 0,402
Barnevern 0,032
Sosialkontortjenester 0,054

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

148 2001–2002



teknisk sektor. Alle disse er innberegnet i totalin-
deksen unntatt indeksen for teknisk sektor (der
det var få enheter). Totalindeksen oppnås ved å
veie delindeksene sammen etter deres respektive
budsjettandel.

I analysen er det sett på sammenheng mel-
lom korrigerte frie inntekter (se nærmere omtale
av korrigerte frie inntekter i vedlegg 9) og pro-
duksjonsnivå. For delindeksene for barnehage og
grunnskole er det slik at gjennomsnittlig indeks-
verdi stiger med korrigert inntekt. Korrelasjonen
mellom indeksverdi og korrigert inntekt er hen-
holdsvis 0,49 og 0,64. Det er også systematisk sam-
variasjonmellomkorrigert inntektogdelindeksene
for primærhelsetjeneste og pleie og omsorg. Her
er korrelasjonskoeffisientene henholdsvis 0,60 og
0,39.

Delindeksene for barnevern, sosialkontortje-
nester og tekniske tjenester er praktisk talt ukorre-
lert med korrigert inntekt. For barnevern og sosi-
alkontortjenester kan dette ha sammenheng med
at aktiviteten i større grad påvirkes av behovet for
tjenestene enn av kommunenes økonomiske ram-
mebetingelser. For tekniske tjenester kan det store
omfanget av brukerfinansiering forklare den svake
korrelasjonen med korrigert inntekt.

For samlet produksjonsindeks stiger gjennom-
snittlig indeksverdi med korrigert inntekt. Korre-
lasjonen med korrigert inntekt er såpass høy som
0,64. Videre er det en tendens til at kommuner med
korrigert inntekt under gjennomsnittet har høy-
ere verdi på produksjonsindeksen enn på korrigert
inntekt, mens det motsatte er tilfelle for kommu-
ner med korrigert inntekt over landsgjennomsnit-
tet. En mulig forklaring på dette er at kommuner
med svake økonomiske rammebetingelser ”tvin-
ges” til å være mer effektive enn kommuner med
gode økonomiske rammebetingelser. En alterna-
tiv forklaring er at kommuner med gode økono-
miske rammebetingelser i større grad prioriterer
høy kvalitet, som bare i begrenset grad fanges opp
av produksjonsindeksen.

Den samlede produksjonsindeksen er jevnt
over sterkere korrelert med korrigert inntekt enn
de enkelte delindeksene. Dette er naturlig fordi
forskjeller i lokale prioriteringer slår sterkere ut i

delindeksene enn i den totale indeksen, det vil si
kommunene prioriterer innenfor en ramme. Det
framgår også at den samlede produksjonsindek-
sen varierer mindre kommunene imellom enn de
enkelte delindeksene.

Videre er det sett nærmere på sammenhengen
mellom produksjonsnivå og kommunestørrelse.

For barnehager, grunnskole, primærhelsetje-
neste, pleie og omsorg og barnevern er hovedbil-
det at kommuner med færre enn 5 000 innbyg-
gere har indeksverdi over gjennomsnittet, mens
det motsatte er tilfelle for kommuner med over 5
000 innbyggere. Disse delindeksene følger i hoved-
sak samme mønster som korrigert inntekt: Indeks-
verdi og korrigert inntekt avtar med økende folke-
tall for de fire kommunegruppene med færre enn
20 000 innbyggere. Videre er det en tendens til at
produksjonsindeksene i gjennomsnitt er høyere i
kommuner med over 20 000 innbyggere enn i kom-
muner med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere.

For sosialkontortjenester er indeksverdien høy-
est i kommuner med over 20 000 innbyggere, noe
som trolig reflekterer at levekostnader og omfan-
get av sosiale problemer er størst i de største kom-
munene. I teknisk sektor er det en klar tendens til
at indeksverdien øker med økende innbyggertall.

Samlet produksjonsindeks er høyest i kommu-
ner med færre enn 2 500 innbyggere, nærmere
bestemt 14 prosent over gjennomsnittet. Deretter
avtar indeksverdien (og korrigert inntekt) med
økende folketall, og i gjennomsnitt er det kommu-
nene med mellom 10 000 og 20 000 innbygger som
har den laveste verdien på produksjonsindeksen
(10 prosent under gjennomsnittet). Kommunene
med over 20 000 innbyggere har noe høyere pro-
duksjonsindeks og noe høyere korrigert inntekt
enn kommunene med mellom 10 000 og 20 000
innbyggere.

I rapporten er det også gjort en mer eksplisitt
analyse over hva som kan forklare variasjoner i
produksjonsnivå kommunene i mellom. Analysen,
foretatt for et begrenset antall kommuner, viser at
den viktigste forklaringsfaktoren er inntektsnivå,
men antyder at om lag 20 prosent av produksjons-
forskjellene i kommunene kan forklares ved effek-
tiviseringsforskjeller.
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Vedlegg 5

Regelverksgjennomgang

1 Barne- og familiedepartementet

Barnevernregelverket

I forbindelse med oppfølgingen av lovendringsfor-
slagene i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge vil
Barne-og familiedepartementet legge fram forStor-
tinget en proposisjon om endring av barnevernreg-
elverket der forenklingsperspektivet/større hand-
lingsrom for kommunesektoren vil bli tilstrebet.

Barnevernloven § 5-2 om institusjonsplaner

Regelen i barnevernloven § 5-2 vil bli vurdert kri-
tisk med tanke på opphevelse. En eventuell opp-
hevelse må ses i sammenheng med den framti-
dige organiseringen av fylkeskommunens oppga-
ver på barnevern- og familievernområdet. Det ble
13.02.02 sendt ut et høringsnotat som drøfter fire
ulike modeller. De fire alternativene er: 1) Fortsatt
fylkeskommunalt ansvar, 2) Samlet statlig overta-
kelse av alle oppgavene, 3) Samlet kommunal over-
takelse av alle oppgavene og 4) Delt ansvar mel-
lom stat og kommune (gjelder bare barnevernet).
Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av modell
og har bedt om høringsinstansenes syn på forde-
ler og ulemper knyttet til de ulike modellene. Det
er lagt opp til en godkjenningsordning for barne-
verninstitusjoner knyttet opp mot spesifikke kvali-
tetskrav.

Barnehageregelverket

Barne- og familiedepartementet er i gang med en
bred gjennomgang av barnehageloven med tanke
på å vurdere forenkling og modernisering av lov-
verket, med sikte på å fremme en odelstingspropo-
sisjon med eventuelle forslag til endringer. Gjenn-
omgangen av loven har også sin bakgrunn i og
må ses i nær sammenheng med omleggingen av
finansieringen av barnehagesektoren. Det vises for
øvrig til omtalen av denne omleggingen i kapittel
14 i denne proposisjonen.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Direktoratet for brann- og elsikkerhet – DBE – (tid-
ligere Produkt- og Elektrisitetstilsynet) har samar-
beidet med Statens helsetilsyn for å avklare rappor-
teringsrutiner vedrørende farlig lekeplassutstyr.
Behovet for slike rutiner følger av den meldings-
plikt som er hjemlet i kommunehelsetjenestelo-
ven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler
og barnehager med videre. Etter en samlet vurde-
ring har etatene kommet til at det ikke er ønske-
lig med en formalisert rapporteringsrutine, men
at man kommuniserer når aktuelle saker tilsier
det.

Lov av 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §
4. Personell

Stortinget har etter forslag fra Regjeringen i Ot.
prp. nr. 83 (2000-2001) fjernet kompetansekravene
til personell ved familievernkontorene i lovens § 4.

2 Fiskeridepartementet

Revisjon av havne- og farvannsloven

Fiskeridepartementet oppnevnte den 18.12.00 et
utvalg som fikk i oppdrag å komme med forslag
til en revidert havne- og farvannslov. Innstillingen
ble avgitt 06.03.02. Saken er nå under behand-
ling i Fiskeridepartementet, og det forventes at
et lovforslag blir sendt på høring ved utløpet av
2002.

3 Helsedepartementet og
Sosialdepartementet

Når det gjelder forslag til endringer i regelverket
som Helsedepartementet og Sosialdepartementet
har forvaltningsansvaret for, vises det til endrin-
ger foreslått i Ot.prp. nr. 54 (2001-2002) fra Hel-
sedepartementet, som ble fremmet for Stortinget
22.03.02.

En delavde reglene somble initiertendret/opp-
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hevet eller vurdert endret/opphevet i St.meld. nr.
31 (2000-2001) finner regjeringen imidlertid ikke
grunnlag for å oppheve eller endre. Dette gjelder
følgende:
– Alkoholloven § 1-9 om at departementet kan gi

forskrifter om kontroll med salg, jf. forskrifts-
bestemmelse om alkoholutvalg § 10-1, jf. for-
skrift om alkoholutvalg § 10-3 (om at utvalget
oppnevnes av kommunestyret og om funksjons-
tid).

– Alkoholloven § 1-12 om at avgjørelser om tilde-
ling av bevilling, og om tiden for salg og skjen-
king, kan bare delegeres til formannskapet/ til
faste utvalg eller kommunerådet i kommuner
med parlamentarisk styringsform.

– Kommunehelsetjenesteloven § 6-1 om under-
visning og praktisk opplæring.

– Kommunehelsetjenesteloven § 6-2 om videre-
og etterutdanning.

– Tannhelsetjenesteloven § 6-1 om undervisning
og praktisk opplæring.

– Sosialtjenesteloven § 2-3, første pkt. Kommunen
har ansvar for nødvendig opplæring av sosial-
tjenestens personell.

– Sosialtjenesteloven § 7-8 om at departementet
kan gi veiledende retningslinjer om bygning og
utstyr, om bemanning og de ansattes utdanning
m.m..

– Alkoholloven § 1-7d med krav om at kom-
munen skal utarbeide en alkoholpolitisk hand-
lingsplan, samt forskriftshjemmel om innhol-
det av kommunal alkoholpolitisk handlings-
plan.

– Sosialtjenesteloven § 7-2 om fylkeskommunens
plan for institusjoner som nevnt i § 7-1 (rusmid-
delinstitusjoner).

Det vil imidlertid bli arbeidet videre med forenk-
linger i regelverket.

I tillegg til forenklingene som er nevnt i Ot.
prp. nr. 54, vil Helsedepartementet og Sosialdepar-
tementet foreta følgende forenklinger i regelver-
ket:

Opptrappingsplan for psykisk helse, jf. St.prp. nr. 63
(1997-98) med krav om at kommunen, for å få utløst
øremerkede tilskudd under denne ordningen, må
planlegge tiltak som nedfelles i årsbudsjett/økono-
miplan

De øremerkede tilskuddene tilknyttet planen inn-
lemmes 2007. Plankravet beholdes ut planperio-
den. Helsedepartementet vil vurdere om saksbe-
handlingsreglene kan forenkles i den perioden til-
skuddet forblir øremerket.

Handlingsplan for eldreomsorgen med krav om at
kommunene må treffe vedtak om styrking som må
nedfelle seg i årsbudsjett og økonomiplan for å få
utløst statlige midler

Sosialdepartementet vil la reglene bortfalle etter
planperiodens utløp. Midlene innlemmes 2002. For
øvrig vises det til kapittel 19 om avslutning av hand-
lingsplanen for eldreomsorgen.

Kap. 673 post 62 Tilskudd til utskrivning av unge
funksjonshemmede fra aldersinstitusjoner (saksbe-
handlingsregler), samt kap. 673 post 63 Tilskudd til
utskriving av unge funksjonshemmede fra aldersin-
stitusjoner (krav om spesifikke rapporteringsordnin-
ger tilknyttet statlige tilskudd)

Sosialdepartementet vil la kravet falle bort etter
planperiodens utløp. 2002 blir siste tildelingsår.

Kap. 670 post 61 Handlingsplan for helse- og sosial-
personell

Planen opphørte etter planperiodens utløp (2001).
Tilskudd til etter- og videreutdanning av helse- og
sosialpersonell i kommunene gis som samlede til-
skudd fra fylkesmannen. Dette gir lokal handlefri-
het for kommunene.

Forskrift om tuberkulosekontroll av 20. oktober 1996

Forskriften vil i sin helhet bli opphevet og erstat-
tet av ny forskrift om tuberkulosekontroll som ven-
tes fastsatt ved kgl.res. sommeren 2002. Planlagt
ikrafttredelse er 1. januar 2003. Det blir også utar-
beidet veiledning på området.

Forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om drikkevann og
vannforsyning (drikkevannsforskriften)

§§ 6 og 9
Vannverkseiers informasjonsplikt etter § 6 er

opprettholdt i ny drikkevannsforskrift av 4. desem-
ber 2001, men med noe endret innhold. Det skal
informeres om forhold som kan medføre helsemes-
sig risiko samt vesentlige endringer i vannkvalite-
ten og tilfelle der vannforsyningssystemet ikke til-
fredsstiller forskriftens krav. Delegasjonsforbudet
etter § 9 er opphevet, men godkjenningsinstituttet
er opprettholdt.

Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet hel-
severn i barnehager og skoler- omfatter også grunn-
skoler og kommunale barnehager

Forskriftens generelle krav er at virksomhe-
tene skal være helsemessig tilfredsstillende. For-
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skriften vurderes med utgangspunkt i Utdannings-
og forskningsdepartementets arbeid med elevenes
arbeidsmiljø.

Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 om sykehjem
og boform for heldøgns omsorg og pleie §§ 4-1 og
4-2, blant annet med krav om heis og WC

Sosialdepartementet vil vurdere bestemmelsen i
sammenheng med en generell gjennomgang av
regelverket for sykehjem. Arbeidet er ikke påbe-
gynt.

Forskrift om forsamlingslokaler av 23. november
1962

Helsedepartementet sendte i april 2002 utkast til ny
forskrift om miljørettet helsevern på høring. For-
skriftsutkastet omfatter blant annet forsamlingslo-
kaler, og den gjeldende forskriften foreslås opphe-
vet.

Sykehjemsforskriften av 14. november 1988 § 3-2,
blant annet om at lege og sykepleier skal være til-
knyttet boformen

Sosialdepartementet vil vurdere bestemmelsen i
sammenheng med en generell gjennomgang av
regelverket for sykehjem. Arbeidet er ikke påbe-
gynt.

Lov av 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av
bioteknologi (bioteknologiloven)

Godkjenningsordningene i lov 5. august 1994 nr. 56
om medisinsk bruk av bioteknologi vil bli vurdert
i forbindelse med evalueringen av loven. Resulta-
tet av evalueringen ble fremmet for Stortinget i St.
meld.nr. 14(2001-2002)22. mars2002.På bakgrunn
av Stortingets behandling av denne stortingsmel-
dingen, vil det bli utarbeidet en odelstingsproposi-
sjon med forslag til endringer i bioteknologiloven.

4 Fiskeridepartementet/
Landbruksdepartementet/
Helsedepartementet

Lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmid-
ler m.v., lov av 17. juni 1932 b nr. 6 om kvalitetskon-
troll med landbruksvarer m.v., lov av 10. januar 1997
nr. 9 om kjøttproduksjon, lov av 28. mai 1959 nr. 12
om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Som en del av arbeidet med omorganiseringen av

matområdet er det bestemt at det skal utarbeides
en ny matlov ved sammenslåing av dagens lover.
En arbeidsgruppe som har til oppgave å utarbeide
en ny lov er nedsatt under ledelse av Helsedepar-
tementet. De øvrige deltakerne i arbeidsgruppen
er Landbruksdepartementet, Fiskeridepartemen-
tet, Statens næringsmiddeltilsyn og Fiskeridirek-
toratets kontrollverk.

5 Kommunal- og
regionaldepartementet

Regionalt utviklingsprogram i fylkeskommunene

Regionale utviklingsprogram inngår som en del av
fylkesplanens handlingsprogram. Det stilles derfor
ikke lenger krav til regionalt utviklingsprogram i
fylkeskommunene ut over hva som er hjemlet i
plan- og bygningslovens krav om samordnet hand-
lingsprogram.

Strategisk næringsplan i kommunene

Fra og med 2001 har strategisk næringsplan vært
frivillig fra kommunens side. Dersom kommunen
velger ikke å utarbeide strategisk næringsplan og
heller ikke har annet planredskap å legge til grunn,
må fylkeskommunen kreve at kommunen rede-
gjør for hvilke strategier som vil legges til grunn
for bruken av midlene. Fylkeskommunen må selv
avgjøre hvordan kommunikasjonen med kommu-
nen skal legges opp.

Plan- og bygningsloven- byggesaksreglene

Kommunal- og regionaldepartementet sendte
25.01.02 på høring utkast til endringer i plan- og
bygningsloven. Det foreslås at stadfesting av kom-
munale vedtekter ikke lenger skal være nødvendig.
Endringer i regelverket som vil få betydning for
kommunenes behandling av byggesaker er også
omtalt i høringsbrevet. Forslagene gjelder tidsfris-
ter for blant annet byggesaksbehandlingen, for-
håndskonferanse og utarbeidelse av ferdigattest.
I tillegg foreslås noen endringer i ansvarsreglene,
krav til enkle tiltak, utvidelse av meldingsordnin-
gen, og opphevelse av ordningen med stadfestelse
av kommunale vedtekter. Forslaget vil bli bearbei-
det etter høring, og oversendes Stortinget i juni
2002.
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Oppstartingstilskudd (kap. 586 post 60) Tilskudd til
kompensasjon for utgifter til renter og avdrag (kap.
586 post 63)

Det vil ikke bli gitt nye tilsagn til omsorgsbolig og
sykehjemsplasser i eldreomsorgen over disse til-
skuddsordningeneetter atHandlingsplanenfor eld-
reomsorgen er avsluttet. Finansiering av omsorgs-
boliger og sykehjemsplasser forutsettes i fram-
tiden å skje gjennom kommunenes frie inntekter.
En stortingsmelding om avslutning av Handlings-
planen for eldreomsorgen vil bli lagt fram for Stor-
tinget samtidig med kommuneproposisjonen. For
øvrig vises det til kapittel 19 om avslutning av hand-
lingsplanen for eldreomsorgen.

Omsorgsboliger under Opptrappingsplanen for psy-
kisk helse

Kommunal- og regionaldepartementet ba somme-
ren 2001 Husbanken om å ta initiativ til et samar-
beid mellom Sosialdepartementet, Kommunenes
sentralforbund og Kommunal- og regionaldeparte-
mentetomreglenes innhold i forhold tilomsorgsbo-
liger under Opptrappingsplanen for psykisk helse.
Nye retningslinjer fra Husbanken for tilskudd til
slike omsorgsboliger ble gitt i april 2002. I de nye
retningslinjene er kravet om at boligene skal ha
omsorgsstandard myket opp når det gjelder kjøp
av brukte boliger under Opptrappingsplanen.

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen fri-
villig virksomhet (Kap. 521, post 73)

Kommunal- og regionaldepartementet har vurdert
om forvaltningsansvaret for tilskuddet bør over-
føres fra fylkeskommunene til Utlendingsdirekto-
ratet. Utlendingsdirektoratet ser i dag at det har
vært en svært positiv utvikling av innvandringsfag-
lig arbeid i fylkeskommunene, i form av gode og
målrettede tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldin-
ger fra fylkeskommunene og utlendingsdirektora-
tet ser ikke Kommunal- og regionaldepartementet
en tilbakeføring av tilskuddsordningen til Utlen-
dingsdirektoratet som hensiktsmessig.

Kommunelovens regler om kontroll og revisjon

Kommunal- og regionaldepartementet har varslet
en gjennomgang av reglene om kontroll og revi-
sjon, med tanke på å gi kommunesektoren større
handlingsrom. Arbeidet er nærmere omtalt i kapit-
tel 16.

6 Kultur- og kirkedepartementet

Regelverk for tilskudd til lokale og regionale kultur-
bygg (kap. 320 Allmenne kulturformål, post 60)

Tidligere plankrav er fjernet. Tilskuddsordningen
er gjenstand for evaluering, som vil bli sluttført
i juni 2002. Eventuelle justeringer av regelverket
som følge av evalueringen vil kunne foretas i 2003.

Krav om kommunedelplan for anlegg og områder
for idrett og friluftsliv

Kulturdepartementet varslet i St.meld. nr. 31 (2000-
2001) en evaluering av plankravet. Evalueringen er
nå avsluttet, og departementet forventer sluttrap-
port i løpet av mai. Et offentlig oppnevnt utvalg
(Sundbergutvalget) har fått som mandat å gjen-
nomgå måloppnåelse og virkemiddelbruk innen-
for den statlige idrettspolitikken. Evalueringen vil
være en del av grunnlaget for en slik samlet gjen-
nomgang på anleggsområdet. Utvalgets arbeid vil
bli avsluttet i løpet av 2002.

Lov av 20. desember 1995 nr. 108 om folkebibliotek
§§ 5 og 8 med tilhørende forskrift av 5. januar 1987
nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek, med
krav om fagutdannet biblioteksjef

Kultur- og kirkedepartementet vil fremme forslag
om at kravet om fagutdannet biblioteksjef fjernes.
Kultur- og kirkedepartementet vil samtidig fremme
forslag om at det ikke lenger skal være et krav at
fylkesbiblioteket skal være knyttet til et folkebiblio-
tek. Departement tar sikte på å legge fram forslag
til endringer i lov om folkebibliotek våren 2003.

Lov om film og videogram 1987nr. 21, § 2 om bestem-
melser om konsesjon for framvisning og omsetning
av film og videogram

Regjeringen Stoltenberg varslet i St.meld. nr. 31
(2000-2001) at en ville gå inn for å oppheve ord-
ningen med kommunal konsesjon for omsetning
av videogram. Nåværende regjering ønsker inntil
videre å opprettholde konsesjonsordningen. Ord-
ningen kan ha en preventiv effekt i forhold til
omsetning av ulovlig vold og pornografi. Den gir
dessuten kommunene mulighet for å sikre innbyg-
gerne et godt tilbud av kvalitetsfilm, barnefilm og
norskspråklig film. Den teknologiske utviklingen
kan gjøre det nødvendig å vurdere spørsmålet på
nytt, for eksempel dersom Video-on-demand eller
andre typer elektronisk omsetning av videogram
skulle bli utbredt.
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Regelverk for tilskudd til mobil bibliotektjeneste og
biblioteklokaler (kap. 326 Språk-, litteratur- og bib-
liotekformål, post 60)

Regelverket er avviklet.

Regelverk for tilskudd til fylkeskommunale kultur-
oppgaver (kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og
design, post 61)

Regelverket er avviklet.

Regelverk for tilskudd til scenekunst i fylkeskommu-
nene (kap. 324 Teater- og operaformål, post 60)

Regelverket er avviklet.

Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn og forskrift
av 5. juli 1991 nr. 456 om skrivemåten m.v. av stad-
namn

Det ble gjennomført en evaluering av regelver-
ket i 2000-2001. Evalueringsrapporten har vært på
høring. Kultur- og kirkedepartementet vil i løpet
av våren 2002 vurdere forslag og høringsuttalelser
som grunnlag for avklaring og videre arbeid.

Kirkeloven § 15 første ledd bokstav f

Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) om lov om endringer i
kirkeloven ble framlagt 15. mars 2002. Her foreslås
det å oppheve bestemmelsene i kirkelovens § 15
første ledd bokstav f som pålegger kommunene å
dekke utgiftene til reiser og boligtelefon for pres-
ter.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni
1969 nr. 25 § 19, med tilhørende forskrift

Saksområdet ble overtatt av Kultur- og kirkedepar-
tementet 01.01.02. En utredning fra en interdepar-
temental arbeidsgruppe har tidligere vært på om-
fattende høring. Kultur- og kirkedepartementet vil
følge opp utredningen inneværende år.

7 Landbruksdepartementet

Lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skog-
bruksloven) §§ 35 og 37: Hva kommunestyret skal
gjøre og hvilke oppgaver en eventuell skogbestyrer
skal ha

Regelen vil bli opphevet. Regelendringen vil bli
behandlet i forbindelse med oppfølging av St.meld.

nr. 17 (1998-99) Verdiskapning og miljø - muligheter
i skogsektoren (skogmeldingen).

Lov av 5. desember 1995 nr. 23 om jord (jordloven) §
4 om krav til jord- og skogbruksfaglig kompetanse i
kommunene og lov av 21. mai 1965 om skogbruk og
skogvern (skogbruksloven) § 4 tredje ledd om krav til
skogbruksfaglig kompetanse i kommunene

Landbruksdepartementet vil komme tilbake til
spørsmålet om jord- og skogbruksfaglig kompet-
ansekrav i forbindelse med den lov- og forskrifts-
gjennomgang som følger av St.meld. nr. 19 (2001-
2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet- regionalt
og lokalt nivå. Dette gjelder også forskrift av 11.
mars 1994 om krav til jord- og skogbruksfaglig
kompetanse i kommunene.

Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpaktning (forpakt-
ningsloven) § 11 andre ledd

Regelen om utvalg vil bli vurdert med tanke på for-
slag om opphevelse i forbindelse med oppfølgin-
gen av St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk land-
bruk og matproduksjon. Regelen vil vurderes sam-
men med spørsmålet om jordleie.

Forskrift om bygdeutviklingsmidler- tildeling på fyl-
kesnivå. Saksbehandlingsorganer

Kravet om landbruksfaglig kompetanse er ved for-
skrift av 20.12.00 nr. 1624 om midler til bygdeutvik-
ling - tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings-
og distriksutbyggingsfond (SND) og forskrift av
20.12.00 nr. 1623 om midler - tildeling på fylkesnivå
ved fylkesmannen, fjernet fra regelen.

Forskrift av 6. juni 95 § 1-2, forskrift av 2. mai 1997 §8
og forskrift av 30. desember 1993 § 5 andre og fjerde
ledd og enkelte tilskuddsforskrifter: Saken skal leg-
ges om i kommuner som har landbruksfaglig kompe-
tanse

Landbruksdepartementet vil komme tilbake til
spørsmålet om jord- og skogbruksfaglig kompet-
ansekrav i forbindelse med den lov- og forskrifts-
gjennomgang som følger av St.meld. nr. 19 (2001-
2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet- regio-
nalt og lokalt nivå.

Forskrift av 2. mai 1997 nr. 423 om nydyrking § 9
tredje ledd: Uttalefrist på minst en måned

Det er ikke initiert forsøk med avvikende uttalel-
sesfrist. Regelverket opprettholdes.
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8 Miljøverndepartementet

Lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 18 nr. 3:
Før vedtak treffes, skal forslaget forelegges kommu-
nestyret

Miljøverndepartementet vil fremme forslag om at
bestemmelsen endres slik at forslaget forelegges
kommunen som sådan. Endringen er planlagt gjen-
nomført i løpet av 2003.

Forskrift av 24. mai 1995 nr. 508 om forbrenning av
kommunalt avfall § 1 Tillatelse fra forurensnings-
myndigheten, jf. forurensningsloven § 11

Hele forskriften vil bli opphevet og erstattes av nytt
generelt regelverk om forbrenning av avfall som
følger av nytt EU-direktiv. Gjennomføring vil skje
høsten 2002/våren 2003.

Forurensningsloven) § 33a om at kommunene skal
utarbeide plan for reduksjon og håndtering av avfall
i kommunen (avfallsplan)

Regelen er opphevet ved lov av 15. mars 2002 nr. 5.

Forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall:
Plikt til tilstrekkelig mottak av spesialavfall - vedlegg
2 Standardiserte krav for kommunale vedtak

Miljøverndepartementet vil endre standardkra-
vene i regelen, blant annet vil kravene til kompe-
tanse bli gjennomgått. Endringene gjennomføres i
2002/2003, avhengig av øvrige endringer i forskrif-
ten.

Forskrift av 1. september 1997 nr. 999 om forvaltning
av bever § 5 om bevernemd og § 8 om godkjenning
av vald

Forskriften er slått sammen med forskrift av
01.08.89 nr. 788 om forvaltning av hjortevilt til for-
skrift om forvaltning av hjortevilt og bever, som
trådte i kraft 02.04.02. I den nye forskriften har kom-
munene fått myndighet til ved forskrift å gi adgang
til jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Kommunene
har videre fått myndighet til å fastsette forskrift om
minsteareal for jakt på disse artene, samt å god-
kjenne vald område for jakt på disse artene. Sam-
menslåingen medfører i første rekke en forenkling
av regelverket og en overføring av myndighet fra
stat til kommune.

Forurensningsloven § 37 tredje ledd første punktum
om at kommunen skal ta stilling til henvendelsen
snarest mulig, dersom noen ber kommunen om å gi
pålegg om opprydding eller betaling av utgifter

Regelen er opphevet.

Forskrift av 7. november 1997 nr. 1154 om forsøk med
regionale rovviltnemder, om lisensjakt på jerv og om
kvotefri jakt på gaupe- jervnemnd, gaupenemnd

Arbeidet med å gjennomgå jerv- og gaupeforvalt-
ningen er framdeles under vurdering.

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark
og vassdrag § 5 første – tredje ledd om landing og
start med luftfartøy, og motorfartøy på innsjø, saks-
behandlingsregler, m.m.

Miljøverndepartementet har tidligere foreslått at
bestemmelsen oppheves, og at hjemmel for regu-
lering av motorferdsel eventuelt gis i plan- og byg-
ningsloven. Det er igangsatt et ”Motorferdselpro-
sjekt” i åtte kommuner som avsluttes i 2003. Even-
tuelle endringer utsettes til forsøksprosjektet er
sluttført og evaluert.

Motorferdselloven § 9 om at departementet kan gi
bestemmelser om samarbeid mellom to eller flere
kommuner om regulering av ferdsel

Miljøverndepartementet har tidligere foreslått at
bestemmelsen oppheves. Vurderingen vil gjøres
etter ”Motorferdselprosjekt” i åtte kommuner som
avsluttes i 2003. Eventuelle endringer utsettes til
forsøksprosjektet er sluttført og evaluert.

Forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motor-
kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §§ 2, 5
og 6:

Miljøverndepartementet vurderer forslag med
tanke på å legge oppgaven til kommunen som
sådan. Eventuelt forslag kan settes fram i forbin-
delse med endringer i lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag. Det er igangsatt et "Motorferdsel-
prosjekt" i åtte kommuner. Eventuelle endringer i
motorferdselloven utsettes til forsøksprosjektet er
sluttført og evaluert.

Lov av 31. mai 1974 nr. 31 om kommunale vass-
og kloakkavgifter § 3: Fastsettelsen av størrelsen på
avgiftene - (begrensning imuligheten for delegasjon)

Bestemmelsen er endret ved lov av 15. mars 2002
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nr. 5, slik at myndigheten nå tilligger kommunen
som sådan, ikke kommunestyret.

Forskrift av 16 mars 1998 nr. 197 om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter § 6, tredje ledd som
angir hvordan kommunene skal informere

Miljøverndepartementet vil vurdere å endre
bestemmelsen slik at kommunene kan informere
på egnet måte. Eventuelle endringer vil bli foretatt
i forbindelse med at forskriften må revideres når
nytt EU-regelverk vedtas på området, trolig høsten
2002. Norsk gjennomføring vil kunne skje i løpet
av 2003.

9 Samferdselsdepartementet

Forskrift av 10.oktober 1980 nr. 1 om offentlige tra-
fikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvis-
ninger (skiltforskrifter) kap. XIII - §28 nr. 2 første og
andre ledd, § 28 nr. 3 andre ledd, første og andre pkt,
og § 30

Ny skiltforskrift er under utarbeidelse i Vegdirek-
toratet. Det tas sikte på sluttføring av arbeidet innen
utgangen av 2002.

10 Utdannings- og
forskningsdepartementet

Regjeringen har prioritert utdanning som et sek-
torområde for modernisering, effektivisering og
forenkling av offentlig sektor, jf. redegjørelse til
Stortinget 24.01.02. Regjeringen tar sikte på å gjen-
nomførereformer innenfor grunnopplæringensom
skal styrke kvaliteten på tjenestetilbudet, gi økt
brukermedvirkning, gi større frihet, mangfold og
ansvar lokalt, og bidra til økt effektivitet i bruken
av ressursene. Etter den nåværende framdriftsplan
vil de første reformforslag kunne legges fram for
Stortinget våren 2003.

Departementet har allerede foreslått vesentlige
forenklinger og deregulering av forskriften til opp-
læringsloven om krav til kompetanse for undervis-
ningspersonale og rektorer. Forslagene vil kunne
tre i kraft høsten 2002.
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Vedlegg 6

Gjennomgang av rapporteringsforenkling

Oversikt over gjennomførte forenklinger i de
enkelte departement knyttet til arbeidet med å gi
kommuner og fylkeskommuner større frihet og
mindre oppgavebyrde.

1 Barne- og familiedepartementet

– KOSTRA-skjema 16 Barnehager: Rubrikk 8:
linje 2 og 3 avvikles.

Status: Rubrikk 8 er nå rubrikk 6 (KOSTRA-
skjema 16, 2001). Linje 2 og 3 er avviklet.

– Blankett Q-0279 ”Melding om nedleggelse av fa-
miliebarnehage/hjem i familiebarnehage” inn-
arbeides i blankett Q-0148 ”Melding om ned-
leggelse eller midlertidig stenging av barne-
hage”.

Status: Vil bli gjort i løpet av 2002.
– Kravet om å sende godkjenningsvedtaket

(Q-0218/Q-0278) i kopi til fylkesmannen (som
vedlegg til blankett Q-0105/Q-0290) frafalles.

Status: Frafalt fra og med 01.01.2002.
– Regnskapstall fra private barnehager: Rappor-

teringsordningen revideres i 2001.
Status: Utredningen ble påbegynt i 2001, og

ferdigstilles i løpet av 2002.

2 Utdannings- og
forskningsdepartementet

– Kap. 221 post 65 ”Tilskudd til opplæring for
språklige minoriteter i grunnskolen”. Deler av
tilskudds- og rapporteringsordningen forenk-
les fra og med skoleåret 2001-2002.

Status: Deler av tilskudds- og rapporterings-
ordningen er forenklet fra og med skoleåret
2001-2002.

– Kap. 229 post 62 ”Kompensasjon for merutgifter
i forbindelse med midlertidige lokaler”. Avvik-
les i 2001.

Status: Tilskuddsordningen er avviklet fra
og med 2002.

– Kap. 231 post 66 ”Tilskudd til teknisk undervis-
ningsutstyr og tilpasning av lokaler”. Avvikles
i 2002.

Status: Tilskuddsordningen er avviklet fra
og med 2002.

– Kap. 221 post 67 ”Kommunale musikk- og
kulturskoler”. Særrapporteringen på 7 siders
skjema avvikles og samordnes med GSI/KOS-
TRA fra 2002.

Status: Særrapporteringen på syv siders
skjema avvikles. Selve søknaden om tilskudd
samordnes med GSI fra og med skoleåret 2002-
2003. For skoleåret 2001-2002 brukes en tilpas-
set utgave av GSI-skjemaet.

– Kap. 221 post 63 ”Tilskudd til skolefritidsord-
ninger”. Rapporteringen på ordningen forenk-
les til rapportering en gang pr. år.

Status: Fra og med skoleåret 2002-2003 vil
rapporteringen reduseres til en gang pr. år.

– Kap. 234 post 70 ”Tilskudd til bedrifter som tar
inn lærlinger”. Rapporteringen på tilskuddsord-
ningen foreslås avviklet.

Status: Kap og post er endret til henholdsvis
kapittel 223 post 70 i budsjettet for 2002. Rap-
portering på ordningen er avviklet fra og med
2002.

– Søknad om tilskudd til samiske språkalternati-
ver og finsk 2. Rapporteringen samordnes med
GSI/KOSTRA.

Status: Rapporteringen er samordnet med
GSI/KOSTRA.

– Søknad om ressurser til særskilt norsk- og
morsmålsopplæring og søknad om tilskudd til
opplæring av språklige minoriteter samordnes
i GSI/KOSTRA. FRES kan dermed avvikles.

Status: Søknad om ressurser til særskilt
norsk- og morsmålsopplæring og søknad om
tilskudd til opplæring av språklige minoriteter
er samordnet i GSI/KOSTRA og FRES avvikles
fra høsten 2002.

– Det anbefales at KUF gjør en gjennomgang med
ordningen under kap. 231 post 65 for videre-
gående skole.

Status: Kapittel og post er i budsjettet for
2002 endret til henholdsvis kap. 223 post 65.
Ordningen er gjennomgått og resultatene vil bli
lagt fram i budsjettet for 2003.

– Ordningen med årlig å innhente informasjon
frakommunene,viautdanningsdirektørene, om
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lærerårsverk og andel ufaglærte avvikles fra
2001.

Status: Årlig innhenting av informasjon om
lærerårsverk og andel ufaglærte er avviklet fra
2001.

– Rikskonsertenes årlige skjema for innhenting
av elever på klassetrinn avvikles fra 2001.

Status: Årlige skjema for innhenting av ele-
ver på klassetrinn er avviklet.

3 Kultur- og kirkedepartementet

– Kap. 294 post 72 ”Tilskudd til kirkelig felles-
virksomhet i kommunene”. Innlemmes i 2002
og særrapportering avvikles.

Status: Regjeringen Stoltenberg foreslo i
St.prp. nr. 1 (2001-2002) at tilskuddet til de kir-
kelige fellesrådene, som fra 1997 til og med 2001
har vært over bevilget Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementets budsjett (jf. tidligere
kap. 294, post 72), skulle innlemmes i ramme-
tilskuddet til kommunene. I St.prp. nr. 1 Tillegg
nr. 4 (2001-2002) foreslo den nåværende regje-
ringen at ordningen fortsatt skulle oppretthol-
des som eget tilskudd (kap. 340 post 72). Stor-
tinget ga sin tilslutning til dette. Særrapporte-
ringen for dette tilskuddet er tidligere avviklet.
De kirkelige fellesrådene innrapporterer bru-
ken av tilskuddet sammen med sin årlige rap-
portering til Statistisk sentralbyrå.

– Kap. 326 post 60 ”Mobil bibliotektjeneste og
biblioteklokaler”. Innlemmet i 2001, bortsett fra
tilskudd til bokbusser i samiske områder. Rap-
portering og ansvarsforholdene i sistnevnte del
vil bli vurdert i budsjett for 2002.

Status: Tilskuddet til samiske bokbusser ble
i 2001 bevilget over kap. 326 Språk- litteratur- og
bibliotektjeneste, post 78 Ymse faste tilskudd,
og ikke over post 60 Mobil bibliotektjeneste og
biblioteklokaler. I statsbudsjettet for 2002 er til-
skudd til samiske bokbusser ført oppunder kap.
320 Allmenne kulturformål, post 53 Samiske
kulturformål. Samlet bevilgning på denne pos-
ten er overført til Sametinget. Rapporteringen
vil fra og med 2002 følge de krav til rapportering
som gjelder for økonomiforvaltningen i Same-
tinget, jamfør Økonomireglementet for staten
med funksjonelle krav, og de presiseringer som
framgår av Kommunal- og regionaldepartemen-
tets hovedinstruks for økonomiforvaltningen i
Sametinget samt FINs rundskriv av 10.12.98
om økonomireglementets rekkevidde overfor
statlige virksomheter som har fått unntak fra
bruttobudsjetteringsprinsippet (R-11/98).

4 Sosialdepartementet

– KOSTRA-skjema 13 ”Brukere av økonomisk
bistand til boutgifter” avvikles og ivaretas av
utvalgsundersøkelser ved behov.

Status:KOSTRA-skjema13”Brukereavøko-
nomisk bistand til boutgifter ”er avviklet fra og
med rapporteringsåret 2001.

– Kap. 610 post 60 ”Forebyggende og kompetan-
segivende tiltak”. Avviklet fra 2001.

Status: Kap. 610 post 60 ”Forebyggende og
kompetansegivene tiltak” er avviklet fra og med
2001.

– Kap. 670 post 61 ”Tilskudd til omsorgstjenes-
ter”. Resultatrapportering hentes fra Statistisk
sentralbyrå fra 2002.

Status: Kap. 670 post 61 ”Tilskudd til
omsorgstjenester”. Siste rapportering for Hand-
lingsplan for eldreomsorgen er gjennomført.
Det innebærer at det ikke lenger innhentes
plandata og at resultatdata fra og med 2002 inn-
hentes på ordinær måte gjennom Husbanken
og Statistisk sentralbyrå.

– Kap. 674 post 60 ”Tilskudd til assistenter for
funksjonshemmede”. Innlemmes fra 2003, og
innhenting av særregnskap vil da opphøre.

Status: Kap. 674 post 60 ”Tilskudd til assi-
stenter for funksjonshemmede”. Midlene til til-
skuddsordningen vil fra 2003 bli innlemmet i
inntektssystemet til kommunene. Dette vil med-
føre at den særskilte rapporteringen opphører.

– KOSTRA-skjema 3 ”Aktivitetssentre, dagsentre
og eldresentre”: Punkt 4 om organisering utgår.
Punkt 8 om frivillig innsats utgår.

Status: KOSTRA-skjema 3 ”Aktivitetssentre,
dagsentre og eldresentre”. Punkt 4 om organi-
sering og punkt 8 om frivillig innsats er tatt ut
av skjemaene fra og med 2001.

– KOSTRA-skjema 5 ”Institusjoner for eldre og
funksjonshemmede”: Det bør legges til rette
for at punkt 2 opplysninger om institusjonen
blant annet organisasjonsnummer og institu-
sjonstype kan hentes fra Brønnøysundregiste-
ret, inntil så skjer bør opplysningene være pre-
utfylt i skjemaet.

Status: KOSTRA-skjema 5 ”Institusjoner for
eldre og funksjonshemmede”. Organisasjons-
nummer og institusjonstype er nå forhåndsut-
fylt i skjemaet.

5 Helsedepartementet

– Fylkeskommunal rapportering om spesialist-
helsetjeneste opphører fra 01.01.02 dersom
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Stortinget vedtar statlig overtagelse. Rapporte-
ring på Kap. 705 ”Kursvirksomhet”, Kap. 730
”Fylkeskommunens helsetjeneste”, Kap. 739
”Andre utgifter” og Kap. 742 ”Forpleining, kon-
troll og tilsyn med psykiatriske pasienter” utgår
da.

Status: Fylkeskommunal rapportering om
spesialisthelsetjeneste opphører fra 01.01.02
grunnetstatligovertakelseavspesialisthelsetje-
nesten. Fylkeskommunal rapportering på Kap.
705 ”Kursvirksomhet”, Kap. 730 ”Fylkeskom-
munal helsetjeneste”, Kap. 739 ”Andre utgifter”
og Kap. 742 ”Forpleining, kontroll og tilsyn med
psykiatriske pasienter” utgår.

– GRUK-registeret skal avvikles i løpet av 2001.
Det nye Fastlegeregisteret er et personregister
og ikke et stillingsregister. Det vil inneholde
data om alle fastleger og deres listelengde. Data
om stilling og ansettelsesforhold vil utgå, her-
under vil ikke Fastlegeregisteret ha vakanse-
data.

Status: Fastlegeregisteret hos GRUK ble
avviklet i 2001. Det nye fastlegeregisteret drives
av Rikstrygdeverket. Registeret kan gi oversikt
over antall pasientlister uten leger fordelt på
kommune og fylke, og vil dermed kunne gi en
oversikt over ubesatte fastlegehjemler/ vakan-
ser. Fastlegeregisteret består av ulike data som
innrapporteres fra kommunene, blant annet
knyttet til avtalt listetak, om legen er fastlønnet,
om det er fellesliste, kjønn, alder, om spesialist
i allmenn- eller samfunnsmedisin, deltakelse i
legevakt. Rapportering ved endringer i for ek-
sempel legenes listetak, nye lister og opphør
av legepraksis er helt nødvendig for å admini-
strere fastlegeordningen.

– KOSTRA-skjema 41 ”Spesialtjenestene og gjes-
tepasienter”, KOSTRA-skjema 42 ”Ambulan-
setjenesten”, KOSTRA-skjema 43 ”AMK-sen-
tralene”, KOSTRA-skjema 44 ”Voksenpsykia-
triske institusjoner med kombinert virksom-
het”, KOSTRA-skjema 45 ”Barne- og ungdoms-
psykiatriske institusjoner med kombinert virk-
somhet”, KOSTRA-skjema 46 ”Somatiske syke-
hus”, KOSTRA-skjema 47 ”Somatiske institu-
sjoner innen spesialhelsetjenesten, eksklusive
sykehus”, KOSTRA-skjema 48 ”Voksenpsykia-
triske institusjoner med kun en virksomhets-
type”, KOSTRA-skjema 49 ”Barne- og ung-
domspsykiatriske institusjoner med kun en
virksomhetstype”: Avvikles fra og med 2003
dersom Stortinget vedtar statlig overtagelse fra
01.01.02.

Status: KOSTRA-skjema 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49: Avvikles fra og med 2003 på grunn

av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenes-
ten.

6 Landbruksdepartementet

– Skogsveier: Kommunevis rapportering av
skogsbilveier bygd uten statstilskudd skal for-
enkles.

Status: Landbruksdepartementet vil i løpet
av 2002 standardisere den kommunevise rap-
portering på alle skogsveier bygd uten statstil-
skudd.

– Statens Landbruksforvaltning: SLF forvalter
utbetalingene med det årlige jordbruksoppgjø-
ret etter opplysninger som kommunene og fyl-
kesmannsembetene leverer inn basert på opp-
lysninger om den enkelte driftsenhet. Utbeta-
ling av tilskudd fra jordbruksavtalemidler skjer
i hovedsak med basis i opplysninger fra pro-
dusentene der kommunen har en kontroll- og
godkjenningsfunksjon. Det ligger et betydelig
reduksjonspotensial i å gjøre søknadsbehand-
ling og rapportering tilgjengelig elektronisk og
i større grad registerbasert enn det som gjø-
res i dag. Landbruksdepartementet tilrår at det
gjøres en gjennomgang av systemene knyttet
til behandling og kontroll av søknader og utbe-
talingen av det årlige jordbruksoppgjøret med
tanke på forenklinger av rapportering og saks-
behandling, samt overgang til elektroniske sys-
temer.Brukavdigitale eiendoms- ogmarksalgs-
kart kan effektivisere kontroll og behandling
av søknadene.

Status:Forenklingener igangsatt.SLFutvik-
ler en automatisert behandling og kontroll av
søknader og utbetalinger. Som ledd i SLF’s IKT-
strategi utvikler SLF nå også et web-basert sys-
tem for behandling av produksjonstilskudd og
en web-basert erstatning for ”Infosys”.

7 Samferdselsdepartementet

– Statlig kjøp av flyrutetjenester: Samferdselde-
partementet tar opp med høringsinstansene i
rutegodkjenningsprosessene et klart ønske og
behov for å forenkle disse prosessene, herun-
der mulige metoder for å oppnå en forenkling
uten at dette går ut over formålet med rutegod-
kjenningsprosessene.

Status: Samferdseldepartementet har bedt
om innspill fra fylkeskommunene på prosedy-
rene for rutegodkjenninger ved anbudsruter,
jf. departementets Rundskriv N-8/97. Første
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halvår 2001 ble det holdt møter med fylkeskom-
munene der behovet for forenkling og spørsmå-
let om større lokal forankring ble drøftet. Det
har senere kommet skriftlige tilbakemeldinger
fra fylkeskommunene på blant annet prosedy-
rene for rutegodkjenning

– Kollektivtrafikk: Samferdseldepartementet vil
ta et initiativ overfor Statistisk sentralbyrå om
tilpasninger av rundskrivet for rutebilstatistikk
og regnskap på selskapsnivå. Frist for arbeidet
var satt til 01.04.2002. Rundskrivet som gjelder
fylkessammendragavstatistikkogregnskap for
tilskuddsberettigede lokale ruter, vil deretter
kunne utgå.

Status: Rapportering til rutebilstatistikk
(Skjemasett A1–A6) utgikk 31.12.01 fordi Sta-
tistisk sentralbyrå har lagt om rutebilstatistik-
ken. Distribusjon av Samferdseldepartementet
rundskriv om fylkessammendrag og regnskap
for lokale ruter (med skjemasett N-016) utgikk
fra samme tidspunkt.

– Transportberedskapsorganisasjonen (TBO):
Det bør legges til rette for at TBO-skjemaene
blir kryptert (slik det gjøres med sensitive data
i KOSTRA) og derved kan sendes elektroniske
til SD.

Status: Samferdseldepartementet har lagt
til rette for at TBO-skjemaene (Transportbe-
redskapsorganisasjonen) gjøres elektroniske.
Samferdseldepartementet har anskaffet kortle-
ser som kan låse filer når de sendes over inter-
nett, samt bestilt slike kortlesere til alle fylkes-
kommunene, og regner med at fylkeskommu-
nene vil begynne å bruke disse i løpet av 2002.

– Opplysningene i skjemaene som fylkeskommu-
nene årlig (eller halvårlig) fyller ut manuelt
med opplysninger om kollektivtrafikken vur-
deres i sin helhet med sikte på innlemming i
KOSTRA skjema 50 ”Samferdsel”. Regnskaps-
opplysninger hentes ut fra fylkeskommunenes
regnskapssystemer.

Status: Gjennomført.

8 Miljøverndepartementet

– KOSTRA-plan: Punkt 2 forenkles ved å operere
med en 3-deling (plan, kart og byggesak) fram-
for en 6-deling som nå.

Status: Gjennomført.
– KOSTRA- Oljeforurensing: Kommunene rap-

porterer i henhold til ”Forskrift om tiltak for å
motvirke fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker”. Denne rapporteringen, punkt 8,
fjernes.

Status: Gjennomført.
– KOSTRA-skjema 21 ”Avfall/renovasjon og

avløp”: Spørsmål om antall meter ledningsnett
fjernes i punkt 3.

Status: Gjennomført.
– KOSTRA- avfall og avløp: KOSTRA-skjema 21

”Avfall/renovasjon og avløp” KOSTRA -skjema
22 ”Kommunale gebyrer knyttet til bolig”. Fra
2001 vil økonomidata rapportering via SESAM
utgå og erstattes av KOSTRA skjema 21, 22 og
23.

Status: Gjennomført.
– Kap. 1429 post 60 ”Regionale kulturminnetil-

tak”: Innlemmes/avvikles innen 2003.
Status: Er avviklet.

– Kap. 1427 post 60 ”Kommunal naturforvalt-
ning”: Avvikles fra 2002.

Status: Posten er avviklet i statsbudsjettet
for 2002.

– Kap. 1441 post 63 ”Tilskudd til kommunale
avløpstiltak”: Innlemmes/avvikles innen 2004.

Status: Ingen nye tilsagn gis, men rappor-
tering for gitte tilsagn opprettholdes til de er
avsluttet.

– Kap. 1427 post 76 ”Tilskudd til og kulturland-
skapstiltak som ivaretar biologisk mangfold”.
Avvikles fra og med 2002.

Status: Dette er en tilskuddspost hvor mid-
lene går til private, og der det ikke er rapporte-
ring fra kommunene. Posten er uansett avvik-
let i statsbudsjettet for 2002.

– Omfang av motorferdsel i utmark: Ordningen
gjennomgås med tanke på omlegging eller opp-
hevelse i forbindelse med forsøk med ny for-
valtningsordning for motorferdsel som starter
våren 2001 og sluttføres i 2003.

Status: Forsøket er igangsatt og rapporte-
ringsbehov og rutiner vil være en del av opp-
følgingen. Ses i sammenheng med rapporte-
ring i KOSTRA-skjemaene, som vil bli gjennom-
gått våren 2002, med sikte på justeringer innen
30.06.02. Politisk ledelse vil vurdere om og hvor-
dan forvaltningsordningen skal gjennomføres.

– Forvaltningen av naturreservater, naturminner
og landskapsvernområder vernet etter natur-
vernloven: Delegert til kommunene. Det vurde-
res om statistikk over klagesaksbehandlingen
vil ivareta informasjonsbehovet.

Status: Dette vurderes i samband med over-
føring av oppgaver til kommunene. Dette dreier
seg om nasjonale verneverdier og det stilles
uansett krav om at kopi av forvaltningsvedtak
sendes overordnet myndighet.

– Årlig rapportering til Riksantikvaren fra regi-
onal kulturminneforvaltning, i henhold til kul-
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turminneloven og plan og bygningsloven. Når
alle kommuner og fylkeskommuner er med i
KOSTRA vil derfor den årlige rapporteringen
fra regional kulturminneforvalting til RA bort-
falle.

Status: Er avviklet.
– Grenseverdiforskriften: Ble revidert i 2001.

Kommunens ansvar og myndighet var fore-
slått styrket og utvidet, blant annet som en del
av Miljøverndepartementets kommunerettede
satsing. Rapporteringsordningen som er fore-
slått er begrunnet i internasjonale forpliktelser,
hjemlet i EØS-avtalen.

Status: Utkast til forskrift har vært til høring,
er under behandling og vil bli vedtatt i 2002.

– GAB: GAB-rapporteringen vil bli forenklet som
resultat av vurderinger i forbindelse med inn-
føring av elektronisk byggerapportering fra til-
takshaver til kommunen. Flere og flere kommu-
ner får økt nytteverdi av registeret etter hvert
som de innfører direkte database til database-
løsninger mot GAB-registeret. Miljøverndepar-
tementet arbeider med en ot.prp. om ny lov om
eiendomsregistrering. Her foreslås det oppret-
tet en matrikkel, som vil bestå av dagens GAB
og et digitalt eiendomskartverk, samt informa-
sjon om rettigheter og forpliktelser knyttet til
den enkelte eiendom. Justisdepartementet har
dessuten foreslått å legge ansvaret for tinglysin-

gen til Statens kartverk. Samlet vil dette gi en
felles database for offentlig informasjon knyt-
tet til eiendommer som effektiviserer statlig og
kommunal forvaltning.

Status: De foreslåtte omleggingene forut-
setter tilfredsstillende løsninger når det gjel-
der elektroniske byggerapportering. Dette har
Kommunal- og regionaldepartementet ansvar
for. Miljøverndepartementet tar sikte på å
fremme ny lov om eiendomsregistrering våren
2002. Stortinget har bedt om tilleggsvurdering
av hvor ansvaret for tinglysningen skal legges
og dette vurderes nå av den nye regjeringen
(beslutning vil antakelig foreligge våren 2002).
De aktuelle løsningene innebærer ikke felles
database, men de relevante databasene vil være
samordnet.

– Kap. 1425 post 60 ”Kommunal fiskeforvaltning”
og kap. 1425 post 61 ”Kommunale vilttiltak”.
Rapporteringen forenkles til et minimum.

Status: Kap. 1425 post 60 blir avviklet i 2002.
Rapporteringen for kap. 1425 post 61 er nå på
et minimum, i tråd med økonomireglementet.

– Kap 1426 post 31 ”Tiltak i naturvern- og fri-
luftsområder”. Rapporteringen begrenses til et
minimum.

Status:Rapporteringener nåpåetminimum,
i tråd med økonomireglementet.
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Vedlegg 7

Utredninger om interkommunalt samarbeid og kommunesam-
menslutninger

Stadig flere kommuner ønsker å utvikle et inter-
kommunalt samarbeid som kan gjøre dem bedre i
stand til å møte de utfordringene de står overfor.
Mange kommuner utreder også konsekvensene
av en sammenslutning med nabokommunen(e).
Nedenfor gis en omtale av de prosjektene depar-
tementet støtter økonomisk.

Ølen, Vindafjord og Etne

Etne, Ølen og Vindafjord har utredet konsekven-
sene av et utvidet samarbeid mellom de tre kom-
munene, og konsekvensene av en sammenslutning
av Ølen og Vindafjord. Departementet har støt-
tet utredningen med 150 000 kroner. Utredningen
viser at det for kommunene er knyttet betydelige
gevinster både til et utvidet samarbeid og til en
sammenslutning.1 I utredningen anslås det at den
økonomiske gevinsten vil være omtrent dobbelt så
stor ved en sammenslutning av Ølen og Vindafjord
som ved et utvidet samarbeid mellom Etne, Ølen
og Vindafjord, henholdsvis 3,4 millioner kroner og
6,5 millioner kroner. En kommunesammenslutning
vil også kunne gi en rekke gevinster utover de rent
økonomiske, blant annet heving av kompetansen til
de ansatte i kommunen, lettere rekruttering av fag-
personell, mindre personavhengige fagområder,
bedre ressursutnyttelse og kvalitativt bedre tjenes-
ter. Utredningen peker på at noen av disse gevins-
tene også kan oppnås gjennom et kommunesam-
arbeid. Ølen og Vindafjord har innledet en prosess
med sikte på å vurdere kommunesammenslutning,
og begge kommunestyrene har vedtatt at det skal
holdes rådgivende folkeavstemming i februar 2003.

Bodø og Skjerstad

Bodø og Skjerstad utreder fordeler og ulemper
ved en eventuell sammenslutning mellom Bodø og
Skjerstad kommuner. Kommunal- og regionalde-
partementet støttet prosjektet med 350 000 kroner i
2001. Rapport fra utredningsarbeidet ventes å fore-

1 Thomas Laudal og Jon Moxnes Steineke: ”Reduserte kostna-
der og bedre tjenester gjennom samarbeid/sammenslåing”
RF-Rogalandsforskning 2001.

ligge i løpet av 2002. Det er vedtatt å gjennomføre en
folkeavstemming om sammenslutningsspørsmålet
i Skjerstad kommune innen mars 2003.

Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
(Senjaregionen/Midt-Troms)

Kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og
Tranøy fikk i 1999 midler til å utrede et utvidet
interkommunalt samarbeid i regionen. Våren 2000
ble også Målselv kommune deltaker i prosjektar-
beidet. Kommunene ønsket en utredningen for å
gjennomgå det interkommunale styringssystemet i
regionen, samt vurdere alternative og utvidede sty-
ringsformer. Videre ønsket kommunene å utvikle
de tosamarbeidsområdene, felles IKT-drift og felles
opplærings- og kompetansehevingsarbeid. Høsten
2001 forelå sluttrapporten fra arbeidet.2

Sluttrapporten inneholder forslag om å reor-
ganisere det regionale samarbeidet etter følgende
hovedlinjer:
– Det opprettes et Midt-Tromsting som erstatter

dagens representantskap i Midt-Troms regi-
onråd. Tinget består av formannskapene i de
seks kommunene og skal behandle prinsipielle
forhold og overordnede politiske forhold som
angår regionen.

– Midt-Troms regionråd består med ordførerne
i de seks kommunene som medlemmer. Rådet
skal konsentrere sin virksomhet rundt nærings-
arbeid, påvirkningsarbeid og overordnet inter-
kommunalt samarbeid.

– Det opprettes et administrativt råd som består
av administrasjonssjefene i de seks kommu-
nene. Rådet får ansvaret for drift av de inter-
kommunale samarbeidstiltakene og velger selv
eventuelle fagstyrer for de underliggende orga-
ner. Det administrative rådet skal også fremme
forslag til budsjett for regionrådet. Administra-
sjonssjefene skal også kunne opprette samar-
beidsorganer på administrativt nivå.

2 Rasmussen, Kåre (2001): Utvikling og organisering av inter-
kommunalt samarbeid mellom Berg, Lenvik, Målselv, Sør-
reisa, Torsken og Tranøy. Sluttrapport. Finnsnes: Utviklings-
senteret.
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– Næringsmiddeltilsynet organiseres som et
interkommunalt selskap. Selskapets represen-
tantskap utgjøres av ordførerne, eventuelt vara-
ordførerne i de deltakende kommunene. Admi-
nistrasjonssjefene utgjør selskapets styre. Sel-
skapet skal være basert på en desentralisert
tjenestestruktur.

– Pedagogisk senter, som ble etablert midt på
1980-tallet for å løse etterutdanning og utvikling
i skoler og barnehager i kommunene, organi-
seres som eget samarbeidstiltak etter kommu-
neloven § 27. Det samme gjelder for Pedago-
gisk-psykologisk tjeneste.

Videre inneholder rapporten forslag om at det
arbeides for et sterkere samarbeid om IKT, i første
omgang konsentrert rundt bredbånd, sikkerhet
og opplæring. Målet er at IKT-samarbeidet skal
omdannes til et interkommunalt selskap i løpet av
2003.

I rapporten foreslås det også å etablere et fel-
les kompetansehevingsarbeid. Det legges vekt på å
utvikle egne kompetanseplaner samt utvikle bestil-
lerfunksjonen i kommunene. Pedagogisk senter til-
deles rollen som utøver på vegne av kommunene,
og det søkes etablert et eget prosjekt som rettes
inn mot ovennevnte.

Ut over det som er konkludert i utredningen,
har regionen besluttet å gjennomføre flere samar-
beidstiltak, som felles jord- og skogbrukskompet-
anse, felles arbeidsgiverkontroll og interkommu-
nal legevaktordning.

Hol og Ål

Hol og Ål utreder sammenslutning og Kommunal-
og regionaldepartementet støttet prosjektet med
300 000 kroner i 2001. Rapport fra utredningsar-
beidet ventes å foreligge i løpet av juni 2002. Det
tas sikte på kommunestyrebehandling i løpet av
høsten 2002. Deretter skal resultatene fra utred-
ningen sendes til alle husstander i de to kommu-
nene før det gjennomføres en folkeavstemming om
sammenslutning. Tidspunkt for folkeavstemming
er ikke vedtatt.

Askvoll, Hyllestad og Fjaler

Kommunene har fått bevilget 500 000 kroner i 2001
til å utrede interkommunalt samarbeid og kommu-
nesammenslutning. Telemarksforsking har utre-
det to alternativer.3 1) Sammenslutning av alle tre

3 Karl Gunnar Sanda, ”Hyllestad, Askvold og Fjaler – tre, to
eller ein? Utgreiing om framtidig kommunestruktur i HAF-
området,” Telemarksforskning, rapport nr. 192/2002

til en kommune (HAF-alternativet) og 2) sammen-
slutning av Hyllestad og Fjaler (HF-alternativet),
der Askvoll fortsatt er selvstendig kommune. En av
hovedkonklusjonene i utredningen er at kommu-
nene i en realisering av HAF-alternativet, vil kunne
spare 8-10 millioner årlig ved å slå seg sammen.
Ved bortfall av inndelingstilskuddet etter 10 år vil
kommunene ”tape” 15 millioner kroner i reduserte
overføringer gjennom inntektssystemet, sammen-
liknet med den økonomien de har som enkeltkom-
muner i dag.

Rapporten diskuterer om tjenestene vil bli
bedre eller dårligere i en større kommune. Det
gis ikke noe klart svar på dette, men det framgår
at det er grunn til å tro at potensialet er til stede
i HAF. Det samme er tilfelle når det gjelder kom-
muneutvikling – større kommuner er ingen garanti
for å lykkes bedre, men mye tyder på at flere små
og sårbare fagmiljøer i HAF vil være tjent med å
samle seg. Det framgår videre at en kommunesam-
menslutning kan føre til lokal sentralisering, men
at dette er et nødvendig virkemiddel for å bremse
en nasjonal sentralisering mot Østlandet.

Bjarkøy og Harstad

Bjarkøy og Harstad utreder fordeler og ulemper
knyttet til en sammenslutning av de to kommu-
nene. Kommunal- og regionaldepartementet støt-
tet prosjektet med 250 000 kroner i 2001. Rapport
fra utredningen ble ferdigstilt i april 2002.4

Det er i utredningen lagt til grunn at Bjarkøy-
forbindelsene, som er en vei-, bro- og tunnelløs-
ning mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy, blir rea-
lisert. Rapporten konkluderer med at en sammen-
slutning av Harstad og Bjarkøy samt etablering
av samferdselsprosjektet Bjarkøyforbindelsene for-
ventes å kunne gi en stabilisering eller økning i
folketallet i Bjarkøy-samfunnet. For kommunene
sett under ett vil man oppnå økonomiske besparel-
ser ved en felles kommuneadministrasjon, og blant
annet mer robuste fagmiljøer. Videre kan det for-
ventes samfunnsmessige utviklingsgevinster gjen-
nom realisering av potensiale innen havbruk, rei-
seliv, landbruk, framvekst av nye næringer, sosialt
og kulturelt nettverk og generelt styrket regional
markedstilgang. Den økonomiske analysen viser at
med utgangspunkt i Bjarkøy kommunes ressurs-
bruk kan det forventes en årlig reduksjon i netto
driftskostnader på om lag 6,8 – 7,1 millioner kro-
ner.

Gjennomføring av kommunesammenslutnin-

4 KPMG 2002: Kommunesammenslåing – Bjarkøy og Harstad
kommuner. Forprosjekt. Sluttrapport.
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gen er knyttet opp til forutsetninger om statlig ved-
tak om og finansiering av bygging av Bjarkøyfor-
bindelsene, samt positivt resultat av folkeavstem-
mingen i Bjarkøy. Det er i rapporten lagt opp til at
innsparingspotensialet knyttet til sammenslutning
går inn i finansieringsgrunnlaget for Bjarkøyfor-
bindelsene.

Det er vedtatt å gjennomføre en folkeavstem-
ming 16.09.02 i Bjarkøy kommune. I Harstad kom-
mune vil det bli gjennomført en åpen høring med
anledning for innbyggerne til å si sin mening før
kommunestyrets avgjørelse.

Leka, Nærøy og Vikna (Ytre Namdalen)

Leka, Nærøy og Vikna i Nord-Trøndelag fikk
300 000 kroner i 2001 til å utrede sammenslut-
ning og interkommunalt samarbeid. Utviklingssen-
teret på Senja, som har stått for utredningen, kon-
kluderer med at en sammenslutning vil være det
beste både for å utnytte økonomiske stordriftsfor-
deler, øke tjenesteproduksjonen, bedre kompetan-
sen, utvikle robuste fagmiljøer og styrke kommu-
nen som regional utviklingsaktør.5 Ifølge utrednin-
gen vil en sammenlutning av Leka, Nærøy og Vikna
kunne gi en økonomisk gevinst på nærmere 8 mil-
lioner kroner årlig. Når det gjelder samarbeid fram-
går det av rapporten at det interkommunale sam-
arbeidet bør utvides betydelig. Et sterkere samar-
beid vil kunne utnytte stordriftsfordeler og frigjøre
midler til tjenesteproduksjon. Det antydes en inn-
sparingsgevinst på 3 millioner kroner. Det anbe-
fales at samarbeid i stor grad etableres som kjøp
av tjenester mellom kommunene, at man utnytter
mulighetene i lov om interkommunale selskaper,
og at man i en del tilfeller oppretter egne samar-
beidstiltak etter kommuneloven § 27. Administra-
sjonen bør samles på ett sted.

Det konkluderes videre med at en sammen-
slutning vil ha negativ effekt på noen områder og
bidra til en viss regional sentralisering av bosettin-
gen, særlig på Leka. I hvor stor grad dette vil skje
avhenger av hvordan den nye kommunen eventu-
elt organiseres. De negative virkningene for Leka
kan motvirkes dersom man lokaliserer en produk-
sjonsavdeling dit. Det sies videre at dersom det
ikke er ønskelig med en sammenslutning bør det
interkommunale arbeidet utvides betydelig.

Kommunene har avholdt felles kommunestyre-
møte og konkludert med at det er ønskelig å vide-
reutvikle det interkommunale samarbeidet i regio-
nen.

5 Kåre Rasmussen ”Ytre Namdal - kommunesamarbeid og inn-
deling, Leka, Nærøy og Vikna.” Utviklingssenteret på Senja
2002

Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy (Vesterålen)

Vesterålen-kommunene har fått 1 million kroner
over tre år til å utrede og konkretisere to samar-
beidsmodeller. Kommunene vil utrede: 1) arbeids-
delingsmodellen som innebærer at kommunene
inngår formelle avtaler om arbeidsdeling på ulike
felt og 2) den virtuelle kommune som innebærer
at kommunene juridisk sett slutter seg sammen
med et indirekte valgt regionsting som det øverste
politiske organ. Dagens kommunestyrer opprett-
holdes som lokalstyrer innenfor denne modellen.
Styringsgruppen for prosjektet anser arbeidsde-
lingsmodellen som mest interessant og utreder nå
medutgangspunkt idenne,samarbeidpåområdene
IKT, teknisk sektor, økonomiforvaltning, personal-
forvaltning, næringsutvikling og næringsmiddeltil-
syn.

Kommunene ønsker å prøve ut arbeidsdelings-
modellen under forutsetning av oppslutning fra
de aktuelle kommunene. Utredningen skal være
avsluttet sommeren 2002.

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal Sør-Odal,
Våler og Åsnes (Glåmdalen)

Glåmdalen regionråd har fått bevilget 1,5 millio-
ner kroner fordelt over fire år til prosjektet ”Bedre
service til lavere kostnad gjennom regionalt samar-
beid” (BSL-prosjektet) med oppstart i 2000. Glåm-
dalregionen består av kommunene Eidskog, Grue,
Kongsvinger, Nord-Odal Sør-Odal, Våler og Åsnes.
Siktemålet med prosjektet er å utrede økonomiske,
administrative og servicemessige virkninger av
regional samhandling på ulike områder som kom-
petanse/rekruttering, felles driftstjenester, admi-
nistrative tjenester og utviklingsoppgaver.

Det ble initiert 12 delprosjekter knyttet til sam-
arbeid omplanarbeid ogmiljøvern, vegvedlikehold,
oppmålingstjenester, brannvern, rusomsorg, bar-
nevern, lønn og lønnsbehandling, personalforvalt-
ning, kommunale innkjøp, IKT, utredningsoppga-
ver og vann og avløp. Forprosjekter for de ulike
delprosjektene ble behandlet i Glåmdal regionråd
i januar 2002. Med utgangspunkt i de forskjellige
forprosjektene har alle kommuner gitt tilslutning
til at de ønsker å delta i videre utredninger der
dette anbefales. Frist for avlevering av utrednings-
produkter er satt til 01.06.02.

Av de 12 delprosjektene er samarbeid om inn-
kjøp og samarbeid om felles utredninger nå under
utprøving.

De samarbeidende kommunene vil med bak-
grunn i delprosjektene starte utprøving på aktuelle
områder utover høsten 2002. De siste prosjektene
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ventes iverksatt med virkning fra årsskiftet 2002/
2003.

Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Over-
halla (Midtre Namdal)

Midtre Namdal regionråd som består av kom-
munene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos
og Overhalla, gjennomfører i 2002 en utredning
om nye samarbeids- og kommunemodeller for
kommunene. Kommunal- og regionaldepartemen-
tet støtter prosjektet med inntil 250 000 kroner
i 2002. Prosjektet skal bidra til bedre forståelse
og kunnskap om regional organisering gjennom
nye former for kommuneorganisering som kan
utfordre dagens generalistkommune/enhetskom-
mune. Det skal blant annet utredes fordeler og
ulemper for lokaldemokrati og muligheten til inn-
byggerinnflytelse ved ulike former for interkom-
munalt samarbeid, herunder kommunesammen-
slutning. Utredningen skal omfatte ulike samar-
beidsformer/modeller og deres konsekvenser for
1) tjenesteproduksjon og 2) samfunn, politiske for-
hold og lokale forhold.

Vang, Vestre Slidre, Østre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-
Aurdal og Etnedal (Valdres)

Valdresregionen fikk 400 000 kroner i 1999 til å
utrede en videreutvikling av det interkommunale
samarbeidet i regionen.6 Prosjektet skal bidra til
at kommunale driftsoppgaver løses mer effektivt,
en skal unngå å opprette nye forvaltningsorganer
administrativt og politisk og en skal lettere både
holde på kompetanse og rekruttere nye medar-
beidere. Områdene som er utredet er blant annet
brannvern, IT, barnevern/PP-tjenester og innkjøp.

Utredningen ble ferdigstilt høsten 2001 og
behandlet i kommunestyrene våren 2002. Alle kom-
muner har gitt tilslutning til felles brannforebygg-
ende avdeling, felles IT-løsninger og felles stilling
som innkjøpskoordinator. Videre har Vestre Slidre,
Østre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal fattet kom-
munestyrevedtak om at de ønsker å utrede forde-
ler og ulemper ved en eventuell sammenslutning.

9-kommunesamarbeidet (Vestfold)

Kommunene Andebu, Borre, Hof, Holmestrand,
Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg i Vestfold
har i 2001 og 2002 fått til sammen 1 million kro-
ner til å videreutvikle interkommunalt samarbeid

6 Aslag Lajord, ”Prosjekt for interkommunalt samarbeid i Val-
dres 2000-2001,” sluttrapport ved Valdres regionråd 2001

gjennom prosjektet ”Kommunesamarbeid i Tøns-
bergregionen”. Prosjektet skal blant annet utrede
organisasjons- og styringsmodeller for interkom-
munalt samarbeid, samt evaluere disse. Høgskolen
i Vestfold er tilnyttet prosjektet og skal blant annet
bidra med sitt forskningsnettverk.

Vestfold-kommunene samarbeider i hovedsak
om drifts- og utviklingsoppgaver. Samarbeidet er
organisert slik at all beslutningsmyndighet er lagt
til kommunestyrene hos deltakerne. ECON senter
for økonomisk analyse har utredet organisasjons-
modell for samarbeidet i Vestfold.7 ECON kon-
kluderer i sin utredning med at den nåværende
styringsmodellen i kommunene i hovedtrekk bør
beholdes, men at det bør legges økende vekt på
involvering av en bredere gruppe av politikere gjen-
nom et målrettet strategiarbeid for samarbeidet.
Samtidig bør det bevisst arbeides for å endre poli-
tikerrollen fra en rolle med vekt på detaljorientert
styring av produksjonen og administrasjon til en
rolle med vekt på overordnet strategisk styring av
samarbeidsprosjektene i et regionalt perspektiv. I
tillegg bør det legges større vekt på informasjon
om samarbeidet til befolkningen, kommunepoliti-
kerne og ansatte.

9-kommunesamarbeidet har videre bedt ECON
Senter forøkonomiskanalyseevalueresamarbeids-
prosjektene kart og oppmåling, ressurskrevende
brukere, areal og bosetting og overordnet styrings-
modell for samarbeidet. 9-kommunesamarbeidet
skal avslutte sitt prosjekt ved årsskiftet 2002-2003.

Agdenes, Meldal, Snillfjord, Skaun, Rennebu og Ork-
dal (Orkdalsregionen)

Kommunene har fått 400 000 kroner i 2001 til å
utrede muligheten for oppretting av felles admini-
strasjons- og økonomiavdeling, plan- og nærings-
avdeling, brann, feiervesen og overordnet teknisk
vakt. Et viktig siktemål med forprosjektet og utprø-
vingen vil være å vurdere hvilke modeller for inter-
kommunalt samarbeidsomgir goderesultaterbåde
politisk og administrativt.

Rapporten ble ferdigstilt våren 2002. Det fram-
går av rapporten at man i arbeidet med prosjektet
har sett muligheten for å oppnå betydelige økono-
miske besparelser i tillegg til faglige forbedringer
på en del områder. Det framgår videre at dette ut-
fordrer Orkdalsregionen i forhold til å etablere nye
strukturelle løsninger, der man er nødt til både
å gi og ta. Det foreslås i rapporten at det igang-

7 Jørund Nilsen ”Styringsmodell for interkommunalt samar-
beid i Vestfold” ECON Senter for økonomisk analyse, rap-
port 16/02.
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settes følgende tiltak: Områdene IKT, skatt, lønn
ogregnskapsamlokaliseres,byggesaksbehandling
samordnes og gjøres tilgjengelig på internett, det
etableres felles ordning for brann, feiervesen og
teknisk vakt, kart og oppmåling etableres som vir-
tuell organisasjon med felles programvare. Felles
tjenester innenfor personal, servicetorg og sentral-
bord skal også vurderes.

Kommunene i Orkdalsregionen vil gjennom
kommunestyrebehandlinger ta stilling til videre
oppfølging av rapporten i løpet av våren 2002.

Rogaland, Hordaland, og Sogn og Fjordane

De tre fylkeskommunene fikk 500 000 kroner i
2001 til å utrede ulike former for samarbeid og se
nærmere på hvilke premisser som må legges til
grunn for en mulig utvikling i retning av en ny regi-
onal enhet på Vestlandet. Utredningen er avsluttet
og det ble i et felles fylkestingsmøte i januar 2002
vedtatt at utredningen skal sendes ut på en bred
høring i fylkene. Møre og Romsdal fylkeskommune
er også invitert til å komme med synspunkter, samt
ta del i den videre prosessen dersom den ønsker
det. Fylkestingene skal behandle utredningen i juni
2002.

Aust- og Vest-Agder og Telemark

Agderfylkene og Telemark fylke fikk 400 000 kro-
ner i 2001 til å utrede sammenslutning av Aust- og
Vest-Agder, og sammenslutning av Agderfylkene
med Telemark. Utredningen ble behandlet i fyl-
kestingene i desember 2001. Vest-Agder ønsker en
sammenslutning med Aust-Agder fra 2004, mens
Aust-Agder ønsker et storfylke (Helseregion sør).
Fylkestinget i Aust-Agder har imidlertid i april
2002 fattet vedtak om at det skal nedsettes et for-
handlingsutvalg som skal avklare rammene for en
eventuell sammenslutning mellom Aust- og Vest-
Agder.

Telemark, Buskerud og Vestfold

De tre fylkeskommunene fikk 220 000 kroner i
2001 til å utrede sammenslutning. En administra-
tiv arbeidsgruppe utredet i 2001 en sammenslut-
ning av Telemark, Buskerud og Vestfold. På bak-
grunn av et felles fylkesutvalgsmøte høsten 2001,
ble det besluttet at en tverrpolitisk arbeidsgruppe
skal legge fram en konkret tilrådning om den poli-
tiske organiseringen av framtidige regionale opp-
gaver innen høsten 2002.

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

166 2001–2002



Vedlegg 8

Tabeller over inntekter og utgifter i kommunesektoren

Tabell 8.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt. 1999-2002*. Millioner kroner og endring
i prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
1999 2000 2001 20021) 99/00 00/01 01/021)

A. Brutto inntekter .......................................... 217 118 231 935 252 778 235 256 6,8 9,0 -6,9

B. Løpende inntekter....................................... 215 833 230 578 251 386 234 044 6,8 9,0 -6,9

Gebyrer ........................................................ 30 923 32 258 33 518 33 427 4,3 3,9 -0,3
Renter og utbytte ........................................ 6 124 8 058 9 491 9 270 31,6 17,8 -2,3

Skatter i alt............................................... 89 968 93 634 107 759 91 985 4,1 15,1 -14,6
Produksjonsskatter ............................. 3 107 3 339 3 324 3 435 7,5 -0,4 3,3
Eiendomsskatt..................................... 2 676 2 724 2 819 2 920 1,8 3,5 3,6
Andre produksjonsskatter ................. 431 615 505 515 42,7 -17,9 2,0

Skatt på inntekt og formue.................... 86 861 90 295 104 435 88 550 4,0 15,7 -15,2
Overføringer fra staten .............................. 86 141 93 878 98 101 96 816 9,0 4,5 -1,3

Rammeoverføringer................................ 49 199 54 186 54 193 53 094 10,1 0,0 -2,0
Andre overføringer................................. 36 942 39 692 43 908 43 722 7,4 10,6 -0,4

Andre innenlandske løpende overføringer 2 677 2 750 2 517 2 545 2,7 -8,5 1,1

C. Kapitalinntekter........................................... 1 285 1 357 1 392 1 212 5,6 2,6 -12,9

Salg av fast realkapital................................ 331 303 223 212 -8,5 -26,4 -4,9
Salg av fast eiendom................................... 954 1 054 1 169 1 000 10,5 10,9 -14,5

D. Brutto utgifter ............................................. 226 883 237 443 259 684 220 846 4,7 9,4 -15,0

E. Løpende utgifter.......................................... 200 565 212 116 234 484 197 193 5,8 10,5 -15,9

Lønnskostnader........................................... 125 060 132 052 145 645 120 407 5,6 10,3 -17,3
Produktinnsats ............................................ 43 345 46 059 49 595 41 335 6,3 7,7 -16,7
Produktkjøp til husholdninger .................. 3 624 3 864 4 160 4 317 6,6 7,7 3,8
Renter ........................................................... 6 053 6 559 8 170 7 320 8,4 24,6 -10,4
Overføringer til private .............................. 20 620 21 534 23 149 20 876 4,4 7,5 -9,8

Produksjonssubsidier ............................. 3 905 3 458 2 611 1 487 -11,4 -24,5 -43,0
Stønader til husholdninger.................... 6 823 7 582 8 205 8 327 11,1 8,2 1,5

Sosialhjelpsstønader ........................... 4 067 4 320 4 599 4 831 6,2 6,5 5,0
Andre stønader til husholdninger .... 2 756 3 262 3 606 3 496 18,4 10,5 -3,1

Ideelle organisasjoner ............................ 9 892 10 494 12 333 11 062 6,1 17,5 -10,3
Overføringer til staten ............................... 1 607 1 547 1 655 938 -3,7 7,0 -43,3

Kommunal forretningsdrift........................ 256 501 2 110 2 000 95,7 321,2 -5,2

F. Kapitalutgifter.............................................. 26 318 25 327 25 200 23 653 -3,8 -0,5 -6,1

Anskaffelse av fast realkapital ................... 25 685 24 533 24 343 23 153 -4,5 -0,8 -4,9
Kjøp av fast eiendom .................................. 675 593 656 500 -12,1 10,6 -23,8
Kapitaloverføringer til
næringsvirksomhet..................................... -42 201 201 0 578,6 0,0 -100,0

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)2) -9 765 -5 508 -6 906 14 410
* Anslag for 2001 og 2002
1) Reduserte inntekter og utgifter i 2002 skyldes at staten har overtatt ansvaret for spesialisthelsetjenesten.
2) Overskuddet for 2002 skyldes tilskudd til sletting av gjeld med videre i fylkeskommunene på om lag 21 milliarder kroner i

forbindelse med at staten overtar ansvaret for spesialisthelsetjenesten
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Tabell 8.2 Inntekter og utgifter i kommunene inklusive Oslo 1999-2001. Millioner kroner og endring i
prosent

Millioner kroner Endring i prosent
1999 2000 2001* 99/00 00/01*

A. Brutto inntekter .............................................. 155 905 167 330 181 668 7,3 8,6

B. Løpende inntekter........................................... 154 677 166 083 180 380 7,4 8,6

Gebyrer ............................................................ 27 882 29 618 30 833 6,2 4,1
Renter og utbytte ............................................ 5 406 7 042 7 988 30,3 13,4
Skatter i alt....................................................... 64 547 67 452 77 803 4,5 15,3

Produksjonsskatter ..................................... 3 038 3 243 3 228 6,7 -0,5
Eiendomsskatt ......................................... 2 676 2 724 2 819 1,8 3,5
Andre produksjonsskatter ..................... 362 519 409 43,4 -21,2

Skatt på inntekt og formue ........................ 61 509 64 209 74 575 4,4 16,1
Overføringer fra staten .................................. 53 171 58 092 60 169 9,3 3,6

Rammeoverføringer.................................... 32 512 36 045 36 259 10,9 0,6
Andre overføringer ..................................... 20 659 22 047 23 910 6,7 8,5

Overføring fra fylkeskommunen................... 1 483 1 621 1 491 9,3 -8,0
Andre innenlandske løpende overføringer.. 2 188 2 258 2 096 3,2 -7,2

C. Kapitalinntekter............................................... 1 228 1 247 1 288 1,5 3,3

Salg av fast realkapital.................................... 293 259 213 -11,6 -17,8
Salg av fast eiendom....................................... 935 988 1 075 5,7 8,8

D. Brutto utgifter ................................................. 163 233 171 353 185 013 5,0 8,0

E. Løpende utgifter.............................................. 142 170 151 510 165 449 6,6 9,2

Lønnskostnader............................................... 90 239 95 106 104 194 5,4 9,6
Produktinnsats ................................................ 29 868 32 433 34 717 8,6 7,0
Produktkjøp til husholdninger ...................... 3 554 3 825 4 113 7,6 7,5
Renter ............................................................... 4 931 5 352 6 384 8,5 19,3
Overføringer til private .................................. 13 569 14 488 16 031 6,8 10,7

Produksjonssubsidier ................................. 1 079 1 126 1 457 4,4 29,4
Stønader til husholdninger........................ 6 177 6 795 7 248 10,0 6,7

Sosialhjelpsstønader ............................... 4 009 4 262 4 515 6,3 5,9
Andre stønader til husholdninger ........ 2 168 2 533 2 733 16,8 7,9

Ideelle organisasjoner ................................ 6 313 6 567 7 326 4,0 11,6
Overføringer til staten.................................... 282 305 319 8,2 4,6
Overføringer til fylkeskommunene .............. 644 769 706 19,4 -8,2
Kommunal forretningsdrift............................ -917 -768 -1 015 16,2 -32,2

F. Kapitalutgifter.................................................. 21 063 19 843 19 564 -5,8 -1,4

Anskaffelse av fast realkapital ....................... 20 447 19 302 18 972 -5,6 -1,7
Kjøp av fast eiendom ...................................... 671 565 616 -15,8 9,0
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet . -51 -24 -24 56,4 0,0

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)....... -7 328 -4 023 -3 345

Memo: Bruttoinvesteringer eksklusive eiendom... 20 154 19 043 18 759 -5,5 -1,5
*Anslag
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Tabell 8.3 Inntekter og utgifter i fylkeskommunene eksklusive Oslo 1999-2001. Millioner kroner og endring
i prosent

Millioner kroner Endring i prosent
1999 2000 2001 99/00 00/01

A. Brutto inntekter .............................................. 62 671 66 995 73 307 6,9 9,4

B. Løpende inntekter........................................... 62 614 66 885 73 203 6,8 9,4

Gebyrer ............................................................ 2 151 2 640 2 685 22,7 1,7
Renter og utbytte ............................................ 718 1 016 1 503 41,5 47,9
Skatter i alt....................................................... 25 421 26 182 29 956 3,0 14,4

Produksjonsskatter ..................................... 69 58 96 -15,9 65,5
Skatt på inntekt og formue ........................ 25 352 26 124 29 860 3,0 14,3

Overføringer fra staten .................................. 33 191 35 786 37 932 7,8 6,0
Rammeoverføringer.................................... 16 687 18 141 17 934 8,7 -1,1
Andre overføringer ..................................... 16 504 17 645 19 998 6,9 13,3

Overføring fra kommunene........................... 644 769 706 19,4 -8,2
Andre innenlandske løpende overføringer.. 489 492 421 0,6 -14,4

C. Kapitalinntekter............................................... 57 110 104 93,0 -5,5

Salg av fast realkapital.................................... 38 44 10 15,8 -77,3
Salg av fast eiendom....................................... 19 66 94 247,4 42,4

D. Brutto utgifter ................................................. 65 108 68 480 76 868 5,2 12,2

E. Løpende utgifter.............................................. 59 853 62 996 71 232 5,3 13,1

Lønnskostnader............................................... 34 652 36 942 41 451 6,6 12,2
Produktinnsats ................................................ 12 977 13 626 14 878 5,0 9,2
Produktkjøp til husholdninger ...................... 70 39 47 -44,3 20,5
Renter ............................................................... 1 122 1 207 1 786 7,6 48,0
Overføringer til private .................................. 7 051 7 046 7 118 -0,1 1,0

Produksjonssubsidier ................................. 2 826 2 332 1 154 -17,5 -50,5
Stønader til husholdninger........................ 646 787 957 21,8 21,6

Sosialhjelpsstønader ............................... 58 58 84 0,0 44,8
Andre stønader til husholdninger ........ 588 729 873 24,0 19,8

Ideelle organisasjoner ................................ 3 579 3 927 5 007 9,7 27,5
Overføringer til staten.................................... 1 325 1 242 1 336 -6,3 7,6
Overføringer til kommunene ........................ 1 483 1 621 1 491 9,3 -8,0
Kommunal forretningsdrift............................ 1 173 1 269 3 125 8,2 146,3

F. Kapitalutgifter.................................................. 5 255 5 484 5 636 4,4 2,8

Anskaffelse av fast realkapital ....................... 5 238 5 231 5 371 -0,1 2,7
Kjøp av fast eiendom ...................................... 4 28 40 600,0 42,9
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet . 13 225 225 1630,8 0,0

G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D)....... -2 473 -1 485 -3 561

Memo: Bruttoinvesteringer eksklusive eiendom... 5 200 5 187 5 361 -0,3 3,4
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Tabell 8.4 Hovedtall for inntekter. Kommuneforvaltningen 1997, 2000 og 2001*. Millioner kroner og
endring i prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
1997 2000 2001* 97/01*2) 00/01*

Løpende inntekter 1) ...................... 192 540 230 578 251 386 6,9 9,0

Fylkeskommunene ........................ 55 894 66 885 73 203 7,0 9,4
Kommunene eksklusive Oslo....... 114 343 137 992 149 487 6,9 8,3
Oslo.................................................. 24 118 28 091 30 893 6,4 10,0

Skatter i alt...................................... 85 185 93 634 107 759 6,1 15,1

Fylkeskommunene ........................ 23 670 26 182 29 956 6,1 14,4
Kommunene eksklusive Oslo....... 48 136 53 231 61 001 6,1 14,6
Oslo.................................................. 13 379 14 221 16 802 5,9 18,1

Overføringer fra staten i alt.......... 73 918 93 878 98 101 7,3 4,5

Fylkeskommunene ........................ 28 796 35 786 37 932 7,1 6,0
Kommunene eksklusive Oslo....... 38 924 50 452 52 678 7,9 4,4
Oslo.................................................. 6 198 7 640 7 491 4,9 -2,0

Andre inntekter i alt ...................... 35 252 45 456 47 723 7,9 5,0

Fylkeskommunene ........................ 3 428 4 917 5 315 11,6 8,1
Kommunene eksklusive Oslo....... 27 283 34 309 35 808 7,0 4,4
Oslo.................................................. 4 541 6 230 6 600 9,8 5,9
* Foreløpige tall
1) Omfatter ikke interne overføringer mellom kommunegrupper
2) Årlig gjennomsnittlig endring fra 1997 til 2001

Tabell 8.5 Bokførte skatteinntekter. Fylkeskommunene eksklusive Oslo 1997, 2000 og 2001*. Millioner
kroner og endring i prosent

Millioner kroner Endring i prosent
1997 2000 2001* 97/01*1) 00/01*

Østfold ......................................... 1 398 1 549 1 776 6,2 14,6
Akershus ..................................... 3 552 4 012 4 588 6,6 14,4
Hedmark ..................................... 960 1 066 1 220 6,2 14,5
Oppland....................................... 965 1 066 1 208 5,8 13,3
Buskerud .................................... 1 477 1 653 1 918 6,7 16,1
Vestfold........................................ 1 246 1 388 1 596 6,4 15,0
Telemark ..................................... 923 1 036 1 178 6,3 13,7
Aust-Agder .................................. 562 624 692 5,4 10,9
Vest-Agder................................... 893 952 1 089 5,1 14,3
Rogaland ..................................... 2 445 2 749 3 066 5,8 11,5
Hordaland ................................... 2 670 2 914 3 362 5,9 15,4
Sogn og Fjordane....................... 617 674 752 5,1 11,7
Møre og Romsdal ...................... 1 376 1 492 1 743 6,1 16,8
Sør-Trøndelag............................. 1 506 1 633 1 880 5,7 15,1
Nord-Trøndelag.......................... 622 661 759 5,1 14,8
Nordland ..................................... 1 232 1 343 1 515 5,3 12,8
Troms .......................................... 811 893 1 030 6,2 15,3
Finnmark..................................... 383 419 463 4,9 10,6

Totalt............................................ 23 637 26 124 29 836 6,0 14,2
* Foreløpige tall
1) Årlig gjennomsnittlig endring fra 1997 til 2001
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Tabell 8.6 Bokførte skatteinntekter. Kommunene 1997, 2000 og 2001*. Millioner kroner og endring i
prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
1997 2000 2001* 97/01*1) 00/01*

Østfold ................................................. 2 627 2 931 3 416 6,8 16,5
Akershus ............................................. 6 635 7 567 8 764 7,2 15,8
Hedmark ............................................. 1 856 2 043 2 369 6,3 15,9
Oppland ............................................... 1 886 2 072 2 413 6,4 16,5
Buskerud ............................................ 2 859 3 208 3 761 7,1 17,2
Vestfold................................................ 2 361 2 637 3 080 6,9 16,8
Telemark ............................................. 1 783 2 072 2 329 6,9 12,4
Aust-Agder .......................................... 1 093 1 225 1 396 6,3 13,9
Vest-Agder........................................... 1 725 1 861 2 150 5,7 15,5
Rogaland.............................................. 4 567 5 195 5 892 6,6 13,4
Hordaland ........................................... 4 988 5 571 6 459 6,7 15,9
Sogn og Fjordane............................... 1 238 1 379 1 553 5,8 12,7
Møre og Romsdal .............................. 2 627 2 894 3 399 6,7 17,5
Sør-Trøndelag..................................... 2 818 3 058 3 562 6,0 16,5
Nord-Trøndelag.................................. 1 166 1 263 1 470 6,0 16,4
Nordland ............................................. 2 335 2 580 2 959 6,1 14,7
Troms .................................................. 1 505 1 672 1 939 6,5 16,0
Finnmark............................................. 705 770 877 5,6 13,9

Kommunene eksklusive Oslo........... 44 773 49 998 57 787 6,6 15,6
Oslo 2).................................................. 13 379 14 210 16 802 5,9 18,2
Kommunene inklusive Oslo ............. 58 152 64 209 74 589 6,4 16,2
* foreløpige tall
1) årlig gjennomsnittlig endring fra 1997 til 2001
2) fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune
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Tabell 8.7 Fylkeskommunenes inntekter i 2000 fordelt på inntektsarter. Kroner pr. innbygger.

1 2 3 4 5 6 7

Skatt Statlig
ramme-

overføring

Sum
1+2

Øremerk.
overf. til

drift

Salgs- og
leie-

inntekter

Rente- og
drifts-

inntekter

Drifts-
innt. i alt

(3+4+5+6)

Østfold ...................................... 6 242 3 779 10 021 3 922 428 3 690 18 062
Akershus .................................. 8 590 1 210 9 800 2 492 753 899 13 943
Hedmark .................................. 5 696 5 508 11 203 4 284 1 011 1 594 18 093
Oppland .................................... 5 834 5 346 11 180 4 427 791 1 614 18 011
Buskerud ................................. 6 979 3 128 10 107 3 611 623 3 506 17 847
Vestfold..................................... 6 522 3 533 10 054 3 751 552 969 15 326
Telemark .................................. 6 279 4 271 10 550 4 374 491 1 988 17 404
Aust-Agder ............................... 6 110 4 984 11 094 3 717 1 153 1 097 17 061
Vest-Agder................................ 6 117 7 158 13 275 1 042 1 333 2 913 18 563
Rogaland................................... 7 367 2 868 10 235 2 990 1 343 1 175 15 742
Hordaland ................................ 6 696 3 787 10 483 5 439 625 1 673 18 220
Sogn og Fjordane.................... 6 264 7 332 13 596 4 217 880 1 656 20 348
Møre og Romsdal ................... 6 137 5 034 11 171 4 266 1 155 1 491 18 082
Sør-Trøndelag.......................... 6 214 4 000 10 214 6 637 747 3 293 20 891
Nord-Trøndelag....................... 5 200 6 901 12 101 4 420 671 2 734 19 925
Nordland .................................. 5 616 7 957 13 573 5 025 848 1 180 20 625
Troms ....................................... 5 906 9 840 15 746 4 974 2 896 6 733 30 350
Finnmark.................................. 5 651 10 258 15 910 5 837 1 260 2 306 25 313

Gjennomsnitt ........................... 6 175 5 005 11 180 3 870 937 2 078 18 064
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Tabell 8.8 Kommunenes inntekter fylkesvis i 2000 fordelt på inntektsarter. Kroner pr. innbygger.

1 2 3 4 5 6 7

Skatt Statlig
ramme-

overføring

Sum
1+2

Øremerk.
overf. til

drift

Salgs- og
leie-

inntekter

Rente- og
drifts-

inntekter

Drifts-
innt. i alt

(3+4+5+6)

Østfold ...................................... 12 483 7 372 19 855 3 449 5 206 4 506 13 161
Akershus .................................. 16 203 3 779 19 982 3 617 5 446 3 342 12 405
Hedmark .................................. 11 228 9 966 21 194 4 444 5 656 3 851 13 951
Oppland .................................... 11 874 9 895 21 769 3 910 5 471 4 227 13 608
Buskerud ................................. 14 111 6 428 20 539 3 775 5 335 4 851 13 961
Vestfold..................................... 12 404 7 469 19 873 2 806 5 115 2 873 10 795
Telemark .................................. 13 959 8 466 22 425 4 267 5 640 5 369 15 275
Aust-Agder ............................... 12 569 9 340 21 909 3 385 5 403 6 497 15 286
Vest-Agder................................ 13 106 8 139 21 244 3 624 5 029 4 969 13 622
Rogaland................................... 14 815 6 749 21 564 2 697 4 873 4 244 11 814
Hordaland ................................ 14 103 7 600 21 703 3 723 5 187 6 493 15 403
Sogn og Fjordane.................... 14 316 10 947 25 263 4 780 5 791 6 302 16 872
Møre og Romsdal ................... 12 498 9 133 21 631 4 012 5 339 4 313 13 664
Sør-Trøndelag.......................... 12 261 8 256 20 518 3 924 5 664 5 570 15 158
Nord-Trøndelag....................... 10 248 12 025 22 273 4 320 5 336 5 285 14 942
Nordland .................................. 11 843 12 512 24 356 4 740 5 283 5 770 15 794
Troms ....................................... 11 704 12 891 24 595 4 931 6 028 5 106 16 065
Finnmark.................................. 10 853 19 561 30 414 5 985 5 943 4 829 16 757

Gjennomsnitt eksklusive Oslo 13 277 8 388 21 665 3 832 5 361 4 794 13 987
Oslo........................................... 28 003 6 382 34 385 8 752 8 423 7 384 24 559
Gjennomsnitt inklusive Oslo . 14 945 8 161 21851 4 389 5 708 5 088 15 185
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Tabell 8.9 Overføringer til private fra kommuner og fylkeskommuner 1997, 2000 og 2001*. Millioner
kroner og endring i prosent.

Millioner kroner Endring i prosent
1997 2000 2001* 97/01*1) 00/01*

Overføringer til private i alt.................. 19 412 21 534 23 149 4,5 7,5

Stønader i alt........................................... 6 850 7 582 8 205 4,6 8,2

Fylkeskommunene................................. 455 787 957 20,4 21,6
Kommunene eksklusive Oslo............... 4 760 4 845 5 148 2,0 6,3
Oslo.......................................................... 1 635 1 950 2 100 6,5 7,7

Produksjonssubsidier ............................ 4 316 3 458 2 611 -11,8 -24,5

Fylkeskommunene................................. 2 932 2 332 1 154 -20,8 -50,5
Kommunene ekskl. Oslo....................... 1 045 955 1 120 1,7 17,3
Oslo.......................................................... 339 171 337 -0,1 97,1

Overføringer til ideelle organisasjoner 8 246 10 494 12 333 10,6 17,5

Fylkeskommunene................................. 3 115 3 927 5 007 12,6 27,5
Kommunene ekskl. Oslo....................... 2 530 3 152 3 656 9,6 16,0
Oslo.......................................................... 2 601 3 415 3 670 9,0 7,5
* Anslag
1) Årlig gjennomsnittlig endring fra 1997 til 2001

Tabell 8.10 Kommunene inkl. Oslo. Driftsutgifter etter hovedkapittel. 2000.

Mill.kr.
post 01-38

Pst.vis
fordeling

Pst.vis
endring

Lønn i pst.
av utgifter

Lønn i pst.
av utgifter

2000 2000 1999-2000 2000 1999

1.1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. 9 417 6,1 -9,2 52,1 52,2
1.2 Undervisning................................................. 48 610 31,5 7,8 78,3 78,6
1.3 Helsevern, sosiale tjenester, pleie og

omsorg ........................................................... 68 093 44,1 7,5 81,5 65,5
1.4 Bolig-, tiltaks-, nærings-, miljø- og

naturformål .................................................. 4 997 3,2 -3,3 33,6 33,9
1.5 Kultur- og kirkeformål ................................. 7 841 5,1 6,0 34,4 35,5
1.6 Tekniske formål............................................ 11 913 7,7 3,3 41,3 41,9
1.7 Samferdselsformål........................................ 3 647 2,4 2,0 13,8 12,5

I alt......................................................................... 154 518 100,0 5,5 63,0 62,8
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Tabell 8.11 Fylkeskommunene. Driftsutgifter etter hovedkapittel. 2000.

Mill. kr
post 01-38

Pst.vis
fordeling

Pst.vis
endring

Lønn i pst.
av utgifter

Lønn i pst.
av utgifter

2000 2000 1999-2000 2000 1999

1.1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. 1 932 2,9 5,5 44,4 45,0
1.2 Undervisning................................................. 15 645 23,2 5,4 69,7 70,1
1.3 Helsevern, sosiale tjenester, pleie og

omsorg ........................................................... 42 082 62,3 7,1 63,7 63,3
1.4 Bolig-, tiltaks-, nærings-, miljø- og

naturformål.................................................... 1 363 2,0 -2,6 12,9 12,1
1.5 Kultur- og kirkeformål ................................. 1 344 2,0 11,2 16,9 16,5
1.6 Tekniske formål............................................ 51 0,1 1,3 49,7 50,7
1.7 Samferdselsformål........................................ 5 150 7,6 -0,3 1,4 1,2

I alt......................................................................... 67 567 100,0 5,9 57,8 57,3
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Vedlegg 9

Inntektsutviklingen i kommuner og fylkeskommuner

1 Frie inntekter

Vedlegg 9 viser frie inntekter (skatt på inntekt og
formue og rammeoverføringer) i kommunene og
fylkeskommunene i 2001, og inntektsveksten i peri-
oden 1985 – 2001 korrigert for oppgaveendringer i
avsnitt 2. Videre vises frie inntekter i 2001 for kom-
munene og fylkeskommunene når det er korrigert
for variasjon i utgiftsbehovet i avsnitt 3. I avsnitt 4
er det gitt tabeller for enkeltkommuner.

2 Vekst i frie inntekter i perioden 1985-
2001

Om beregningene

Med frie inntekter menes inntekter som kommu-
ner og fylkeskommuner kan disponere uten andre
bindinger enn lover og forskrifter. Som frie inn-
tekter regnes i vekstberegningene skatt på inntekt
og formue (eksklusive eiendomsskatt og konse-
sjonskraftsinntekter) og rammetilskudd. Ramme-
tilskuddet er her eksklusive rammefinansierings-
forsøket. I dette avsnittet omtales utviklingen i de
enkelte kommuners og fylkeskommuners frie inn-
tekter fra 1985 til 2001 målt i kroner pr. innbygger.
Skatteinntektene for 1987 til 1992 er fratrukket til-
skudd til folketrygden.

Ved tolking av tall for enkeltkommuner bør
en være oppmerksom på at inntektsveksten i en
bestemt periode kan være påvirket av (1) at enkelte
kommuner har et unormalt høyt eller lavt nivå på
sine skatteinntekter i startåret (1985, 1990, 1995 og
2000) eller i sluttåret (2001) for analysen, eller (2)
at det inntektsutjevnende tilskuddet er spesielt lavt
eller høyt som følge av skatteinntektene to år tidli-
gere. Fra år 2000 er det imidlertid innført løpende

inntektsutjevning slik at skatteinntektene utjevnes
med skatten for inneværende år.

I perioden 1985 til 2001 var årlig gjennomsnitt-
lig vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,6
prosent. Til tross for veksten i de frie inntektene,
har frie inntekter som andel av samlede inntek-
ter blitt redusert kraftig i den samme perioden. I
1986 utgjorde de frie inntektene 83,6 prosent av de
samlede inntektene. I 2001 var frie inntekter som
andel av samlede inntekter redusert til 70,3 pro-
sent. Nedgangen skyldes at de øremerkede tilskud-
dene har økt mer enn de frie inntektene. Øremer-
kede overføringer som andel av samlede inntekter
i kommuneopplegget økte fra 8,5 prosent i 1990 til
15,8 prosent i 2001. I tabell 9.1 vises utviklingen i
de frie inntektene som andel av samlede inntekter.
Alle tall er i nominelle størrelser. Variasjon i gjen-
nomsnittlig årlig vekst mellom ulike perioder kan
dermed skyldes ulik prisvekst og ulik reell vekst.

Nominell vekst i frie inntekter fra 2000 til 2001
er på 8,2 prosent for kommunesektoren. Dette må
sees i sammenheng med en prisendring på kom-
munesektorens kjøp av varer og tjenester på 7,1
prosent.

Fylkeskommunene eksklusive Oslo

Tabell 9.2 viser gjennomsnittlig årlig vekst i frie
inntekter for fylkeskommunene (eksklusive Oslo).
Den gjennomsnittlige veksten i frie inntekter fra
2000 til 2001 var 7,7 prosent for fylkeskommunene
utenom Oslo. Vestfold fylkeskommune hadde den
sterkeste veksten fra 2000 til 2001 på 8,9 prosent,
mens Troms fylkeskommune hadde den svakeste
veksten på 6,1 prosent.

Korrigert for oppgaveendringer hadde fylkes-
kommunene i perioden 1990 til 2001 en årlig gjen-
nomsnittlig vekst i de frie inntektene på 3,9 pro-

Tabell 9.1 Utviklingen i frie inntekter som prosentandel av samlede inntekter1

1986 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Frie inntekter i prosent av samlede
inntekter 83,6 79,4 74,6 74,2 73,9 72,5 70,2 69,9 70,3
1) Tallene er i denne tabellen inklusive eiendomsskatt og rammefinansieringsforsøket.
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sent. Akershus fylkeskommune hadde den høyeste
nominelle veksten i frie inntekter med 4,7 prosent.
Lavest vekst i frie inntekter hadde Troms fylkes-
kommune med 2,7 prosent. I hele perioden 1985
til 2001 var den årlige gjennomsnittlige veksten i
de frie inntektene 4,7 prosent. Sett under ett var
det relativt små variasjoner i veksten mellom fyl-
keskommunene.

Kommunene (eksklusive Oslo)

I tabell 9.3 er kommunene (eksklusive Oslo) grup-
pert etter fylke. Fra 2000 til 2001 hadde kommu-
nene en gjennomsnittlig vekst på 8,0 prosent. Fra
2000 til 2001 hadde kommunene i Vestfold den ster-
keste veksten på 9,3 prosent, mens kommunene i
Finnmark hadde den svakeste veksten på 6,1 pro-
sent.

Fra 1990 til 2001 hadde kommunene en årlig
vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

Forskjellen i vekst kommunene i mellom var
små i denne perioden. For perioden 1985 til 2001
var den årlige gjennomsnittlige veksten i de frie
inntektene i kommunene 4,5 prosent. Som for fyl-
keskommunene er det små variasjoner når kom-
munene grupperes etter fylke.

Tabell 9.9 viser årlig nominell vekst i den
enkelte kommunes frie inntekter for perioden 1985

til 2001, og omfatter alle kommuner unntatt Oslo.
Frie inntekter er definert som skatt på inntekt
og formue (eksklusive eiendomsskatt) og ramme-
tilskudd (eksklusive rammefinansieringsforsøket).
Skatteinntektene for 1987 til 1992 er fratrukket til-
skudd til folketrygden. Rammetilskuddet er korri-
gert for oppgaveendringer, slik at rammetilskuddet
for den enkelte kommune er beregnet som om de
skulle hatt ansvar for de samme oppgavene i 1985
som i 2001.

Modalen kommune hadde de klart høyeste frie
inntektene i 2001, med over 67 000 kroner pr. inn-
bygger. Deretter fulgte Utsira med om lag 64 000
kroner pr. innbygger. Kommunen med lavest frie
inntekter var Rælingen med om lag 18 000 kroner
pr. innbygger.

Utsira kommune hadde den høyeste veksten i
frie inntekter fra 2000 til 2001 på 22,5 prosent. Sør-
fold kommune som fulgte deretter hadde en vekst
på 20,1 prosent. Ulstein var den kommunen som
hadde den minst gunstige utviklingen i frie inntek-
ter fra 2000 til 2001 med en reduksjon på 16,0 pro-
sent. Aremark hadde nedgang i sine frie inntekter
på 11,9 prosent fra 2000 til 2001.

Den høyeste årlige gjennomsnittlige veksten i
frie inntekter fra 1995 til 2001 hadde kommunene
Eidfjord og Sørfold med over 8 prosent. Ingen
kommune hadde årlig gjennomsnittlig reduksjon

Tabell 9.2 Gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter for fylkeskommunene, eksklusive Oslo.

Inntekt pr.
innbygger

Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent

2001 2000-01 1995-01 1990-01 1985-01

1 Østfold 10 831 7,7 4,7 4,1 4,9
2 Akershus 10 789 8,6 5,1 4,7 5,0
4 Hedmark 12 246 7,6 4,7 4,1 5,2
5 Oppland 12 144 7,0 4,6 3,9 5,1
6 Buskerud 11 002 8,1 4,6 4,1 4,9
7 Vestfold 11 001 8,9 5,4 4,5 5,3
8 Telemark 11 559 7,6 4,2 4,0 4,6
9 Aust-Agder 12 064 7,7 4,4 4,2 4,8
10 Vest-Agder 11 675 8,7 5,1 3,9 4,8
11 Rogaland 11 181 8,6 5,3 4,4 4,9
12 Hordaland 11 444 7,3 4,6 3,7 4,5
14 Sogn og Fjordane 14 758 7,1 5,0 3,4 4,4
15 Møre og Romsdal 12 136 7,8 4,5 4,1 4,9
16 Sør-Trøndelag 11 289 6,7 3,6 3,4 4,4
17 Nord-Trøndelag 13 204 7,8 4,6 3,5 4,5
18 Nordland 14 878 8,1 4,9 3,8 4,8
19 Troms 14 342 6,1 4,0 2,7 4,1
20 Finnmark 17 136 6,7 4,2 3,0 4,2

Landsgjennomsnitt 11 951 7,7 4,6 3,9 4,7
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i de nominelle frie inntektene i perioden 1995 til
2001.

Den høyeste årlige gjennomsnittlige veksten i
perioden 1990til 2001 hadde Sørfold med 5,9 pro-
sent. Størst nedgang i perioden 1990 til 2001
hadde Sirdal med 1,2 prosent.

For perioden 1985 til 2001 var den årlige gjen-
nomsnittlige veksten i de frie inntektene høyest i

Modalen med 7,2 prosent. Deretter fulgte Sørfold
med 6,6 prosent. Bykle kommune hadde den sva-
keste veksten i perioden med 1,3 prosent.

Tabell 9.4 viser kommunene gruppert etter inn-
byggertall og inntekt. Landsgjennomsnittlig nivå
på frie inntekter var om lag 22 600 kroner pr. inn-
bygger i 2001 (landet utenom Oslo). Kraftkommu-
nene skiller seg ut med svært høye frie inntekter

Tabell 9.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter for kommunene, eksklusive Oslo, gruppert fylkesvis.
Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyggertallet i kommunene.

Inntekt pr.
innbygger

Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent

2001 2000-01 1995-01 1990-01 1985-01

1 Østfold 21 027 8,3 5,0 4,1 4,7
2 Akershus 21 941 8,7 4,6 4,2 4,5
4 Hedmark 22 679 7,5 5,3 3,9 4,8
5 Oppland 22 553 7,1 5,2 3,5 4,6
6 Buskerud 21 770 8,1 5,0 3,7 4,6
7 Vestfold 21 319 9,3 5,4 4,4 4,8
8 Telemark 22 543 7,8 5,1 4,2 4,6
9 Aust-Agder 22 958 8,4 4,6 3,9 4,6
10 Vest-Agder 21 841 8,5 4,9 3,9 4,7
11 Rogaland 21 592 8,4 4,3 3,6 3,9
12 Hordaland 21 948 8,0 4,7 3,6 4,4
14 Sogn og Fjordane 25 354 6,2 4,6 3,3 4,6
15 Møre og Romsdal 22 704 7,6 4,7 3,8 4,6
16 Sør-Trøndelag 21 609 8,3 4,9 3,7 4,4
17 Nord-Trøndelag 23 981 8,2 5,1 3,7 4,8
18 Nordland 25 291 8,0 5,0 3,6 4,7
19 Troms 25 494 7,2 4,6 3,4 4,6
20 Finnmark 31 574 6,1 4,8 3,7 4,8

Landsgjennomsnitt 22 613 8,0 4,8 3,8 4,5

Tabell 9.4 Gjennomsnittsnivå på frie inntekter i 2001 og gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter i pro-
sent for kommunene (eksklusive Oslo) for periodene 2000-01, 1995-01, 1990-01, 1985-01. Kommunene
er gruppert etter innbyggertall og sortert i kvartiler (innbyggertall pr. 01.01.01). Tallene er vektet etter
innbyggertall.

Kommunenes
innbyggertall

Antall
Prosent av

befolkningen

Frie inntekter
i 2001

(kr pr. innb.)

Gj.
vekst

2000-01

Gj.
vekst

1995-01

Gj.
vekst

1990-01

Gj.
vekst

1985-01

232 - 2 303 105 3,9 33 500 5,9 4,8 3,5 5,0
2 304 - 4 446 105 8,4 26 900 6,9 4,7 3,6 4,8
4 447 – 9 172 105 16,7 23 500 7,1 4,8 3,6 4,6
9 173 - 101 340 104 56,5 21 300 8,6 5,0 4,1 4,6
Kraftkommuner 11 0,5 36 600 6,9 4,1 2,0 3,8
Storbykommuner
(ekskl.Oslo) 4 14,1 20 800 9,1 4,8 3,9 4,1
Landet (ekskl.Oslo) 434 100 22 600 8,0 4,8 3,8 4,5
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pr. innbygger sammenliknet med andre grupper av
kommuner. For de andre gruppene av kommuner
synker frie inntekterpr. innbygger med økende inn-
byggertall. Kommuner med innbyggertall under
2 303 innbyggere hadde 48 prosent høyere frie inn-
tekter pr. innbygger enn landsgjennomsnittet (lan-
det utenom Oslo) i 2001. Storbykommunene uten
Oslo lå under landsgjennomsnittet i 2001, og hadde
i gjennomsnitt om lag 20 800 kroner pr. innbyg-
ger i frie inntekter. Bergen, Trondheim, Stavanger
og Kristiansand hadde henholdsvis om lag 20 900,
19 900, 22 000 og 20 500 kroner i frie inntekter
pr. innbygger i 2001. Oslo omtales i eget avsnitt
nedenfor.

Mellom 2000 og 2001 har de største kommu-
nene som høyere prosentvis vekst enn de små
kommunene, mens årlig vekst i perioden 1995 til
2001 er relativt jevn mellom de ulike gruppene av
kommuner. I alle periodene har kraftkommunene
generelt lavere årlig vekst enn landsgjennomsnit-
tet.

Oslo

Fordi Oslo er både kommune og fylkeskommune
er analysene med kommunene og fylkeskommu-
nene foretatt uten Oslo. Beregningene i tabell 9.5
viser situasjonen i Oslo, inkludert både kommune-
og fylkeskommunedelen. Fra 2000 til 2001 økte
Oslo kommune sine frie inntekter med 10,1 pro-
sent. For kommunene og fylkeskommunene sam-
let utgjorde veksten i de frie inntektene fra 2000 til
2001 8,2 prosent.

I perioden 1990 til 2001 hadde Oslo en årlig
vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent. Dette var
omtrent som landsgjennomsnittet på 3,8 prosent.
Fra 1985 til 2001 var Oslos årlige vekst i de frie
inntektene 4,3 prosent, og lå lavere enn gjennom-
snittet for landet som var på 4,6 prosent.

3 Frie inntekter korrigert for
utgiftsbehov

Avsnittet som følger viser frie inntekter i kommu-
nene og fylkeskommunene når det er korrigert for
variasjon i utgiftsbehovet.

3.1 Variasjon i inntekt i kommunene

Ved sammenligning av nivået på de frie inntek-
tene for den enkelte kommune og fylkeskommune
målt i kroner pr. innbygger, må det også tas hen-
syn til at de antatte kostnadene ved å produsere
tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.
Det er nødvendigvis ikke noen automatikk i at en
kommune med et høyt inntektsnivå har et tilsva-
rende godt tjenestetilbud. Hvor gode tilbud en kom-
mune kan yte, vil blant annet avhenge av alders-
sammensetningen og dermed etterspørselen etter
kommunale tjenester og kostnadene ved å produ-
sere tjenestene. Dersom en ønsker å sammenlikne
kommunalt inntektsnivå, er det nødvendig å se på
utgifts- og inntektssiden samlet.

I det følgende redegjøres det for kommunenes
frie inntekter, når de er korrigert for ulikheter i
utgiftsbehov.Påsammemåteer nivåetpåde frie inn-
tektene her vektet med en kostnadsindeks. Kost-
nadsnøklene i inntektssystemet er valgt som kost-
nadsindeks. Kommuner med et relativt lavt bereg-
net utgiftsbehov vil etter vekting få justert opp
nivået på de frie inntektene. For kommuner med et
relativt høytutgiftsbehov vilnivået påde frie inntek-
tene justeres ned. For å få et mest mulig fullstendig
bilde er det frie inntektsbegrepet utvidet til å inklu-
dere eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.

Enkelte begrensninger ved det korrigerte inn-
tektsbegrepet er:
1. Inntektssystemet fanger ikke opp kostnadsfor-

hold innenfor hele den kommunale virksomhe-
ten.

2. Investeringsutgiftene varierer kommunene i
mellom.

Tabell 9.5 Gjennomsnittlig årlig vekst i frie inntekter for Oslo og kommunesektoren samlet, inkludert
Oslo.

Inntekt pr.
innbygger

Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent

2001 2000-01 1995-01 1990-01 1985-01

301 Oslo 38 151 10,1 4,5 3,9 4,3
Landsgjennomsnitt
(kommuner og
fylkeskommuner)

34 969 8,2 4,7 3,8 4,6
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3. Viktige inntektskomponenter som øremerkede
tilskudd og gebyrer med videre er ikke inklu-
dert i analysene.

4. Det er ikke tatt hensyn til fordel av differensi-
ert arbeidsgiveravgift.

Alt i alt utgjorde de frie inntektene inklusive eien-
domsskatt og konsesjonskraftinntekter 70,2 pro-
sent av kommunenes totalinntekter i 2001. I tabell
9.6 vises frie inntekter korrigert for utgiftsbehov
etter ulike inntektsdefinisjoner når kommunene er
gruppert fylkesvis. Forskjellen i inntektsgrunnla-
get mellom kolonne 1 og kolonne 2 er at eiendoms-
skatt og konsesjonskraftsinntekter ikke inngår i
beregningsgrunnlaget i kolonne 2.

De nordnorske kommunene og Oslo har gene-
relt et høyere nivå på de frie korrigerte inntektene
enn landet for øvrig, men også Sogn og Fjordane og
Akershus ligger over landsgjennomsnittet. Lavest
inntektsnivå har kommunene i Vestfold.

Frie inntekter eksklusive eiendomskatt og kon-
sesjonskraftsinntekter varierer fra 92 prosent av
landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold og
Vestfold til 130 prosent for kommunene i Finnmark.
Noe av variasjonen kommunene imellom kan til-
skrives variasjoner i skatteinntekter. På tross av at
avskaffelse av selskapsskatten har bidratt til en jev-
nere inntektsfordeling, utjevnes skatteinntektene
ikke fullt ut i inntektssystemet. Ulikhetene skyl-
des også at regionalpolitisk begrunnede tilskudd til
kommunene i Nord-Norge og til kommuner med
under 3 000 innbyggere bidrar til ulikt inntekts-
nivå. Tapskompensasjonsordningen som ble inn-
ført i1997førerogsåtil inntektsforskjeller.Denneer
imidlertid foreslått avviklet i perioden 2002 til 2006.

I tabell 9.7 er kommunene gruppert i kvartiler.
I tillegg er 11 kommuner med et samlet inntekts-
nivå på eiendomsskatt og konsesjonskraftinntek-

Tabell 9.7 Frie korrigerte inntekter i kommunene i 2001, prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene
gruppert etter innbyggertall og sortert i kvartiler (innbyggertall pr. 01.01.00).*

Kommunenes
innbyggertall

Antall Prosent av
befolkningen

Prosent frie korrigerte
inntekter sammenliknet

med landsgjennomsnittet

256 - 2 303 105 3,5 110
2 304 - 4 411 105 7,5 101
4 412 - 9 213 105 14,8 97
9 214 – 101 494 104 49,9 96
Kraftkommuner 11 0,4 188
Storbykommuner (ekslusive Oslo) 4 12,5 96
Oslo 1 11,3 119

Landet 435 100 100
*Tallene er vektet etter innbyggertall.

Tabell 9.6 Frie inntekter etter ulike inntektsdefini-
sjoner korrigert for variasjon i utgiftsbehov etter
ulike inntektsdefinisjoner. Kommunene er grup-
pert etter fylke 1) (landsgjennomsnittet = 100). Tall
fra 2001.

Fylke
Frie inn-

tekter kor-
rigert for

utgifts-
behov

Frie inntekter:
Kol. 1 ekskl. eien-

domsskatt og
konsesjonskrafts-

inntekter

Østfold 93 92
Akershus 104 107
Oslo 119 122
Hedmark 92 93
Oppland 93 94
Buskerud 96 95
Vestfold 90 92
Telemark 98 95
Aust-Agder 95 95
Vest-Agder 96 94
Rogaland 99 97
Hordaland 96 93
Sogn og Fjordane 102 99
Møre og Romsdal 95 95
Sør - Trøndelag 95 94
Nord-Trøndelag 94 96
Nordland 103 100
Troms 109 109
Finnmark 128 130

Landet 100 100
1) Fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt er vektet etter inn-

byggertall i kommunene.
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ter pr. innbygger på mer enn 100 prosent av lands-
gjennomsnittet presentert samlet som ”kraftkom-
muner”. Storbykommunene Bergen, Trondheim,
Stavanger og Kristiansand er presentert samlet i en
gruppe. Oslo kommune presenteres for seg selv.

Tabellen viser at nær halvparten av landets
kommuner har et nivå på sine frie inntekter på 96
prosent av landsgjennomsnittet. Kommuner med
mellom 256 til 4 412 innbyggere og kraftkommu-
nene, samt Oslo har et inntektsnivå på mer enn 100
prosent av landsgjennomsnittet. Kraftkommunene
som utgjør 0,4 prosent av landets befolkning har
inntekter på mer enn 188 prosent av landsgjenn-
omsnittet. Oslo kommune har et inntektsnivå på
119 prosent av landsgjennomsnittet, og skiller seg
dermed klart ut fra de andre storbykommunene
som har et gjennomsnittlig inntektsnivå på nær 96
prosent av landsgjennomsnittet.

3.2 Variasjon i inntekter fylkeskommunene
imellom

I dette avsnittet vises fylkeskommunenes frie inn-
tekter i 2001 korrigert for ulikheter i utgiftsbehov.

Av tabell 9.8 framgår det at det også er inn-
tektsforskjeller fylkeskommunene imellom. Ser vi
på korrigerte frie inntekter har Oslo og Finnmark
det høyeste inntektsnivået. Det er ingen fylkeskom-
muner som har korrigert inntekt under 95 prosent
av landsgjennomsnittet.

4 Tabeller for enkeltkommuner

I dette avsnittet er det vist tabeller for enkeltkom-
muner. Tabell 9.9 viser frie inntekter i 2001 og

utviklingen i frie inntekter i ulike perioder. Tabell
9.10 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i
utgiftsbehov i 2001.

Tabell 9.8 Frie inntekter (skatt på inntekt og for-
mue og rammetilskudd) korrigert for variasjon i
utgiftsbehov for fylkeskommunene, 2001. Inntek-
tene er beregnet pr. innbygger og vises i prosent
av landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet =
100).1

Fylkeskommuner Frie inntekter korrigert
for utgiftsbehov

Østfold 95
Akershus 100
Oslo 114
Hedmark 97
Oppland 98
Buskerud 96
Vestfold 96
Telemark 95
Aust-Agder 95
Vest-Agder 95
Rogaland 95
Hordaland 95
Sogn og Fjordane 100
Møre og Romsdal 95
Sør-Trøndelag 95
Nord-Trøndelag 100
Nordland 108
Troms 112
Finnmark 129

Landet 100
1 De frie inntektene for fylkeskommunene er korrigert for

beregnet utgiftsbehov for 2001.
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Tabell 9.9 Frie inntekter pr. innbygger 2001 og gjennomsnittlig nominell vekst i frie inntekter for kom-
munene 1985-01, eksklusive Oslo. Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er vektet etter innbyg-
gertallet i kommunene.

Knr Kommune Inntekt pr.
innbygger

2001

Gjennom-
snittlig vekst

i prosent
2000-01 1995-01 1990-01 1985-01

101 Halden 21 179 7,3 5,7 4,1 4,8
104 Moss 19 620 7,9 4,7 4,2 4,1
105 Sarpsborg 20 863 9,7 5,3 3,9 4,8
106 Fredrikstad 20 717 8,9 5,2 4,2 4,9
111 Hvaler 24 319 7,5 3,2 2,8 4,2
118 Aremark 31 447 -11,9 4,6 4,5 5,3
119 Marker 24 602 4,5 5,0 4,3 4,9
121 Rømskog 35 045 6,7 5,1 3,5 5,7
122 Trøgstad 22 829 11,8 4,5 3,7 4,6
123 Spydeberg 22 128 7,1 4,1 4,3 4,9
124 Askim 20 302 9,8 5,0 4,3 5,0
125 Eidsberg 21 877 8,8 5,1 4,2 5,0
127 Skiptvet 22 962 6,2 3,3 2,7 4,2
128 Rakkestad 22 966 7,3 5,0 3,8 4,8
135 Råde 20 520 10,4 4,7 4,8 5,1
136 Rygge 19 977 8,7 4,5 4,0 4,2
137 Våler 21 186 7,7 3,0 4,3 4,4
138 Hobøl 20 870 3,6 3,1 3,4 4,1

Østfold 21 027 8,3 5,0 4,1 4,7

211 Vestby 18 739 5,9 2,6 3,6 4,2
213 Ski 20 503 9,0 4,8 4,2 4,6
214 Ås 20 063 7,4 4,0 3,1 3,8
215 Frogn 21 229 103 4,9 4,7 4,6
216 Nesodden 19 382 10,6 5,2 4,8 4,4
217 Oppegård 21 951 8,7 3,3 4,4 4,4
219 Bærum 25 886 12,1 5,5 4,3 5,0
220 Asker 24 126 9,6 4,5 4,6 5,0
221 Aurskog-Høland 20 911 8,2 5,1 4,3 4,7
226 Sørum 20 368 1,1 4,8 3,5 4,1
227 Fet 19 321 8,2 2,9 3,5 4,3
228 Rælingen 18 367 7,3 4,1 4,1 4,0
229 Enebakk 19 174 6,5 3,3 3,7 4,1
230 Lørenskog 20 016 6,1 4,0 4,1 4,0
231 Skedsmo 19 819 6,7 3,8 3,4 3,7
233 Nittedal 19 649 8,4 3,6 3,9 4,1
234 Gjerdrum 21 841 6,6 3,8 3,6 4,0
235 Ullensaker 20 908 5,7 5,2 4,1 4,3
236 Nes 20 149 5,9 4,5 4,4 4,7
237 Eidsvoll 20 971 9,4 5,5 4,2 4,4
238 Nannestad 24 299 7,6 6,4 5,1 5,0
239 Hurdal 25 022 10,6 4,3 3,4 4,5

Akershus 21 941 8,7 4,6 4,2 4,5
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402 Kongsvinger 20 899 7,5 5,3 4,2 4,9
403 Hamar 20 908 8,5 6,0 3,9 4,3
412 Ringsaker 21 686 8,1 5,7 4,3 4,9
415 Løten 21 707 6,8 5,4 3,8 4,8
417 Stange 20 535 8,1 4,8 3,8 4,7
418 Nord-Odal 23 835 8,8 5,7 3,8 4,8
419 Sør-Odal 22 754 6,5 5,1 3,9 5,0
420 Eidskog 24 097 9,6 5,5 4,1 4,8
423 Grue 25 125 4,4 5,0 3,8 5,1
425 Åsnes 24 905 7,1 6,6 4,5 5,4
426 Våler 24 258 5,7 5,3 4,4 5,1
427 Elverum 20 885 6,9 6,0 4,5 5,0
428 Trysil 25 353 10,7 5,2 3,7 5,0
429 Åmot 26 043 3,3 2,2 3,7 4,7
430 Stor-Elvdal 28 881 11,5 5,4 3,6 5,0
432 Rendalen 29 273 5,0 3,9 3,5 5,2
434 Engerdal 31 527 8,0 4,7 3,5 4,9
436 Tolga 29 561 4,2 4,4 2,9 4,1
437 Tynset 24 224 6,7 5,0 2,9 4,1
438 Alvdal 27 635 10,8 5,0 3,1 4,6
439 Folldal 29 241 4,8 5,3 3,0 5,0
441 Os 27 169 5,0 3,4 1,8 3,7

Hedmark 22 679 7,5 5,3 3,9 4,8

501 Lillehammer 20 316 8,3 4,9 3,2 4,6
502 Gjøvik 21 046 9,3 6,0 4,6 5,0
511 Dovre 25 565 3,0 7,2 3,8 5,2
512 Lesja 29 616 9,5 6,3 4,2 5,3
513 Skjåk 27 448 4,4 5,9 3,7 4,9
514 Lom 25 740 5,2 4,8 3,7 4,7
515 Vågå 23 413 5,0 5,2 3,0 4,6
516 Nord-Fron 22 246 7,4 4,9 3,5 4,5
517 Sel 22 448 4,0 4,8 3,1 4,4
519 Sør-Fron 24 310 4,0 5,2 3,3 4,4
520 Ringebu 25 455 5,2 5,7 2,9 5,1
521 Øyer 22 614 10,2 5,9 3,1 4,5
522 Gausdal 22 638 2,4 5,0 3,2 4,3
528 Østre Toten 21 760 7,8 6,0 3,7 4,7
529 Vestre Toten 20 926 7,5 3,9 3,8 4,6
532 Jevnaker 22 001 4,9 4,4 4,1 4,6
533 Lunner 20 733 6,7 4,2 3,4 4,2
534 Gran 22 282 8,8 5,8 3,5 4,2
536 Søndre Land 24 298 6,5 5,3 2,5 3,8
538 Nordre Land 23 139 8,0 5,5 3,7 4,5
540 Sør-Aurdal 27 756 10,0 5,1 3,5 4,6
541 Etnedal 32 769 2,4 4,3 2,7 5,1
542 Nord-Aurdal 23 402 5,8 4,9 3,0 4,4
543 Vestre Slidre 26 589 4,8 5,0 3,8 4,3
544 Øystre Slidre 25 463 5,4 4,9 2,8 4,2

Knr Kommune Inntekt pr.
innbygger

2001

Gjennom-
snittlig vekst

i prosent
2000-01 1995-01 1990-01 1985-01
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545 Vang 31 690 9,3 5,3 4,7 5,4

Oppland 22 553 7,1 5,2 3,5 4,6

602 Drammen 20 744 9,0 4,9 3,8 4,3
604 Kongsberg 21 305 7,4 4,5 3,5 4,9
605 Ringerike 21 287 9,4 5,6 3,9 4,4
612 Hole 24 860 7,9 5,0 4,5 5,4
615 Flå 32 789 5,4 4,9 2,9 5,0
616 Nes 23 886 2,8 4,6 3,6 4,7
617 Gol 25 218 8,4 5,0 3,2 4,5
618 Hemsedal 29 269 12,5 3,2 2,4 4,7
619 Ål 24 685 9,3 5,3 3,1 4,6
620 Hol 29 869 9,8 4,9 3,4 4,8
621 Sigdal 24 792 6,3 4,7 2,8 4,6
622 Krødsherad 26 402 5,8 4,5 3,6 5,1
623 Modum 21 968 7,3 5,6 3,8 5,0
624 Øvre Eiker 21 338 10,3 6,4 4,7 4,9
625 Nedre Eiker 20 304 10,7 6,3 4,9 4,9
626 Lier 20 684 5,2 4,1 3,5 4,2
627 Røyken 19 288 8,7 4,1 4,0 4,2
628 Hurum 20 972 3,9 4,1 2,8 3,9
631 Flesberg 25 810 7,9 4,1 3,2 5,1
632 Rollag 32 164 6,2 4,2 2,5 4,0
633 Nore og Uvdal 29 996 5,2 4,7 3,7 5,5

Buskerud 21 770 8,1 5,0 3,7 4,6

701 Borre 21 045 9,4 5,9 4,7 4,8
702 Holmestrand 21 498 10,2 5,2 4,7 5,0
704 Tønsberg 21 191 8,1 4,6 3,4 4,3
706 Sandefjord 20 963 9,0 6,0 4,9 5,0
709 Larvik 21 349 10,7 5,7 4,6 4,7
711 Svelvik 20 867 8,6 5,1 4,5 4,8
713 Sande 22 029 8,3 5,6 5,1 5,0
714 Hof 22 783 7,2 3,6 4,0 4,7
716 Våle 23 178 10,6 4,6 4,4 5,1
718 Ramnes 22 848 6,9 4,2 4,4 4,7
719 Andebu 22 600 7,6 5,6 4,4 5,0
720 Stokke 20 905 9,6 4,6 4,4 5,2
722 Nøtterøy 20 637 9,6 5,8 4,5 5,0
723 Tjøme 21 976 9,4 4,3 3,8 4,2
728 Lardal 25 621 9,4 4,9 4,9 5,2

Vestfold 21 319 9,3 5,4 4,4 4,8

805 Porsgrunn 20 853 9,4 5,8 4,7 4,2
806 Skien 20 771 9,6 5,5 4,4 4,8
807 Notodden 22 970 6,7 5,4 4,0 4,6
811 Siljan 23 510 6,6 4,6 4,2 5,1
814 Bamble 20 623 7,6 3,7 4,6 4,2
815 Kragerø 22 627 9,0 4,8 3,7 4,7

Knr Kommune Inntekt pr.
innbygger

2001

Gjennom-
snittlig vekst

i prosent
2000-01 1995-01 1990-01 1985-01
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817 Drangedal 24 756 6,4 4,9 3,9 5,1
819 Nome 24 298 5,2 4,2 3,5 4,5
821 Bø 21 937 1,2 4,0 3,3 4,0
822 Sauherad 23 787 9,3 4,7 4,4 4,9
826 Tinn 27 131 4,2 6,4 5,5 6,0
827 Hjartdal 31 192 8,4 4,7 3,4 4,5
828 Seljord 25 069 5,1 5,8 4,0 5,0
829 Kviteseid 26 939 4,5 4,2 3,7 4,5
830 Nissedal 30 725 2,9 4,0 3,7 4,7
831 Fyresdal 31 496 5,7 4,5 4,3 5,2
833 Tokke 30 263 5,0 5,8 4,6 5,7
834 Vinje 31 105 7,8 4,9 3,3 4,5

Telemark 22 543 7,8 5,1 4,2 4,6

901 Risør 24 209 8,0 5,0 3,7 4,5
904 Grimstad 20 599 9,9 4,9 4,2 4,8
906 Arendal 21 432 10,3 5,3 4,4 4,9
911 Gjerstad 27 120 6,3 4,5 3,8 5,0
912 Vegårshei 28 328 7,0 4,6 3,4 4,4
914 Tvedestrand 23 513 8,9 4,2 4,1 5,0
919 Froland 23 509 8,3 5,1 4,6 4,9
926 Lillesand 21 673 7,6 3,9 3,9 4,5
928 Birkenes 22 619 5,4 4,4 3,0 4,4
929 Åmli 29 952 2,3 5,2 4,2 5,2
935 Iveland 30 304 3,9 3,1 3,4 5,4
937 Evje og Hornnes 22 043 3,8 3,7 3,5 4,6
938 Bygland 34 954 2,5 3,5 2,9 4,8
940 Valle 32 046 -5,0 0,1 1,6 3,0
941 Bykle 60 825 15,3 2,6 -0,4 1,3

Aust-Agder 22 958 8,4 4,6 3,9 4,6

1001 Kristiansand 20 459 9,5 5,9 4,5 4,7
1002 Mandal 21 600 8,1 5,9 4,5 5,0
1003 Farsund 21 436 10,6 3,2 3,3 4,7
1004 Flekkefjord 23 050 6,6 5,3 4,0 4,9
1014 Vennesla 20 719 8,8 4,7 4,5 4,7
1017 Songdalen 21 917 8,4 5,0 4,8 5,0
1018 Søgne 19 974 8,2 4,0 3,7 4,5
1021 Marnardal 29 944 8,1 6,4 3,3 4,7
1026 Åseral 44 521 12,0 6,4 3,9 5,0
1027 Audnedal 29 869 4,3 3,8 3,8 5,2
1029 Lindesnes 24 341 -0,5 2,9 4,1 5,2
1032 Lyngdal 22 103 8,6 4,2 3,8 4,8
1034 Hægebostad 29 599 6,5 3,6 3,0 4,8

1037 Kvinesdal 24 843 10,2 3,7 0,8 4,7
1046 Sirdal 42 146 4,2 0,6 -1,2 3,4

Vest-Agder 21 841 8,5 4,9 3,9 4,7
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1101 Eigersund 21 037 8,0 4,4 3,5 4,3
1102 Sandnes 19 452 9,5 4,0 4,2 3,9
1103 Stavanger 21 950 9,1 4,0 3,7 3,4
1106 Haugesund 21 303 11,5 6,3 4,4 4,4
1111 Sokndal 23 221 4,3 4,7 2,9 4,6
1112 Lund 23 630 6,6 4,8 4,0 4,6
1114 Bjerkreim 26 728 2,7 4,4 3,7 4,3
1119 Hå 20 704 7,0 4,0 3,5 4,3
1120 Klepp 19 756 8,5 3,4 3,5 3,8
1121 Time 20 272 5,5 3,8 4,3 4,4
1122 Gjesdal 20 811 8,6 4,9 4,3 4,1
1124 Sola 21 139 8,0 2,8 3,0 2,9
1127 Randaberg 20 497 8,5 3,3 3,9 3,6
1129 Forsand 44 337 4,3 4,3 2,0 3,6
1130 Strand 21 598 8,3 5,2 3,9 4,5
1133 Hjelmeland 33 604 6,5 4,7 2,7 5,5
1134 Suldal 33 557 4,6 4,4 2,0 4,5
1135 Sauda 22 767 7,6 5,2 2,7 4,2
1141 Finnøy 29 099 5,9 5,1 4,5 5,3
1142 Rennesøy 24 026 7,3 3,7 2,9 4,0
1144 Kvitsøy 36 080 1,9 3,5 3,2 4,3
1145 Bokn 32 264 -6,1 4,9 3,3 4,6
1146 Tysvær 22 317 6,6 4,5 2,4 4,1
1149 Karmøy 20 702 8,9 5,3 3,6 4,9
1151 Utsira 64 391 22,5 5,6 5,1 6,1
1154 Vindafjord 23 578 4,7 4,3 3,3 4,6

Rogaland 21 592 8,4 4,3 3,6 3,9

1201 Bergen 20 896 8,7 4,8 3,7 4,2
1211 Etne 22 816 6,6 3,8 2,8 4,6
1214 Ølen 24 461 6,8 4,9 3,3 4,5
1216 Sveio 24 852 6,9 4,6 4,4 5,2
1219 Bømlo 22 643 9,4 5,0 3,9 4,6
1221 Stord 19 370 7,3 4,6 4,5 4,2
1222 Fitjar 23 694 7,4 2,7 3,2 4,6
1223 Tysnes 28 935 6,0 5,2 3,4 4,6
1224 Kvinnherad 23 860 9,6 5,8 3,6 4,9
1227 Jondal 33 572 8,4 4,9 4,0 4,9
1228 Odda 24 613 7,2 6,1 4,0 4,6
1231 Ullensvang 26 239 4,8 5,5 4,7 5,1
1232 Eidfjord 47 068 11,7 9,2 2,4 2,6
1233 Ulvik 34 617 7,9 5,1 2,3 3,9
1234 Granvin 35 315 4,3 3,1 2,7 4,7
1235 Voss 23 133 5,6 5,5 3,5 4,7
1238 Kvam 25 065 9,7 5,7 4,2 5,1
1241 Fusa 27 743 6,3 4,8 3,9 4,6
1242 Samnanger 26 706 6,6 5,8 3,9 4,9
1243 Os 20 081 7,1 4,0 3,8 4,4
1244 Austevoll 26 597 10,2 3,6 3,8 4,9
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1245 Sund 22 646 6,6 4,0 3,5 4,4
1246 Fjell 19 605 6,8 3,5 3,7 4,4
1247 Askøy 19 444 9,9 4,2 3,6 4,6
1251 Vaksdal 26 435 5,0 4,6 3,4 4,9
1252 Modalen 67 623 16,1 5,1 3,8 7,2
1253 Osterøy 23 660 5,6 4,8 3,8 4,7
1256 Meland 22 180 6,1 3,7 3,1 4,3
1259 Øygarden 23 283 2,4 2,0 3,3 3,3
1260 Radøy 25 950 10,4 5,2 3,6 4,7
1263 Lindås 22 035 5,8 4,4 3,2 4,9
1264 Austrheim 27 989 3,6 4,7 3,5 4,5
1265 Fedje 36 855 4,8 3,7 3,2 4,6
1266 Masfjorden 32 796 10,7 5,1 3,5 4,7

Hordaland 21 948 8,0 4,7 3,6 4,4

1401 Flora 21 622 7,3 4,6 3,5 4,2
1411 Gulen 32 780 6,7 4,5 4,2 5,1
1412 Solund 42 527 5,0 6,5 5,0 5,9
1413 Hyllestad 31 924 4,6 5,5 3,7 5,4
1416 Høyanger 26 261 2,7 4,5 2,4 4,4
1417 Vik 28 557 5,4 6,5 1,6 4,2
1418 Balestrand 34 407 6,3 5,1 2,8 4,7
1419 Leikanger 24 361 4,7 5,1 5,1 5,8
1420 Sogndal 21 417 6,8 4,4 3,8 4,0
1421 Aurland 39 196 8,2 4,5 1,6 3,1
1422 Lærdal 28 646 3,7 4,4 2,4 4,4
1424 Årdal 25 822 9,7 5,2 3,6 5,4
1426 Luster 28 598 6,4 5,2 3,2 5,1
1428 Askvoll 27 891 5,2 4,5 4,3 4,9
1429 Fjaler 28 358 5,9 4,4 2,7 4,7
1430 Gaular 27 956 5,9 4,9 3,3 4,4
1431 Jølster 26 720 4,0 3,8 3,0 4,4
1432 Førde 20 040 6,1 4,4 4,1 4,4
1433 Naustdal 26 562 6,6 3,2 3,2 4,9
1438 Bremanger 27 402 10,1 5,9 4,6 5,2
1439 Vågsøy 23 496 7,9 5,0 4,3 5,0
1441 Selje 24 941 6,4 4,0 3,4 5,0
1443 Eid 22 292 4,8 4,4 3,0 4,3
1444 Hornindal 31 402 3,4 5,1 3,7 5,5
1445 Gloppen 25 124 7,8 5,2 3,7 5,2
1449 Stryn 23 551 4,8 4,1 2,9 4,7

Sogn og Fjordane 25 354 6,2 4,6 3,3 4,6

1502 Molde 20 442 8,9 5,2 4,9 4,8
1503 Kristiansund 22 043 7,0 6,0 4,1 4,5
1504 Ålesund 20 266 9,8 4,6 4,6 4,7
1511 Vanylven 24 802 10,1 4,2 4,0 5,0
1514 Sande 27 379 8,0 5,3 4,2 5,3
1515 Herøy 23 032 18,4 5,0 4,6 5,2
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1516 Ulstein 21 870 -16,0 2,9 3,7 3,9
1517 Hareid 21 673 9,6 5,0 4,5 4,6
1519 Volda 22 259 7,8 5,2 3,6 4,5
1520 Ørsta 21 704 7,1 5,1 4,1 5,0
1523 Ørskog 26 585 3,6 4,3 2,1 3,5
1524 Norddal 30 728 3,7 3,6 2,9 4,8
1525 Stranda 23 801 7,1 4,1 3,6 4,7
1526 Stordal 29 089 2,0 4,5 2,3 3,9
1528 Sykkylven 20 840 6,0 3,5 4,1 4,2
1529 Skodje 22 900 7,1 4,0 3,1 4,2
1531 Sula 21 328 10,2 4,5 3,6 4,7
1532 Giske 21 138 7,4 3,2 4,1 4,9
1534 Haram 22 487 9,4 4,6 3,9 5,1
1535 Vestnes 24 348 5,3 4,9 1,8 3,3
1539 Rauma 23 555 6,4 6,1 4,4 5,2
1543 Nesset 27 112 10,8 4,3 3,9 4,6
1545 Midsund 27 682 9,0 3,7 3,7 4,9
1546 Sandøy 31 379 8,0 4,7 3,6 5,3
1547 Aukra 25 172 6,2 5,2 3,9 4,6
1548 Fræna 22 750 6,9 4,7 3,6 4,8
1551 Eide 23 254 8,3 4,1 3,0 4,1
1554 Averøy 23 768 5,7 4,4 3,8 4,7
1556 Frei 22 092 10,4 4,7 3,6 4,0
1557 Gjemnes 27 359 6,8 4,7 3,3 4,9
1560 Tingvoll 27 483 13,7 6,2 4,8 5,7
1563 Sunndal 22 951 8,4 5,2 2,1 4,2
1566 Surnadal 23 695 7,7 5,4 4,1 5,2
1567 Rindal 27 393 7,3 5,0 3,2 4,9
1569 Aure 27 468 10,2 2,9 3,6 4,8
1571 Halsa 30 128 4,7 5,0 3,4 4,6
1572 Tustna 31 589 3,4 4,6 2,9 4,2
1573 Smøla 28 441 9,7 5,7 3,2 4,6

Møre og Romsdal 22 704 7,6 4,7 3,8 4,6

1601 Trondheim 19 927 9,4 4,9 3,9 4,3
1612 Hemne 22 222 7,6 4,4 3,2 4,5
1613 Snillfjord 38 976 4,7 6,3 4,4 5,3
1617 Hitra 28 562 7,0 4,7 3,9 4,8
1620 Frøya 25 687 7,2 3,8 3,0 4,2
1621 Ørland 21 884 8,1 5,4 3,9 4,4
1622 Agdenes 29 741 4,2 4,6 3,4 4,9
1624 Rissa 23 636 8,9 5,4 3,3 4,7
1627 Bjugn 24 341 8,8 5,1 3,6 4,6
1630 Åfjord 27 004 9,1 6,2 3,6 4,9
1632 Roan 35 007 0,1 5,9 4,0 5,0
1633 Osen 33 776 8,2 4,7 3,9 5,6
1634 Oppdal 22 624 9,1 4,6 3,9 4,7
1635 Rennebu 28 712 5,8 6,7 3,8 4,5
1636 Meldal 25 133 7,3 5,0 3,7 5,1
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1638 Orkdal 21 407 7,0 4,5 3,2 4,4
1640 Røros 23 451 7,7 4,8 3,1 4,1
1644 Holtålen 30 002 8,6 6,8 4,2 5,4
1648 Midtre Gauldal 24 656 6,2 5,3 3,7 4,8
1653 Melhus 21 374 7,6 5,4 3,9 4,6
1657 Skaun 22 023 8,2 5,1 3,8 4,4
1662 Klæbu 22 041 2,3 4,4 2,7 3,2
1663 Malvik 19 663 8,9 4,6 4,2 4,6
1664 Selbu 24 837 1,5 4,4 2,6 4,0
1665 Tydal 42 652 10,3 5,6 3,1 3,5

Sør-Trøndelag 23 981 8,2 5,1 3,7 4,8

1702 Steinkjer 21 796 7,8 5,5 4,3 4,9
1703 Namsos 21 703 8,8 5,1 3,6 4,4
1711 Meråker 28 515 10,8 4,7 4,3 5,6
1714 Stjørdal 20 742 9,8 5,0 3,8 4,8
1717 Frosta 27 589 9,1 5,7 4,4 5,5
1718 Leksvik 25 377 11,0 4,7 2,8 4,8
1719 Levanger 21 946 7,8 4,9 3,8 4,4
1721 Verdal 21 312 9,3 5,3 4,0 4,9
1723 Mosvik 35 690 1,8 3,8 3,3 4,8
1724 Verran 30 416 8,1 6,3 3,9 5,1
1725 Namdalseid 31 430 8,5 6,4 4,9 5,9
1729 Inderøy 23 234 7,8 5,4 4,0 5,1
1736 Snåsa 28 111 5,9 5,5 4,1 5,1
1738 Lierne 35 314 5,2 5,3 3,4 5,0
1739 Røyrvik 42 822 4,1 7,3 4,2 5,1
1740 Namsskogan 39 145 3,5 5,8 3,6 5,3
1742 Grong 28 249 10,3 5,2 3,3 5,3
1743 Høylandet 33 151 6,7 4,8 2,8 5,2
1744 Overhalla 24 847 7,1 5,2 3,8 5,0
1748 Fosnes 42 748 8,9 6,7 3,8 4,9
1749 Flatanger 37 241 3,6 5,3 2,9 4,7
1750 Vikna 25 396 7,4 3,7 2,6 4,1
1751 Nærøy 26 487 9,0 5,0 3,5 5,0
1755 Leka 42 136 17,2 6,1 4,2 6,2

Nord-Trøndelag 25 291 8,0 5,0 3,6 4,7

1804 Bodø 20 469 8,2 5,0 4,3 4,6
1805 Narvik 22 028 8,3 6,0 3,8 4,6
1811 Bindal 33 170 7,3 5,2 3,9 4,8
1812 Sømna 30 445 4,3 4,8 3,0 4,5
1813 Brønnøy 25 289 8,1 4,9 3,5 4,5
1815 Vega 34 768 5,7 5,2 3,4 4,9
1816 Vevelstad 45 764 7,6 6,0 4,2 6,4
1818 Herøy 32 455 5,7 3,7 3,1 5,0
1820 Alstahaug 24 362 8,8 4,6 3,4 4,4
1822 Leirfjord 31 022 8,9 4,9 3,0 4,1
1824 Vefsn 22 879 8,9 5,3 3,0 3,9
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1825 Grane 32 862 5,8 5,2 4,0 5,3
1826 Hattfjelldal 31 727 4,6 4,6 3,7 4,7
1827 Dønna 36 428 4,6 5,0 3,5 5,4
1828 Nesna 31 671 6,2 3,7 2,5 4,3
1832 Hemnes 25 791 5,0 6,3 4,8 5,2
1833 Rana 21 725 9,8 5,4 3,6 4,9
1834 Lurøy 35 861 6,9 4,9 4,0 5,6
1835 Træna 50 678 7,2 5,2 3,8 5,3
1836 Rødøy 41 449 9,1 4,8 4,1 5,8
1837 Meløy 25 706 7,9 4,1 3,9 4,3
1838 Gildeskål 34 968 11,6 5,5 4,4 5,4
1839 Beiarn 33 777 8,9 4,6 3,4 5,2
1840 Saltdal 28 954 4,9 5,2 2,7 4,5
1841 Fauske 22 692 8,6 5,3 3,6 4,6
1842 Skjerstad 41 601 5,5 5,1 3,2 5,1
1845 Sørfold 36 092 20,1 8,9 5,9 6,6
1848 Steigen 32 066 5,1 5,2 3,6 5,7
1849 Hamarøy 34 516 10,1 6,4 4,5 5,7
1850 Tysfjord 30 745 2,8 4,7 4,0 4,5
1851 Lødingen 29 105 7,5 5,1 4,0 5,2
1852 Tjeldsund 34 163 11,3 5,1 3,5 5,4
1853 Evenes 33 464 8,5 5,4 3,2 4,7
1854 Ballangen 30 408 10,6 4,9 3,9 5,2
1856 Røst 40 024 9,6 5,6 2,5 5,3
1857 Værøy 39 305 2,7 4,5 3,2 4,8
1859 Flakstad 33 915 9,9 4,3 3,0 4,6
1860 Vestvågøy 24 109 9,3 4,9 3,3 4,8
1865 Vågan 24 307 6,9 4,8 3,2 4,4
1866 Hadsel 24 841 8,3 4,7 3,7 5,0
1867 Bø 29 749 8,9 5,9 4,2 5,7
1868 Øksnes 26 170 9,0 4,0 3,0 4,7
1870 Sortland 23 946 6,3 5,1 3,7 5,0
1871 Andøy 25 989 8,5 5,7 3,9 5,1
1874 Moskenes 33 639 9,9 5,7 3,9 5,6

Nordland 25 494 7,2 4,6 3,4 4,6

1901 Harstad 22 582 6,3 5,1 3,8 4,9
1902 Tromsø 21 568 7,8 4,3 3,7 4,4
1911 Kvæfjord 32 689 8,6 4,8 2,3 4,3
1913 Skånland 29 751 4,7 5,1 4,0 5,4
1915 Bjarkøy 49 816 11,6 5,7 4,0 6,0
1917 Ibestad 37 740 6,8 5,8 4,5 5,8
1919 Gratangen 40 566 7,8 5,5 3,7 5,4
1920 Lavangen 41 288 5,8 5,9 3,4 5,2
1922 Bardu 25 509 9,9 4,0 4,0 5,0
1923 Salangen 30 347 0,5 4,3 3,5 4,7
1924 Målselv 24 903 7,5 5,5 4,4 5,0
1925 Sørreisa 27 648 7,3 4,8 2,9 4,8
1926 Dyrøy 38 836 7,3 5,1 3,5 5,5
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1927 Tranøy 37 837 6,1 4,9 3,3 5,3
1928 Torsken 43 173 8,1 5,6 3,6 5,7
1929 Berg 40 552 5,9 4,7 3,5 5,1
1931 Lenvik 24 814 9,3 4,6 3,3 4,6
1933 Balsfjord 27 337 4,5 5,2 3,5 4,7
1936 Karlsøy 35 185 10,9 5,9 4,1 5,7
1938 Lyngen 29 885 6,1 5,5 4,1 5,5
1939 Storfjord 29 141 6,6 5,0 3,3 4,1
1940 Kåfjord - Gaivuotna 32 105 9,8 6,7 3,6 4,8
1941 Skjervøy 28 246 8,4 3,7 2,8 4,4
1942 Nordreisa 29 002 8,1 5,5 3,4 4,5
1943 Kvænangen 37 883 8,5 5,7 2,6 3,8

Troms 31 574 6,1 4,8 3,7 4,8

2002 Vardø 34 878 8,0 5,6 3,8 4,7
2003 Vadsø 27 295 4,8 4,2 3,7 4,2
2004 Hammerfest 28 315 9,1 5,1 3,8 4,7
2011 Guovdageaidnu-Kautok 32 007 2,6 2,6 2,6 4,6
2012 Alta 26 766 6,7 4,8 4,1 5,0
2014 Loppa 46 950 6,5 5,6 4,5 6,1
2015 Hasvik 46 214 8,9 5,6 3,4 5,1
2017 Kvalsund 44 194 3,6 4,5 3,5 5,5
2018 Måsøy 42 425 6,6 4,9 4,2 5,8
2019 Nordkapp 32 314 6,6 5,7 4,7 5,4
2020 Porsanger 31 383 8,9 5,5 4,9 5,5
2021 Karasjohka-Karasjok 33 868 4,7 3,0 2,5 3,9
2022 Lebesby 41 286 -0,4 3,4 3,5 5,4
2023 Gamvik 43 581 4,3 5,5 2,7 5,1
2024 Berlevåg 44 555 5,5 5,0 3,7 5,4
2025 Deatnu - Tana 35 438 7,9 5,5 3,6 5,0
2027 Unjarga-Nesseby 51 692 4,9 6,9 4,5 5,4
2028 Båtsfjord 31 706 8,5 4,4 2,6 4,4
2030 Sør-Varanger 28 746 4,2 5,6 4,2 4,9

Finnmark 31 574 6,1 4,8 3,7 4,8

Hele landet 22 613 8,0 4,8 3,8 4,5
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Tabell 9.10 Frie inntekter i kommunene etter ulike inntektsdefinisjoner korrigert for variasjon i utgifts-
behov etter ulike inntektsdefinisjoner (landsgjennomsnittet = 100). Tall fra 2001.

Knr Kommunenavn Korrigerte inntekter Korrigerte inntektereksklusiveeiendoms-
skatt og konsesjonskraftinntekter

101 Halden 94 92
104 Moss 93 93
105 Sarpsborg 94 91
106 Fredrikstad 92 91
111 Hvaler 88 90
118 Aremark 100 103
119 Marker 91 93
121 Rømskog 99 102
122 Trøgstad 90 92
123 Spydeberg 96 97
124 Askim 93 93
125 Eidsberg 89 92
127 Skiptvet 99 92
128 Rakkestad 90 92
135 Råde 92 95
136 Rygge 90 93
137 Våler 92 95
138 Hobøl 91 94

Østfold 93 92

211 Vestby 91 93
213 Ski 100 102
214 Ås 96 98
215 Frogn 101 104
216 Nesodden 90 92
217 Oppegård 110 113
219 Bærum 119 123
220 Asker 118 121
221 Aurskog-Høland 89 92
226 Sørum 92 94
227 Fet 94 96
228 Rælingen 94 97
229 Enebakk 91 94
230 Lørenskog 103 106
231 Skedsmo 96 98
233 Nittedal 99 102
234 Gjerdrum 97 99
235 Ullensaker 102 104
236 Nes 90 92
237 Eidsvoll 88 91
238 Nannestad 102 105
239 Hurdal 93 95

Akershus 104 107

301 Oslo 119 122

402 Kongsvinger 92 92
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403 Hamar 91 92
412 Ringsaker 90 92
415 Løten 88 91
417 Stange 88 91
418 Nord-Odal 90 92
419 Sør-Odal 94 96
420 Eidskog 88 91
423 Grue 91 93
425 Åsnes 90 92
426 Våler 96 96
427 Elverum 92 92
428 Trysil 89 91
429 Åmot 106 95
430 Stor-Elvdal 94 96
432 Rendalen 95 98
434 Engerdal 110 113
436 Tolga 102 104
437 Tynset 97 92
438 Alvdal 105 102
439 Folldal 108 109
441 Os 98 100

Hedmark 92 93

501 Lillehammer 93 92
502 Gjøvik 93 93
511 Dovre 98 99
512 Lesja 102 97
513 Skjåk 99 99
514 Lom 103 101
515 Vågå 94 93
516 Nord-Fron 102 94
517 Sel 91 92
519 Sør-Fron 98 95
520 Ringebu 91 92
521 Øyer 94 93
522 Gausdal 91 94
528 Østre Toten 89 92
529 Vestre Toten 90 92
532 Jevnaker 90 92
533 Lunner 90 93
534 Gran 89 92
536 Søndre Land 95 98
538 Nordre Land 93 90
540 Sør-Aurdal 96 95
541 Etnedal 110 113
542 Nord-Aurdal 97 93
543 Vestre Slidre 104 102
544 Øystre Slidre 95 94
545 Vang 101 97

Oppland 93 94
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602 Drammen 90 93
604 Kongsberg 99 97
605 Ringerike 93 93
612 Hole 109 112
615 Flå 104 101
616 Nes 108 98
617 Gol 101 99
618 Hemsedal 130 123
619 Ål 102 94
620 Hol 150 119
621 Sigdal 93 95
622 Krødsherad 96 98
623 Modum 93 92
624 Øvre Eiker 89 91
625 Nedre Eiker 91 93
626 Lier 93 95
627 Røyken 93 95
628 Hurum 89 92
631 Flesberg 98 98
632 Rollag 106 100
633 Nore og Uvdal 142 111

Buskerud 96 95

701 Borre 90 92
702 Holmestrand 90 92
704 Tønsberg 89 92
706 Sandefjord 89 91
709 Larvik 89 92
711 Svelvik 92 94
713 Sande 92 95
714 Hof 91 94
716 Våle 90 92
718 Ramnes 88 91
719 Andebu 90 92
720 Stokke 90 92
722 Nøtterøy 89 91
723 Tjøme 90 92
728 Lardal 100 103

Vestfold 90 92

805 Porsgrunn 97 92
806 Skien 90 92
807 Notodden 96 94
811 Siljan 99 100
814 Bamble 99 92
815 Kragerø 91 91
817 Drangedal 93 94
819 Nome 96 95
821 Bø 93 94
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822 Sauherad 92 92
826 Tinn 125 104
827 Hjartdal 105 97
828 Seljord 101 98
829 Kviteseid 95 95
830 Nissedal 114 104
831 Fyresdal 116 106
833 Tokke 160 111
834 Vinje 133 113

Telemark 98 95

901 Risør 90 92
904 Grimstad 91 93
906 Arendal 90 93
911 Gjerstad 93 95
912 Vegårshei 99 101
914 Tvedestrand 89 91
919 Froland 96 95
926 Lillesand 91 94
928 Birkenes 94 94
929 Åmli 107 102
935 Iveland 106 101
937 Evje og Hornnes 95 96
938 Bygland 114 102
940 Valle 140 106
941 Bykle 318 213

Aust-Agder 95 95

1001 Kristiansand 95 93
1002 Mandal 89 92
1003 Farsund 89 91
1004 Flekkefjord 90 91
1014 Vennesla 93 92
1017 Songdalen 89 92
1018 Søgne 90 92
1021 Marnardal 99 97
1026 Åseral 150 122
1027 Audnedal 100 103
1029 Lindesnes 93 96
1032 Lyngdal 90 92
1034 Hægebostad 100 102
1037 Kvinesdal 112 96
1046 Sirdal 223 146

Vest-Agder 96 94

1101 Eigersund 91 92
1102 Sandnes 91 94
1103 Stavanger 104 103
1106 Haugesund 89 92
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1111 Sokndal 88 90
1112 Lund 90 92
1114 Bjerkreim 102 105
1119 Hå 93 95
1120 Klepp 94 96
1121 Time 90 93
1122 Gjesdal 92 92
1124 Sola 100 103
1127 Randaberg 102 101
1129 Forsand 175 129
1130 Strand 91 92
1133 Hjelmeland 133 117
1134 Suldal 171 126
1135 Sauda 100 94
1141 Finnøy 96 99
1142 Rennesøy 93 95
1144 Kvitsøy 113 112
1145 Bokn 112 105
1146 Tysvær 125 93
1149 Karmøy 95 92
1151 Utsira 112 113
1154 Vindafjord 88 91

Rogaland 99 97

1201 Bergen 94 92
1211 Etne 94 93
1214 Ølen 92 93
1216 Sveio 89 91
1219 Bømlo 88 91
1221 Stord 90 92
1222 Fitjar 98 101
1223 Tysnes 92 94
1224 Kvinnherad 102 91
1227 Jondal 106 104
1228 Odda 112 95
1231 Ullensvang 97 96
1232 Eidfjord 232 152
1233 Ulvik 146 111
1234 Granvin 104 107
1235 Voss 91 93
1238 Kvam 94 92
1241 Fusa 102 102
1242 Samnanger 102 99
1243 Os 90 93
1244 Austevoll 95 98
1245 Sund 91 94
1246 Fjell 91 93
1247 Askøy 91 94
1251 Vaksdal 105 96
1252 Modalen 213 158
1253 Osterøy 91 93
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1256 Meland 95 97
1259 Øygarden 178 92
1260 Radøy 93 95
1263 Lindås 103 91
1264 Austrheim 115 107
1265 Fedje 115 113
1266 Masfjorden 122 107

Hordaland 96 93

1401 Flora 95 95
1411 Gulen 107 106
1412 Solund 114 117
1413 Hyllestad 98 101
1416 Høyanger 113 99
1417 Vik 91 96
1418 Balestrand 119 111
1419 Leikanger 102 104
1420 Sogndal 94 97
1421 Aurland 188 138
1422 Lærdal 125 109
1424 Årdal 129 113
1426 Luster 125 103
1428 Askvoll 97 99
1429 Fjaler 95 97
1430 Gaular 94 97
1431 Jølster 97 99
1432 Førde 97 95
1433 Naustdal 99 102
1438 Bremanger 100 90
1439 Vågsøy 94 97
1441 Selje 95 98
1443 Eid 92 94
1444 Hornindal 101 104
1445 Gloppen 92 95
1449 Stryn 90 92

Sogn og Fjordane 102 99

1502 Molde 96 93
1503 Kristiansund 96 93
1504 Ålesund 93 94
1511 Vanylven 89 92
1514 Sande 95 98
1515 Herøy 96 99
1516 Ulstein 96 99
1517 Hareid 88 91
1519 Volda 92 95
1520 Ørsta 91 94
1523 Ørskog 102 105
1524 Norddal 99 101
1525 Stranda 97 100
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1526 Stordal 100 103
1528 Sykkylven 92 94
1529 Skodje 91 94
1531 Sula 89 92
1532 Giske 91 94
1534 Haram 89 92
1535 Vestnes 96 99
1539 Rauma 95 91
1543 Nesset 104 93
1545 Midsund 99 102
1546 Sandøy 105 108
1547 Aukra 95 98
1548 Fræna 92 93
1551 Eide 94 97
1554 Averøy 90 92
1556 Frei 90 92
1557 Gjemnes 96 99
1560 Tingvoll 91 93
1563 Sunndal 112 101
1566 Surnadal 94 91
1567 Rindal 103 99
1569 Aure 120 96
1571 Halsa 95 98
1572 Tustna 101 104
1573 Smøla 100 102

Møre og Romsdal 95 95

1601 Trondheim 95 94
1612 Hemne 100 95
1613 Snillfjord 110 113
1617 Hitra 95 95
1620 Frøya 95 98
1621 Ørland 89 92
1622 Agdenes 95 98
1624 Rissa 90 92
1627 Bjugn 89 92
1630 Åfjord 95 97
1632 Roan 108 111
1633 Osen 104 107
1634 Oppdal 94 94
1635 Rennebu 109 97
1636 Meldal 91 93
1638 Orkdal 91 93
1640 Røros 94 94
1644 Holtålen 93 96
1648 Midtre Gauldal 89 91
1653 Melhus 92 92
1657 Skaun 89 91
1662 Klæbu 104 103
1663 Malvik 91 94
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1664 Selbu 97 95
1665 Tydal 183 137

Sør- Trøndelag 95 94

1702 Steinkjer 91 92
1703 Namsos 91 92
1711 Meråker 103 98
1714 Stjørdal 89 92
1717 Frosta 95 97
1718 Leksvik 92 94
1719 Levanger 89 91
1721 Verdal 90 92
1723 Mosvik 103 102
1724 Verran 107 106
1725 Namdalseid 104 107
1729 Inderøy 91 94
1736 Snåsa 101 101
1738 Lierne 118 114
1739 Røyrvik 149 126
1740 Namsskogan 113 116
1742 Grong 102 100
1743 Høylandet 101 104
1744 Overhalla 94 95
1748 Fosnes 114 117
1749 Flatanger 114 118
1750 Vikna 98 100
1751 Nærøy 94 97
1755 Leka 122 125

Nord- Trøndelag 94 96

1804 Bodø 101 100
1805 Narvik 105 99
1811 Bindal 101 104
1812 Sømna 103 106
1813 Brønnøy 96 97
1815 Vega 109 112
1816 Vevelstad 127 130
1818 Herøy 108 111
1820 Alstahaug 100 100
1822 Leirfjord 98 100
1824 Vefsn 100 97
1825 Grane 110 110
1826 Hattfjelldal 112 113
1827 Dønna 107 110
1828 Nesna 111 114
1832 Hemnes 112 96
1833 Rana 104 98
1834 Lurøy 106 108
1835 Træna 127 131
1836 Rødøy 111 110
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1837 Meløy 109 95
1838 Gildeskål 106 104
1839 Beiarn 119 112
1840 Saltdal 104 105
1841 Fauske 107 99
1842 Skjerstad 106 107
1845 Sørfold 149 122
1848 Steigen 103 106
1849 Hamarøy 106 102
1850 Tysfjord 111 103
1851 Lødingen 99 102
1852 Tjeldsund 103 106
1853 Evenes 107 110
1854 Ballangen 103 105
1856 Røst 125 129
1857 Værøy 116 119
1859 Flakstad 108 112
1860 Vestvågøy 95 97
1865 Vågan 95 97
1866 Hadsel 98 99
1867 Bø 98 101
1868 Øksnes 100 102
1870 Sortland 99 99
1871 Andøy 97 100
1874 Moskenes 115 118

Nordland 103 101

1901 Harstad 107 106
1902 Tromsø 108 107
1911 Kvæfjord 113 116
1913 Skånland 100 103
1915 Bjarkøy 112 115
1917 Ibestad 112 116
1919 Gratangen 112 115
1920 Lavangen 109 113
1922 Bardu 120 110
1923 Salangen 110 113
1924 Målselv 106 107
1925 Sørreisa 104 107
1926 Dyrøy 112 115
1927 Tranøy 115 118
1928 Torsken 121 124
1929 Berg 113 113
1931 Lenvik 105 107
1933 Balsfjord 102 105
1936 Karlsøy 117 120
1938 Lyngen 100 103
1939 Storfjord 128 113
1940 Kåfjord 117 113
1941 Skjervøy 114 117
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1942 Nordreisa 107 110
1943 Kvænangen 120 116

Troms 109 109

2002 Vardø 134 137
2003 Vadsø 124 126
2004 Hammerfest 129 129
2011 Kautokeino 127 130
2012 Alta 118 118
2014 Loppa 132 136
2015 Hasvik 162 166
2017 Kvalsund 135 139
2018 Måsøy 139 143
2019 Nordkapp 128 132
2020 Porsanger 124 127
2021 Karasjok 135 139
2022 Lebesby 154 146
2023 Gamvik 152 156
2024 Berlevåg 138 142
2025 Tana 125 129
2027 Nesseby 131 135
2028 Båtsfjord 134 137
2030 Sør - Varanger 125 124

Finnmark 128 130

Hele landet 100 100
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Vedlegg 10

Finansielle indikatorer

Omtalen av den økonomiske situasjonen i kom-
munene og fylkeskommunene er basert på urevi-
derte KOSTRA-tall for 2001. Følgende indikatorer
er valgt for å beskrive situasjonen for kommuner
og fylkeskommuner:
– Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntek-

tene
– Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
– Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene
– Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene
– Netto lånegjeld pr. innbygger

Brutto- og netto driftsresultat beskriver forholdet
mellom årets driftsutgifter og årets driftsinntek-
ter. Brutto driftsresultat angir resultatet av den
ordinære drift inklusive kapitalkostnader (avskriv-
ninger), men eksklusive finansutgifter og finans-
inntekter. Brutto driftsresultat har dermed fått et
nytt innhold i forhold til tidligere år, som følge
av innføring av avskrivninger i regnskapsrapporte-
ringen. Brutto driftsresultat inkluderte i 2000 og
tidligere år ikke kapitalkostnader. Avskrivninger,
som er et uttrykk for verdiforringelsen på kom-
munale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet,
men blir eliminert før netto driftsresultat fastset-
tes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid
avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig bru-
kes for sammenligning med det resultatorienterte
regnskapssystem, som primært brukes i privat
næringsliv. Som indikator for brutto driftsresultat
er valgt ”differansen mellom brutto driftsinntekter
og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntek-
tene”.

”Netto driftsresultat” angir som tidligere år for-
holdet mellom driftsutgifter inklusive renteutgif-
ter og netto låneavdrag, og driftsinntekter inklu-
sive renteinntekter og utbytte. Avskrivninger inn-
går ikke i ”netto driftsresultat”.

Arbeidskapitalen og langsiktig gjeld angir hen-
holdsvis kommunenes/fylkeskommunenes likvide
stilling og gjeldsbelastning. Arbeidskapitalen
omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, obli-
gasjoner med videre) og fordringer på stat, andre
kommuner og private, men fratrukket kassakre-
dittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Nivået på
arbeidskapitalen og den langsiktige gjelden er et

resultat av den økonomiske utviklingen i kommu-
nen/fylkeskommunen gjennom flere år. Sammen
med langsiktig lånegjeld uttrykker arbeidskapita-
len kommunenes/fylkeskommunenes finansielle
handlefrihet. Utviklingen i arbeidskapital er skapt
av frigjorte midler med fradrag for det som er brukt
til investeringer. Utviklingen i langsiktig gjeld be-
stemmes av forholdet mellom nye låneopptak og
avdrag på tidligere opptatte lån.

1 Finansielle indikatorer for
fylkeskommunene

Den økonomiske utviklingen i fylkeskommunene
har vært svak i 2001. Både brutto og netto drifts-
resultat ble negative for fylkeskommunene samlet
sett i 2001. Netto driftsresultat ble redusert med
1,6 prosentpoeng fra året før og endte på –1,8 pro-
sent i 2001. Dette utgjør rundt –1 350 mill. kroner
for fylkeskommunene samlet eksklusive Oslo.

Økte utgifter i spesialisthelsetjenesten er
hovedårsaken til merforbruket. Økningen skyldes
blant annet økt pasientbehandling, engangspremie
som følge av bortfall av ”knekkpunktregelen” for
pensjonsberegninger og merutgifter av regnskaps-
teknisk karakter i 2001 som følge av statens over-
tagelse av spesialisthelsetjenesten fra 2002. Samti-
dig tyder de ureviderte KOSTRA-tallene på at lang-
siktig lånegjeld i forhold til driftsinntektene øker
for tredje år på rad. Statens overtagelse av spe-
sialisthelsetjenesten med tilhørende gjeldsoppgjør
vil imidlertid gi en ny status på gjeldssituasjonen
for fylkeskommunene ved neste årsskifte, jamfør
omtale av sluttoppgjør for spesialisthelsetjenesten
under kapittel 3.

Brutto driftsresultat

Gjennomsnittlig brutto driftsresultat for fylkes-
kommunene utenom Oslo var i 2001 -1,9 prosent
av driftsinntektene. Den løpende drift inklusive
avskrivninger ga dermed ikke noe bidrag til dek-
ning av renteutgifter på lån med videre. Deler av
den løpendedrift samtnettorenteutgifter måtteder-
med finansieres gjennom tidligere oppsparte mid-

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

202 2001–2002



ler eller ved en økning i gjelden. Fordelt pr. fylke
viser indikatoren store variasjoner, fra 1,8 prosent
i Vest Agder til –6,9 prosent i Østfold. 14 av fyl-
keskommunene har negative brutto driftsresultat
i 2001.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva fylkeskommunen sit-
ter igjen med av driftsinntekter når alle driftsut-
giftene inklusive netto utbetalinger til renter og
låneavdrag er trukket fra. Figuren viser utviklin-
gen i netto driftsresultat for fylkeskommunene i
perioden 1995 – 2001. Årets netto driftsresultat er
det laveste i denne perioden. Etter en svak bed-
ring i 2000 er trenden snudd til en forverring i
2001.

Størrelsen på netto driftsresultat varierer sterkt
mellom fylkeskommunene. Akershus ligger høy-
est med 3 prosent, mens den samme fylkeskom-
munen har et brutto driftsresultat på –2,4 prosent.
Årsaken til et slikt avvik mellom resultatbegrepene
kan være:
– beregnede avskrivninger i forhold til betalte

låneavdrag (avskrivninger tilbakeføres under
netto driftsresultat).

– høye renteinntekter og /eller utbytte på aksjer
og andeler og andre verdipapirer.

14 fylkeskommuner endte med negative netto
driftsresultat i 2001, hvorav Hordaland lå lavest
med –6,0 prosent av driftsinntektene. 6 fylkeskom-
muner har hatt negative netto driftresultater både
i 2000 og i 2001. Dette er Rogaland, Vestfold, Finn-
mark, Buskerud, Telemark og Hordaland.

Arbeidskapital og langsiktig gjeld

Ved den ureviderte publiseringen av KOSTRA-tall
for 2001 manglet det data for langsiktig gjeld og
arbeidskapital for følgende fylkekommuner: Hor-
daland, Nordland og Telemark. Statistisk sentral-
byrå har i ettertid mottatt data fra Hordaland og
Nordland, og nøkkeltall for disse to fylkene er der-
med innarbeidet i oppstillingen under. Landsgjenn-
omsnittetvisesher utenTelemarkfylkeskommune.

Arbeidskapital defineres som differansen mel-
lom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et
uttrykk for fylkeskommunens likviditet. Med lik-
viditet menes evne til å betale forpliktelsene etter
hvert som de forfaller.

Det er store variasjoner i forholdet arbeidska-
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Figur 10.1 Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene samt landet 2001
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pital og langsiktig lånegjeld mellom fylkeskommu-
nene. En mulig årsak til dette kan være at enkelte
fylkeskommuner har mottatt betydelige inntekter

fra salg av andeler i energiverk. Disse salgsinntek-
tene kan både benyttes til nedbetaling av langsiktig
gjeld, eller de kan plasseres kortsiktig i verdipapi-
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Figur 10.2 Utvikling i netto driftsresultat i fylkeskommunene
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Figur 10.3 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for alle fylkeskommunene samt landet for
2000 og 2001
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rer eller som bankinnskudd, noe som resulterer i
en høy arbeidskapital.

Arbeidskapitalen i fylkeskommunene samlet er
negativ med –0,8 prosent. Årsaken til dette er

blant annet de store akkumulerte underskuddene
i denne sektoren. Det er imidlertid store variasjo-
ner mellom fylkene. Sogn og Fjordane har høyest
arbeidskapital, 19,6 prosent av driftsinntektene.

Tabell 10.1 Arbeidskapital og Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samt
landet 2001.

Arbeidskapital i % av
driftsinntekter

Langsiktig gjeld i % av
driftsinntekter

Nordland 1,0 13,5
Oppland -1,7 18,6
Rogaland -6,0 25,4
Møre og Romsdal 8,5 26,6
Østfold 3,2 28,0
Hedmark -1,2 29,6
Akershus 1,0 31,7
Hordaland -7,1 32,7
Sogn og Fjordane 19,6 36,4
Finnmark 0,1 36,8
Troms 0,2 38,2
Sør-Trøndelag -2,8 38,8
Aust-Agder 5,4 42,5
Buskerud -4,3 44,0
Vest-Agder -3,4 45,9
Vestfold -9,7 46,3
Nord-Trøndelag 2,3 48,2

Landsgj.snitt u/ Oslo og Telemark -0,8 32,7
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Figur 10.4 Netto lånegjeld pr. innbygger for alle fylkeskommunene, samt landet 2001
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For langsiktig lånegjeld er landsgjennomsnittet
utenom Oslo og Telemark 32,7 prosent av drifts-
inntektene i 2001. I 2000 var langsiktig lånegjeld
for fylkeskommunene utenom Oslo 31,1 prosent.
Ureviderte tall viser dermed at gjeldsbelastningen
for fylkeskommunene øker for tredje år på rad.

Netto lånegjeld, hvor utlån er gått til fradrag,
anses å gi best informasjon om den gjelden som
skal betjenes av fylkeskommunens ordinære drifts-
inntekter. Som vi ser av figuren under, har Troms
høyest netto lånegjeld pr. innbygger med 11 049
kroner. Dette er dobbelt så mye som landsgjenn-
omsnittet. Som følge av gjeldssletteoppgjøret ved-
rørende sykehusreformen vil dette bildet endre seg
i 2002. Troms er den fylkeskommunen som vil få
høyest gjeldsslette som følge av oppgjøret, jf. omta-
len av sluttoppgjøret for spesialisthelsetjenesten i
kapittel 3.

2 Finansielle indikatorer for
kommunene

Ureviderte KOSTRA-tall for 2001 tyder på at kom-
munenes driftsutgifter har økt sterkere enn drifts-
inntektene i 2001. Disse tallene viser at samlet netto
driftsresultat er redusert med 0,5 prosentenheter
fra 2,5 prosent i 2000 til 2,0 prosent i 2001. Dette
er ikke tilfredsstillende sett i forhold til et anbefalt
nivå på 3 prosent av driftsinntektene. Figur 10.5
viser utviklingen i samlet netto driftsresultat for
kommunene i perioden 1995 – 2001. Netto drifts-
resultat for 2001 ligger på nivå med 1998 og 1999,
som er de årene med lavest resultat gjennom hele
1990-tallet.

I tabell 10.2 vises grupperingen av kommuner
som senere blir brukt for de finansielle indikato-
rene. Kommunene er gruppert etter innbyggertall
og inntekt.

Gjennomsnittene er vektet slik at store kommu-

Tabell 10.2 Kommunegrupper fordelt på indikatorer

Små kommuner med lave inntekter Gruppe 1
Små kommuner med middels inntekter Gruppe 2
Små kommuner med høye inntekter Gruppe 3
Mellomstore kommuner med lave inntekter Gruppe 4
Mellomstore kommuner med middels inntekter Gruppe 5
Mellomstore kommuner med høye inntekter Gruppe 6
Kommuner med innbyggere over 20 000 (ekskl. storbyene utenom Oslo) Gruppe 7
De 4 nest største byene (Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim) Gruppe 8
De 10 kommunene med høyest inntekt Gruppe 9

0
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Figur 10.5 Utvikling i netto driftsresultat i kommunene
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ner veier tyngre enn mindre kommuner. For mer
veiledning om kommunegruppene vises til egen
omtale av disse i begynnelsen av vedlegg 11. Indi-
katorene er basert på ureviderte KOSTRA-tall pr.
17.04.02, da det ble publisert finansielle indikato-
rer for om lag 350 kommuner.

Brutto og netto driftsresultat

Brutto driftsresultat kan, etter innføringen av
avskrivninger i kommuneregnskapene, i betydelig
grad sammenlignes med begrepet ”driftsresultat” i
resultatoppstillingen for en bedrift med regnskaps-
plikt etter regnskapsloven. Det resultatorienterte
systemet brukes primært i privat næringsliv, og
her er driftsresultatet et uttrykk for resultatet før
finans- og ekstraordinære poster.

Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter
igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgiftene
inklusive renter og avdrag er betalt.

Små kommuner med lave inntekter har det
laveste brutto driftsresultat med 0,9 prosent. Den
samme gruppen er imidlertid blant de med høyest
netto driftsresultat. Dette kan tyde på at avskriv-
ningene utgjør en forholdsmessig stor andel av
brutto driftsresultat i disse kommunene, og/eller at
småkommuner har høye renteinntekter og utbytte.
Mellomstore kommuner ser ut til å ha lavest netto

driftsresultatet i prosent av driftsinntektene. De 4
storbyene utenom Oslo har hatt et gjennomsnitt-
lig netto driftsresultat på nivå med landsgjennom-
snittet. I gruppen med de rikeste kommunene fin-
ner vi netto driftsresultat langt over landsgjenn-
omsnittet, 15,3 prosent. Denne gruppen består av
kommuner med store inntekter fra kraftverk og
utgjør en svært liten del av det totale kommune-
Norge. I figur 10.6 under vises brutto og netto
driftsresultat fordelt på kommunegruppene. Grup-
pen med de rikeste kommunene er ikke vist i figu-
ren.

Arbeidskapital og langsiktig gjeld

Arbeidskapital defineres som differansen mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk
for kommunens likviditet. Med likviditet menes
evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de
forfaller.

Det er store variasjoner i forholdet arbeidskapi-
tal og langsiktig lånegjeld mellom kommunegrup-
pene. Dette vil også være tilfelle mellom enkelt-
kommuner innenfor samme kommunegruppe.

Av KOSTRA-tallene pr. 17.
I figur 10.7 presenteres “Netto lånegjeld pr. inn-

bygger” som viser langsiktig gjeld fratrukket totale
utlån og ubrukte lånemidler. Denne indikatoren
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Figur 10.6 Brutto driftsresultat og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for kommunegrupper
samt landet uten Oslo 2001
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gir dermed best informasjon om den gjelden som
skal betjenes av kommunens ordinære driftsinn-
tekter.

Vi ser av figur 10.7 at små og mellomstore
kommuner gjennomgående har høyere netto låne-
gjeld pr. innbygger enn de store kommunene og

storbyene utenom Oslo. Det kommer også fram
at kommuner med lavest frie disponible inntekter
(gruppe 1 og 4) har lavere gjeldsnivå enn kommu-
ner med middels og høye inntekter. Gruppen med
de rikeste kommunene har samlet sett en negativ
netto lånegjeld.

Tabell 10.3 Langsiktig gjeld og arbeidskapital i prosent av driftsinntekter

Langsiktig gjeld,
% av driftsinntekter

Arbeidskapital, % av
driftsinntekter

Små kommuner med lave inntekter 66,5 36,7
Små kommuner med middels inntekter 63,3 26,3
Små kommuner med høye inntekter 53,0 19,8
Mellomstore kommuner med lave inntekter 65,5 34,0
Mellomstore kommuner med middels inntekter 71,9 22,2
Mellomstore kommuner med høye inntekter 62,4 18,3
Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom 5 storbyer)

61,0 32,0

De 4 storbyene utenom Oslo (Kristiansand, Stavanger,
Bergen og Trondheim)

55,4 3,2

De 10 kommunene med høyest inntekt 20,0 78,7

Landsgjennomsnitt utenom Oslo 62,9 24,5

Oslo 42,5 4,3
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Figur 10.7 Netto lånegjeld pr. innbygger i kroner for kommunegruppene og landet utenom Oslo 2001
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Tabell 10.4 Kommunelister: Netto driftsresultat pr. kommune

Knr Brutto drifts-
resultat

Netto drifts-
resultat

Langsiktig
gjeld

Arbeids-
kapital

Netto lånegjeld pr.
innbygger

101 Halden 5,2 0,3 67,3 2,9 18 208
104 Moss -3,7 -1,0 18,2 8,4 1 250
105 Sarpsborg 0,2 1,4 49,2 2,0 13 369
106 Fredrikstad 1,8 -4,7 68,1 17,0 20 734
111 Hvaler 4,0 8,6 59,3 31,2 21 886
118 Aremark -2,8 1,8 47,6 54,4 16 311
119 Marker -3,0 -0,5 134,0 8,3 18 014
121 Rømskog 1,4 13,0 29,7 35,1 8 056
122 Trøgstad 1,8 4,2 36,3 32,7 10 636
123 Spydeberg 0,6 0,2 60,0 9,0 16 178
124 Askim -2,1 -2,6 73,3 10,9 18 034
125 Eidsberg 2,3 3,8 38,2 19,5 10 530
127 Skiptvet 0,2 5,5 30,1 15,8 9 270
128 Rakkestad 0,2 1,0 69,6 13,7 21 639
135 Råde -1,7 0,2 43,1 30,7 12 261
136 Rygge -0,5 0,5 59,2 29,7 8 638
137 Våler 0,5 2,3 58,0 10,4 17 020

Østfold 0,7 -0,6 55,9 12,8 14 913

211 Vestby -1,0 0,3 68,3 46,7 13 978
213 Ski -0,2 2,0 47,2 26,9 10 787
214 Ås 2,5 1,7 83,1 51,9 23 681
215 Frogn 4,6 5,0 75,5 28,0 18 516
216 Nesodden -1,0 0,5 68,4 37,7 14 878
217 Oppegård -0,5 2,8 49,0 27,1 12 172
219 Bærum 7,0 4,6 58,7 50,8 22 137
220 Asker 7,7 9,5 34,9 61,4 11 219
221 Aurskog-Høland 3,1 4,3 70,7 26,0 21 903
226 Sørum -1,0 -1,1 35,0 4,2 8 902
227 Fet 4,9 0,0 105,4 2,8 28 115
228 Rælingen 6,5 2,5 67,4 9,3 16 705
229 Enebakk -1,1 -2,3 64,3 18,3 14 613
230 Lørenskog 3,7 2,1
231 Skedsmo 6,9 6,0 67,8 20,0 18 029
233 Nittedal 6,6 4,0 81,5 32,0 20 853
234 Gjerdrum 2,4 -0,2 95,7 52,5 25 076
235 Ullensaker 1,6 -1,4 108,2 11,3 33 258
236 Nes 5,9 2,3 70,0 28,1 16 012
237 Eidsvoll 7,0 5,3 64,1 38,8 14 126
238 Nannestad 4,6 -2,0 162,4 19,6 53 456
239 Hurdal 3,0 2,6 47,0 6,5 11 516

Akershus 4,7 3,7 64,6 36,5 18 792

403 Hamar 4,6 5,8 75,3 16,4 20 385
412 Ringsaker 4,5 6,9 41,6 32,6 6 834
415 Løten 3,3 3,1 52,5 12,5 13 880
417 Stange 3,2 2,9 82,4 18,2 23 320
418 Nord-Odal 1,5 -2,0 55,5 25,7 16 793
419 Sør-Odal 2,1 1,9 46,4 26,9 14 874
420 Eidskog -2,5 -3,9 118,1 77,9 37 145
423 Grue -3,1 -2,0 65,6 47,5 22 662
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426 Våler -4,0 -3,9 50,1 42,2 17 090
432 Rendalen 2,6 0,3 65,0 2,7 30 349
436 Tolga 2,2 1,0 69,1 10,6 29 820
437 Tynset 3,8 -0,3 93,6 11,9 34 626
439 Folldal 1,7 0,8 62,5 10,6 25 344
441 Os 3,1 0,5 48,7 17,6 16 046

Hedmark 2,8 3,1 65,2 25,9 17 897

501 Lillehammer 2,6 2,6 73,6 10,9 17 292
502 Gjøvik 6,8 8,7 67,5 78,2 17 884
514 Lom 1,3 5,9 46,2 27,3 14 686
515 Vågå -1,0 0,9 73,7 31,0 18 098
516 Nord-Fron 2,3 4,2 37,8 21,5 11 832
517 Sel -2,9 -1,1 48,7 21,2 12 963
521 Øyer 3,2 4,2 67,3 12,8 19 552
522 Gausdal 2,4 9,2 59,3 34,0 13 795
528 Østre Toten 2,1 2,0 54,4 24,4 16 372
529 Vestre Toten 0,3 -4,9 78,5 17,3 19 275
532 Jevnaker -1,9 2,2 81,3 21,6 22 400
534 Gran 2,2 2,4 42,3 11,0 10 626
536 Søndre Land 0,0 5,0 44,0 46,0 13 926
538 Nordre Land 3,8 7,1 68,4 93,5 17 321
540 Sør-Aurdal 3,1 3,4 46,3 21,6 16 957
541 Etnedal 1,6 9,6 40,4 32,1 3 352
542 Nord-Aurdal 1,7 -0,4 49,6 4,7 16 414
543 Vestre Slidre 6,5 5,9 47,9 27,1 6 411
544 Øystre Slidre 3,4 7,3 35,3 15,8 5 931
545 Vang 16,6 25,5 6,0 54,7 -15 358

Oppland 2,8 4,1 59 33,1 15 543

602 Drammen
604 Kongsberg -1,4 -2,1 55,6 4,2 17 970
605 Ringerike 1,1 3,5 46,7 19,1 11 651
612 Hole 0,3 1,8 46,6 11,7 16 653
615 Flå 6,8 9,7 21,5 24,4 9 153
616 Nes -2,6 0,6
617 Gol 6,3 3,9 45,9 13,4 19 892
618 Hemsedal 4,6 6,5 28,0 29,4 13 090
619 Ål -3,3 3,5 6,7 39,2 -655
620 Hol 0,4 5,7 11,0 37,6 -1 083
621 Sigdal -0,5 2,1 56,8 12,5 9 784
622 Krødsherad 2,0 4,8 31,1 25,3 11 018
623 Modum -0,1 2,4 45,5 8,5 4 065
624 Øvre Eiker -0,7 2,4 64,2 18,6 18 177
625 Nedre Eiker 4,6 1,4 69,2 5,8 19 935
626 Lier -1,9 -0,5 75,1 12,4 17 508
627 Røyken 2,6 -1,5 62,3 43,8 13 581
628 Hurum -0,7 -0,5 64,9 5,6 13 446
631 Flesberg 2,6 6,1 18,7 26,2 6 363
632 Rollag 7,7 8,2 27,8 20,6 12 869
633 Nore og Uvdal 0,6 5,5 17,0 30,9 4 288

Buskerud 0,7 1,7 51,6 17,2 13 843

Knr Brutto drifts-
resultat

Netto drifts-
resultat

Langsiktig
gjeld

Arbeids-
kapital

Netto lånegjeld pr.
innbygger
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701 Borre -1,4 2,6 37,9 75,4 7 440
702 Holmestrand -6,1 -3,3 35,3 74,7 9 936
704 Tønsberg 0,4 0,6 58,7 62,8 11 106
706 Sandefjord -0,5 4,6 12,6 104,0 1 658
709 Larvik 2,6 2,9 66,4 105,2 17 875
711 Svelvik -5,2 -2,6 52,3 79,3 12 214
713 Sande 1,2 2,5 38,9 66,3 11 077
714 Hof -4,6 1,9 14,1 94,6 2 570
716 Våle -1,0 4,3 31,9 102,8 5 054
718 Ramnes -4,0 -2,1 109,4 116,4 21 455
719 Andebu 4,0 4,0 65,7 104,7 18 644
720 Stokke 0,4 3,1 48,6 103,1 14 108
722 Nøtterøy -3,3 -1,6 61,8 76,2 12 307
723 Tjøme -0,8 2,1 77,0 102,6 16 232
728 Lardal -6,8 -0,1 30,8 109,2 9 372

Vestfold -0,5 1,8 47,4 88 10 653

805 Porsgrunn -3,3 -1,4 78,2 67,8 24 999
806 Skien -3,0 -0,2 66,1 49,0 17 033
807 Notodden -1,9 -1,2 53,1 20,8 14 888
811 Siljan 4,1 5,2 36,3 39,2 11 221
814 Bamble 4,9 3,2 65,0 40,6 19 930
815 Kragerø 4,5 -0,5 43,3 -4,2 12 776
817 Drangedal 0,7 1,9 58,4 21,5 9 525
819 Nome -0,1 -0,7 63,9 7,0 23 780
821 Bø 1,5 -0,2 43,1 1,4 13 408
830 Nissedal -1,3 -0,6 27,4 15,8 11 197
831 Fyresdal -0,4 3,3 19,9 23,9 6 344
833 Tokke -3,2 4,7 4,2 33,0 815

Telemark -1,1 0 61,3 39,6 18 092

901 Risør -3,0 0,9 104,0 18,7 30 115
904 Grimstad -0,1 2,7 85,4 17,8 18 373
906 Arendal 2,0 4,8 66,1 13,3 16 219
919 Froland -0,6 2,1 69,3 5,9 17 592
928 Birkenes 1,1 2,3 62,8 14,6 16 151
929 Åmli -1,8 2,7 55,7 22,9 18 559
935 Iveland -5,3 3,1 37,3 34,8 11 564
937 Evje og Hornnes 1,7 6,8 70,8 31,1 24 525
938 Bygland -4,0 2,9 48,2 25,5 19 726
940 Valle -5,2 0,0 68,8 39,2 38 746
941 Bykle 8,8 26,6 2,4 130,8 -52 834

Aust-Agder 0,6 4,5 69,6 21,5 18 112

1001 Kristiansand 2,5 1,8 66,4 0,4 14 474
1002 Mandal 2,8 3,3 77,5 17,4 21 547
1003 Farsund 9,7 7,7 97,8 23,5 27 580
1014 Vennesla 2,1 2,1 72,9 2,8 18 440
1017 Sogndalen 2,7 6,5 64,1 29,1 15 085
1018 Søgne 5,6 8,6 71,3 17,3 15 092
1021 Marnardal 3,7 9,8 67,9 54,8 18 458
1026 Åseral -1,5 21,4 13,5 30,7 608

Knr Brutto drifts-
resultat

Netto drifts-
resultat

Langsiktig
gjeld

Arbeids-
kapital

Netto lånegjeld pr.
innbygger

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

2112001–2002



1027 Audnedal -3,7 7,1 50,7 52,8 8 612
1029 Lindesnes -1,6 5,5 89,1 208,0 23 887
1032 Lyngdal 0,5 4,3 55,2 23,0 11 707
1034 Hægebostad -4,7 6,6 63,0 77,4 16 324
1046 Sirdal 4,2 19,1 3,5 73,1 -19 442

Vest-Agder 2,7 4,3 67,2 18,7 15 873

1101 Eigersund -2,8 -0,1 87,9 11,3 15 176
1102 Sandnes -2,8 2,7 47,9 1,1 -1 039
1103 Stavanger -0,2 1,9 51,2 -0,6 1 949
1106 Haugesund 3,6 3,7 78,7 7,8 -2 335
1111 Sokndal -0,5 -0,6 75,8 74,6 17 506
1112 Lund -3,7 0,2 58,3 16,2 5 487
1114 Bjerkreim 1,9 4,3 27,7 10,1 -1 358
1119 Hå 1,4 9,0 14,4 32,0 -4 275
1120 Klepp -3,6 3,2 54,3 7,8 1 633
1121 Time -1,8 4,9 46,2 12,1 -1 681
1122 Gjesdal 2,1 1,8 52,9 -8,9 12 329
1124 Sola -8,2 2,8 40,2 12,0 -3 100
1127 Randaberg -10,2 0,3 39,9 3,9 471
1129 Forsand 1,7 -4,2 68,0 105,7 54 591
1130 Strand 1,0 2,6 75,7 12,8 13 217
1133 Hjelmeland 1,6 6,0 54,1 30,7 14 558
1134 Suldal 2,5 14,4 11,5 63,0 -2 609
1135 Sauda -1,7 1,5 48,5 28,5 18 059
1141 Finnøy -3,4 3,9 32,0 20,4 1 235
1142 Rennesøy 0,7 1,0
1145 Bokn 3,0 5,4 60,7 30,0 26 025
1146 Tysvær 0,6 3,6 57,7 14,3 15 896
1149 Karmøy 2,7 3,8 61,3 27,2 8 712
1151 Utsira 3,0 13,8 6,9 50,0 -8 461
1154 Vindafjord -6,2 -3,3 71,3 36,3 6 391

Rogaland -0,6 2,9 53,5 11,2 3 188

1201 Bergen -0,4 2,1 31,5 0,1 1 837
1214 Ølen 5,1 3,4 79,9 4,5 29 273
1216 Sveio 1,3 3,0 51,4 2,7 9 510
1219 Bømlo 10,9 4,3 65,6 10,8 19 479
1221 Stord -7,9 8,4 94,4 98,6 19 770
1223 Tysnes 6,9 5,8 42,1 3,5 14 833
1227 Jondal 0,1 2,4 66,4 11,3 31 914
1228 Odda 0,9 -3,9 51,0 15,2 11 571
1231 Ullensvang 2,6 1,6 48,3 18,9 18 496
1232 Eidfjord -1,8 13,0 0,3 60,9 -31 870
1234 Granvin 8,4 3,4 77,3 8,3 38 588
1235 Voss 7,5 3,8 69,9 5,9 21 757
1238 Kvam 1,7 0,3 51,9 35,0 19 713
1241 Fusa 9,5 6,4 51,2 13,6 20 792
1242 Samnanger 13,0 9,6 60,3 11,4 24 839
1245 Sund -6,2 -1,6 33,4 13,0 7 538
1246 Fjell 2,2 -0,7 77,2 35,5 15 996
1247 Askøy -1,1 0,2 68,2 35,7 16 200

Knr Brutto drifts-
resultat
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1251 Vaksdal -0,5 -1,8 88,5 34,3 24 687
1253 Osterøy 3,3 3,5 44,9 27,9 8 257
1256 Meland -3,1 1,2 46,8 38,0 11 441
1259 Øygarden 12,5 8,7 44,8 2,1 23 671
1260 Radøy 0,3 1,5 56,1 31,9 19 375
1263 Lindås -1,1 1,3 49,5 33,9 16 440
1265 Fedje -2,6 5,5 34,8 76,4 13 890
1266 Masfjorden -4,1 -3,4 82,1 13,2 39 376

Hordaland 0,6 2,3 44,3 12,6 8 992

1401 Flora 5,1 -1,1 87,2 -9,0 26 150
1411 Gulen -3,6 -5,0 55,3 3,5 21 881
1412 Solund 2,7 3,1 50,9 43,5 24 441
1413 Hyllestad -0,8 2,5 54,8 32,0 21 086
1416 Høyanger -4,5 -4,8 58,1 11,3 20 144
1418 Balestrand -9,4 -6,8 24,8 35,9 7 635
1419 Leikanger 1,5 -0,4 109,1 153,1 41 913
1420 Sogndal 3,9 0,9 76,2 29,9 24 561
1422 Lærdal 2,9 -2,7 62,9 8,2 29 417
1424 Årdal 2,9 4,8 67,8 26,9 21 284
1426 Luster 2,8 3,4 58,1 60,2 20 182
1429 Fjaler 1,0 1,4 75,7 32,6 29 919
1431 Jølster -0,5 -2,2 78,1 21,4 27 594
1432 Førde 6,3 -1,3 122,3 30,1 40 402
1433 Naustdal 0,2 -1,6 66,3 3,2 20 802
1438 Bremanger 1,9 -0,2 90,3 6,4 32 000
1443 Eid 1,9 -3,4 90,6 48,4 23 953
1444 Hornindal 4,2 4,7 60,9 68,1 23 314
1445 Gloppen -1,4 0,7 61,8 5,5 21 751
1449 Stryn 3,5 2,1 76,2 39,7 23 236

Sogn og Fjordane 1,9 -0,3 76,8 26,5 26 607

1502 Molde 5,5 1,3 64,6 4,3 20 146
1503 Kristiansund 3,0 0,7 61,1 19,5 21 402
1504 Ålesund 1,6 -0,5 105,2 13,6 16 502
1511 Vanylven 5,0 1,6 71,0 14,9 20 858
1514 Sande 2,1 0,1 65,9 57,6 24 771
1516 Ulstein -3,1 -7,4 69,7 22,3 20 673
1517 Hareid 2,9 -0,4 112,8 11,8 33 313
1519 Volda 4,2 1,8 70,0 29,0 22 752
1520 Ørsta 6,2 4,1 93,0 52,6 21 497
1523 Ørskog 1,0 -2,1 84,7 2,4 30 025
1524 Norddal -3,9 -2,5 66,8 16,2 18 441
1525 Stranda 4,8 3,8 121,8 48,6 25 661
1528 Sykkylven 2,8 0,9 97,5 41,3 18 650
1531 Sula -3,1 -3,8 71,7 74,1 21 057
1532 Giske -1,5 -5,2 76,7 90,0 20 027
1534 Haram -0,1 -10,0 80,0 101,7 22 318
1535 Vestnes 1,1 2,4 70,5 50,4 26 635
1543 Nesset 3,7 2,0 70,7 29,5 19 596
1545 Midsund 2,0 -1,9 51,1 34,5 19 052
1546 Sandøy 2,2 -0,4 46,4 92,4 14 181

Knr Brutto drifts-
resultat

Netto drifts-
resultat

Langsiktig
gjeld

Arbeids-
kapital

Netto lånegjeld pr.
innbygger

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

2132001–2002



1547 Aukra 2,8 1,3 86,7 39,2 28 709
1548 Fræna 3,3 2,1 71,0 49,0 18 381
1551 Eide 4,4 3,6 91,4 46,2 22 030
1554 Averøy 2,7 3,0 58,6 33,2 19 300
1556 Frei 2,1 -0,8 65,7 28,9 17 200
1560 Tingvoll 10,9 24,8 79,5 28,6 32 257
1566 Surnadal 4,3 3,6 66,2 27,0 20 096
1567 Rindal 3,2 2,5 84,2 18,0 31 719
1569 Aure 0,1 2,5 50,1 43,3 20 508
1571 Halsa 6,0 2,3 78,1 31,0 18 839
1572 Tustna -7,6 24,2 79,7 26,1 32 033
1573 Smøla 7,6 5,3 58,9 35,0 23 756

Møre og Romsdal 2,7 0,9 79,0 32,7 20 904

1601 Trondheim 3,7 1,9 90,7 12,1 13 563
1612 Hemne 6,3 5,7 62,9 45,7 17 965
1613 Snillfjord 0,7 -1,5 68,2 20,8 31 064
1617 Hitra 4,7 4,7
1620 Frøya 2,5 3,5 67,9 16,5 23 051
1621 Ørland 1,0 -3,6 113,1 26,6 33 320
1622 Agdenes -40,3 0,8 68,4 28,4 22 464
1624 Rissa -2,0 -4,6 94,9 15,6 26 189
1627 Bjugn 3,9 0,6 74,4 24,5 23 330
1630 Åfjord 2,4 1,0 137,3 86,7 26 338
1632 Roan 2,5 -5,2 91,2 0,1 40 307
1633 Osen -0,7 -1,4 65,1 13,1 29 012
1634 Oppdal 0,4 3,9 65,9 43,9 20 304
1636 Meldal 4,7 2,7 54,8 19,2 22 366
1638 Orkdal 2,5 2,9 62,3 18,5 13 379
1640 Røros 4,1 3,7 79,8 20,1 27 001
1648 Midtre Gauldal 4,3 0,1 68,4 27,7 23 851
1653 Melhus 1,3 0,0 105,6 21,3 29 253
1657 Skaun 2,9 0,7 74,3 18,4 21 326
1662 Klæbu -0,1 -1,3 67,2 2,4 21 358
1663 Malvik 2,4 -3,7 111,6 11,1 30 604
1664 Selbu -0,2 -2,1 78,3 12,5 19 832

Sør-Trøndelag 2,7 1,3 87,4 16,8 18 131

1702 Steinkjer 2,3 -1,7 82,0 0,5 24 788
1703 Namsos 4,3 0,5 102,0 16,4 30 724
1714 Stjørdal 6,7 0,8 91,5 13,3 22 507
1717 Frosta 4,9 0,9 92,8 2,1 33 513
1718 Leksvik 4,9 0,7 81,8 -0,9 26 856
1719 Levanger 8,1 2,2 86,7 -0,3 23 760
1721 Verdal 4,7 -2,3 98,8 -7,2 26 788
1723 Mosvik -1,0 -4,9 63,8 7,7 23 669
1724 Verran 6,8 1,1 73,9 2,6 30 424
1725 Namdalseid 4,2 0,8 86,0 3,1 33 319
1729 Inderøy 7,0 1,6 81,3 5,3 24 181
1738 Lierne 6,0 1,4 65,4 13,5 33 212
1739 Røyrvik 7,8 6,1 86,3 38,7 59 478
1740 Namsskogan 2,1 0,1 57,4 10,0 32 032
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1742 Grong 1,6 -2,8 79,8 6,2 35 417
1743 Høylandet 3,4 0,1 85,8 7,0 33 697
1744 Overhalla 4,8 1,2 98,5 8,2 25 854
1748 Fosnes 8,2 4,5 58,6 12,0 28 617
1749 Flatanger 3,9 -4,7 70,6 2,1 32 060
1750 Vikna 1,0 -1,5 92,8 5,7 33 396
1751 Nærøy 4,2 -1,7 85,6 10,8 27 334
1755 Leka 6,4 0,8 74,2 19,3 40 722

Nord-Trøndelag 4,9 -0 87,2 5,6 26 825

1804 Bodø 4,3 2,0 72,9 17,8 20 211
1811 Bindal 3,6 0,0 51,1 5,5 24 452
1812 Sømna 6,1 2,3 83,0 13,9 31 350
1813 Brønnøy 1,3 0,2 59,9 9,0 20 263
1818 Herøy 2,2 0,5 67,1 -1,7 27 499
1820 Alstahaug 5,5 -1,4 91,6 3,4 32 661
1822 Leirfjord 5,0 4,5 54,3 6,5 20 918
1825 Grane 0,7 3,7 29,4 23,2 10 277
1826 Hattfjelldal 3,9 6,3 42,9 37,0 15 109
1827 Dønna 2,4 2,6 63,2 3,1 27 261
1828 Nesna 2,6 1,3 59,8 15,2 23 867
1832 Hemnes 4,7 9,3
1833 Rana 3,2 3,5 56,5 25,6 16 112
1837 Meløy 5,3 3,0 76,1 10,8 29 888
1845 Sørfold 11,6 9,3 40,0 27,9 15 702
1851 Lødingen 0,4 0,8 101,7 12,7 36 446
1853 Evenes 6,1 7,6 103,4 47,3 40 455
1856 Røst 6,4 2,8 94,9 13,7 34 643
1859 Flakstad 6,8 2,8 51,0 7,9 18 182
1860 Vestvågøy 1,6 -0,2 40,0 7,7 8 439
1867 Bø -1,1 -0,6 64,9 33,9 11 787
1868 Øksnes 0,7 -0,1 71,4 15,2 18 760
1870 Sortland 4,0 1,9 75,9 5,7 25 883
1871 Andøy 3,0 0,2 45,8 16,3 14 187

Nordland 3,7 2,3 65,3 16 24 539

1901 Harstad 6,3 6,1 75,5 16,5 21 988
1902 Tromsø 3,8 -1,5 81,1 2,6 24 789
1911 Kvæfjord -0,7 -1,1 60,7 17,4 25 558
1913 Skånland 3,6 -0,4 64,0 -0,9 24 807
1915 Bjarkøy -0,4 2,3 35,0 10,3 4 130
1917 Ibestad 7,6 4,8 51,2 7,0 23 389
1925 Sørreisa 2,5 -0,1 58,6 -2,8 20 471
1926 Dyrøy 6,0 0,9 66,7 -2,5 28 554
1927 Tranøy 4,6 -2,4 62,0 -7,0 28 811
1929 Berg 3,7 0,2 97,8 5,3 49 623
1931 Lenvik 2,7 1,6 62,0 -0,6 19 928
1933 Balsfjord -0,9 2,2 49,7 2,9 16 052
1938 Lyngen -27,8 0,2 52,1 -4,0 17 293
1939 Storfjord -0,6 -3,3 47,5 9,3 15 164
1941 Skjervøy 5,9 -0,7 120,6 9,9 38 498

Troms 2,8 0,6 73,1 5,3 22 869
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2002 Vardø 5,6 0,4 69,1 6,5 30 527
2003 Vadsø 10,2 3,4 58,9 10,0 21 853
2004 Hammerfest 27 628
2011 Kautokeino 0,0 -2,5 66,7 16,7 27 278
2012 Alta 5,2 1,5 75,0 18,9 25 754
2015 Hasvik 7,3 -0,4 79,3 12,0 40 385
2017 Kvalsund 4,7 3,4 44,8 26,8 23 130
2018 Måsøy 7,0 2,5 49,3 19,4 26 372
2019 Nordkapp 3,5 0,2 70,7 7,3 31 192
2020 Porsanger 1,0 -1,1 65,2 12,5 26 320
2021 Karasjok 1,6 -0,2 57,3 8,7 24 967
2022 Lebesby -2,6 -5,6 69,0 13,2 29 988
2024 Berlevåg 12,8 7,6 49,8 41,8 22 243
2025 Deatnu-Tana 6,0 3,7 56,8 11,2 24 332
2027 Nesseby -1,6 1,5 62,8 18,2 31 098
2028 Båtsfjord 1,3 0,1 62,0 14,0 18 473
2030 Sør-Varanger 0,6 3,6 50,7 14,5 21 539

Finnmark 4,0 1,4 63,5 14,9 25 624

Hele Landet 1,9 2,0 62,9 24,5 15 840

Knr Brutto drifts-
resultat
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Vedlegg 11

Tjenesteproduksjon

I avsnitt 11.1 er det gitt en kort omtale av KOS-
TRA (Kommune- Stat-Rapportering). I avsnitt 11.2
i gis en kort gjennomgang av utviklingen fra
1998 til 2001 innen kommunal tjenesteproduksjon
innen sektorene barnehage, grunnskole og pleie
og omsorg. Perioden 1998 til 2000 er basert på tall
fra alle kommuner på grunnlag av statistikk fra
Statistisk sentralbyrå, mens 2001 er basert på fore-
løpig KOSTRA - statistikk fra 2001. I avsnitt 11.3
gjengis resultatene fra et forskningsprosjekt utført
på ALLFORSK/NTNU om effektivitetsutviklingen
i 2000-01 på grunnlag av KOSTRA statistikk1. I
avsnitt 11.4 og 11.5 beskrives tjenesteproduksjonen
i 2001 med foreløpig KOSTRA-statistikk fra 2001. I
avsnitt 11.1 beskrives datamaterialet, grupperinger
og indikatorer som er benyttet nærmere. I avsnitt
11. 7 vises den grupperingen som er benyttet i
avsnitt 11.4 kommunene.

I avsnitt 11.6 beskrives den kirkelige virksom-
heten i 1999 og 2000.

Det vises for øvrig til kapittel 22 Kommunal tje-
nesteproduksjon.

1 Rapporteringsgrunnlag – KOSTRA
statistikk 2001

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et
nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon
om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Fra
2001 har alle kommuner og fylkeskommuner vært
med i KOSTRA, halvparten av dem for første gang.
Statistisk sentralbyrå publiserte KOSTRA-data for
2001 den 15.03.02. KOSTRA - publiseringen av
15.03 ble 17.04 supplert med regnskaper fra 121
nye kommuner. Det er kun tatt inn nye regnskaper,
ikke opprettede data eller ny tjenesterapportering.
I tillegg er enkelte feil i publiseringen rettet opp.
Det er data fra den siste publiseringen som pre-
senteres i dette vedlegget. Rapporteringen bygger
slik på regnskapstall fra 347 kommuner. For tjenes-
teproduksjonsdataene er antallet kommuner gjen-

1 ”Bruk av KOSTRA-statistikk til vurdering av måloppnåelse
og effektivtet: Delrapport 1”,
Lars-Erik Borge , Per Tovmo, Allforsk 2002

nomgående høyere. Det gjøres oppmerksom på at
dette er ureviderte tall. SSB vil publisere tall som
er kvalitetskontrollert og revidert den 15.06.02. I
tabellene senere i dette vedlegget er det i tabell-
tekstene angitt hvor mange kommuner som har
rapportert for den enkelte indikator (N).

KOSTRA omfatter det meste av kommunenes/
fylkeskommunenes virksomhet, herunder øko-
nomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester,
boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene
viser prioriteringer, dekningsgrader og produkti-
vitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall. I ved-
legget er indikatorene hentet fra nivå 1 i KOSTRA.
Når det gjelder nøkkeltall for samferdsel for fyl-
keskommunene, blir dette ikke omtalt på grunn av
manglende rapportering for nøkkeltall på nivå 1.

For øvrig vises det til KOSTRA rapporteringen
på Statistisk sentralbyrås nettsider (wwww.ssb.no).
Der vises nøkkeltall for den enkelte kommune.
Kommunene kan slik gå inn på nettsiden for egen
kommune, samt vurdere egne resultater med resul-
tater for den sammenlignbare kommunegruppen
og for landet.

Gruppering av kommuner

For de ulike sektorene er det vist rapporteringsdata
for grupper av kommuner. Kommunene er grup-
pertetter innbyggertallog inntektsnivå. Grupperin-
gen bygger på Statistisk sentralbyrås gruppering2.
Den vesentligste forskjellen på de to grupperin-
gene er at noen av Statistisk sentralbyrås kommu-
negrupper er slått sammen i denne rapporterin-
gen. Årsaken til dette er manglende rapportering.
Pr. 17.04 hadde 347 kommuner levert regnskaps-
tall i KOSTRA, derfor består enkelte av gruppene i
SSBs gruppering i praksis av svært få kommuner.

Kommunene deles først inn i små og mellom-
store etter innbyggertall, der små kommuner har
færre enn 5000 innbyggere og mellomstore kom-
muner har fra 5000 til 19 999 innbyggere. Deretter

2 Statistisk sentralbyrås gruppering er nærmere beskrevet i
Langørgen, Aaberge og Åserud (2001): Gruppering av kom-
muner etter folkemengde og økonomiske rammebetingel-
ser 1998. Rapporter 2001/35 Statistisk sentralbyrå.
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deles kommunene inn etter inntektsnivå. Frie dis-
ponible inntekter er et mål på hvor mye inntekter
kommunene har til disposisjon etter at de bundne
kostnadene er dekket, og gir en antydning av kom-
munenes økonomiske handlefrihet. For frie dispo-
nible inntekter pr. innbygger er det brukt kvartils-
grenser. Kommuner med lave frie disponible inn-
tekter omfatter de 25 prosent av kommunene med
lavest frie disponible inntekter pr. innbygger. Kom-
muner med høye frie disponible inntekter omfat-
ter de 25 prosent av kommunene med høyest frie
disponible inntekter pr. innbygger. De øvrige 50
prosent av kommunene har middels frie disponible
inntekter.

Enkelte kommuner vil ikke komme inn under
grupperingen omtalt ovenfor på grunn av innbyg-
gertall, og enkelte kommuner er tatt ut av grup-
peringen på grunn av spesielt høyt inntekstnivå.
De ti kommunene med høyest frie disponible inn-
tekter pr. innbygger er skilt ut som en egen kate-
gori, og omfatter i hovedsak kraftkommuner. Store
kommuner med innbyggertall over 20 000 (utenom
storbyer) er også i en egen gruppe uten nær-
mere inndeling etter inntekt. Storbyene Bergen,
Trondheim, Stavanger og Kristiansand er en egen
gruppe. Tall for Oslo er vist separat. Landsgjenn-
omsnittene som vises omfatter ikke Oslo. Dette er
blant annet begrunnet i at Osloregnskapet omfat-
ter både kommunale og fylkeskommunale funksjo-
ner, slik at tallene ikke alltid blir sammenlignbare.
Tabell 11.1 viser den grupperingen som er benyt-
tet.

I avsnitt 11.7 er det gitt en oversikt over hva
slags gruppe den enkelte kommune er plassert i.
Dette kan kobles mot kommunegrupperingene for
de ulike sektorene. I tabelltekstene til kommune-
grupperingene er det angitt hvor mange kommu-
ner som har rapportert for den enkelte indikator
(N).

Produksjonsmål

Størsteparten av de offentlige velferdstilbudene
produseres i kommunesektoren. De siste årene har
omfanget av tjenestene økt, og stadig flere mottar
tjenester fra kommunen. Generelt er det vanske-
lig å måle omfanget av produksjonen i kommunal
sektor. I privat sektor kan verdien av produksjonen
måles gjennom prisfastsetting i et marked, men
offentlige tjenester opererer i hovedsak ikke i noe
marked. Det må derfor etableres alternative mål.

Produksjon og dekningsgrad

Omfanget av tjenesteproduksjonen måles ved hjelp
av antall leverte tjenester, for eksempel antall plas-
ser, besøk, saker etc. Antall barnehageplasser er
et eksempel på et slikt måltall. Tjenesten er i stor
grad standardisert gjennom regelverket slik at vi
har en felles forståelse av hva en barnehageplass
innebærer.

Dersom produksjonen relateres til antall perso-
ner i den aktuelle målgruppen eller behovet får vi
fram dekningsgraden. Her har vi valgt å sette lik-
hetstegn mellom målgruppe/behov og alderskate-
gori. Barnehagedekningen måles for eksempel ved
andelen barn i førskolealder med barnehageplass.
Vanligvis vil ikke alle i aldersgruppen etterspørre
tjenesten, for eksempel ønsker ikke alle foreldre
barnehageplass. De beregnede dekningsgradene
blir derfor gjennomgående noe for lave i forhold
til de reelle dekningsgradene.

Prioritering

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert
avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant
annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten
og andre direkte inntekter, er trukket fra. De res-

Tabell 11.1 Kommunene er gruppert etter innbyggertall og inntektsnivå, og i tabellen vises nummere-
ring av kommunegrupper.

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter Gruppe 1 (59 kommuner) Gruppe 4 (40 kommuner)
Middels inntekter Gruppe 2 (93 kommuner) Gruppe 5 (91 kommuner)
Høye inntekter Gruppe 3 (86 kommuner) Gruppe 6 (16 kommuner)

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

Gruppe 7 (35 kommuner)

De 4 storbyene utenom Oslo Gruppe 8 (4 kommuner)
De 10 kommunene med høyest inntekt Gruppe 9 (10 kommuner)
Landsgjennomsnitt utenom Oslo
Oslo Gruppe 10 (1 kommune)
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terende utgiftene må dekkes av de frie inntektene
som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten
med videre. I indikatorene er netto driftsutgifter
pr. innbygger for den aktuelle tjenesten eller i pro-
sent av samlede netto driftsutgifter gjennomgående
benyttet for å vise kommunenes prioriteringer.

Produktivitet/Enhetskostnader/Ressursinnsats
pr. enhet

Ressursinnsatsen vises ved korrigerte bruttodrifts-
utgifter og/eller med årsverk.

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter drifts-
utgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon
summert med avskrivninger fratrukket dobbeltfø-
ringer i de kommunale regnskaper som skyldes

viderefordeling av utgifter/internkjøp med videre.
For å vise kommunenes produktivitet/enhetskost-
nader for den aktuelle tjenesten er det i nøkkel-
tallene gjennomgående benyttet korrigerte brutto
driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert
enhet.

Som mål på ressursinnsatsen i avsnittet som
omhandler utvikling over tid, benyttes årsverkinn-
sats pr. bruker eller årsverkinnsats pr. plass. Hvis
ressursinnsatsen pr. enhet endres fra det ene året
til det andre, kan dette tolkes på ulikt vis. Om res-
sursinnsatsen pr. enhet øker kan årsaken være at
det har skjedd en standardheving, det vil si kvalite-
ten på tjenesten har økt. Økt ressursinnsats på et
område kan også skyldes at gjennomsnittsmotta-
keren av tjenesten blir mer ressurskrevende, med

Tabell 11.2 Utvikling i barnehagesektoren 1998-2001

1998 19991 2000 20012

Behov3

Antall barn 1-5 år 304 312 304 284 304 167 303 265
Antall barn 1-2 år 122 066 121 860 119 578 118 893

Produksjon
Plasser i alt: 1-5 år 187 869 187 671 189 837 187 632

(N-427)
Plasser i kommunale barnehager 111 044 111 478 112 999 108 236

(N-428)
Plasser i alt: 1-2 år 47 251 44 176 44 082 44 252

(N-427)
Antall korrigerte oppholdstimer i 1000
timer

438 724
(KBH N428;
PBH N-384)

Ressursinnsats
Antall årsverk 39 906 39 449 40 005 -
Korrigerte brutto driftsutgifter kommu-
nale barnehager i 1000 kroner

7 815 348
(N-347)

Dekningsgrad
Andel 1-5 år med plass 61,7 61,7 62,4 62,2

(N-427)
Andel med plass kommunale barnehager 36,5 36,6 37,2 35,8

(N-428)
Andel 1-2 år med plass 38,7 36,3 36,9 37,4

(N-427)

Produktivitet
Årsverk pr. plass 4,7 4,8 4,7 -
Utgift i kroner pr. oppholdstime 34,3

(N-343)
1) Ikke inkl. åpne barnehager
2) Basert på foreløpige KOSTRA-data pr. 17.04.02
3) Innbyggertall pr. 01.01 samme år som kolonneår
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Barne- og familiedepartementet
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andre ord at behovet har økt. Endringer i regelverk
og kommunale oppgaver kan også bety at ressurs-
innsatsen må økes, for eksempel på grunn av økt
standard.

2 Utvikling over tid

I dette avsnittet gis det en beskrivelse for perioden
1998-2001 av grove nøkkeltall for kommunene for
utviklingen i ressursinnsats og antallet produserte
tjenester på landsbasis. Omtalen konsentrerer seg
om de to største tjenestesektorene i kommunene
som er grunnskolen og pleie- og omsorgsekto-
ren, samt barnehager3. I KOSTRA-dataene er det
noe manglende rapportering, og indikatorer som
er rene tall (antall brukere eller korrigerte brutto
driftsutgifter) vil dermed bli for lavt for de indikato-
rene der ikke alle kommuner har rapportert. Når
det gjelder beregnede andeler, er dette tatt hen-
syn til, slik at disse andelene kun bygger på kom-
muner som har rapportert. Det oppgis korrigerte

3 I tabellene 11.2 til 11.3 er det benyttet samme tabelloppsett
som i rapport fra Allforsk, 2002: ”Bruk av KOSTRA-data
til vurdering av måloppnåelse og effektivitetsutvikling: Delrap-
port 1”, Lars-Erik Borge og Per Tovmo, 2002.

brutto driftsutgifter for alle tre sektorene, og i til-
legg utgifter pr. bruker. Med KOSTRA vil det bli
mulig å se utvikling i tid i årene framover for disse
indikatorene.

Nærmere om barnehagesektoren

Tabell 11.2 viser utviklingen i barnehagesektoren
over tid. I perioden 1998-2001 er antall barn i
alderen 1-5 år relativt stabilt, mens antall barn i
alderen 1-2 år er redusert med om lag 3 000. I
årene 1998, 1999 og 2000 er antall plasser for 1-5-
åringer økt med i overkant av 2 000. Dette inne-
bærer at dekningsgraden når det gjelder 1-5-årin-
ger i perioden er relativt stabil, andelen er end-
ret fra 61,7 til 62,4. Ved bruk av KOSTRA-data
finner en at dekningsgraden er 62,2 i 2001. Ande-
len barn i kommunale barnehager har gått noe
ned i samme periode. Hovedinntrykket er imidler-
tid at dekningsgraden har holdt seg stabil i disse
årene.

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
barnehager var på om lag 7,8 milliarder kroner i
2001. Det gjøres oppmerksom på at det kun er om
lag 80 prosent av kommunene som har rapportert
korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage, slik
at dette beløpet i realiteten er høyere. Utgift pr.

Tabell 11.3 Utvikling i grunnskole/SFO 1998-2001

1998 1999/00 2000/01 2001/021

Behov
Antall elever 6-15 år 569 044 580 261 590 471 599 492

Produksjon
Antall klasser 1. til 10. 28 645 29 054 29 308 29 633
Antall årstimer til undervisning i 1000 timer 50 232 49 919 50 493 51 324
Antall elever med plass i SFO. 115 029 115 068 120 592 127 099

Dekningsgrad
Andel elever med plass i SFO (av 100) 47 47 49 52
Ressursinnsats
Årsverk i alt 58 613 59 572 55 066
Årsverk av undervisningspersonale 50 777
Korrigerte brutto driftsutgifter grunnskole i
tusen kroner

29 115 361
(N-347)

Produktivitet
Utgift i kroner pr. elev 54 841

(N-347)
Utgift i kroner pr. klasse 1 123 928

(N-347)
Årsverk i alt pr. klasse 2,0 2,1 1,9
Elever pr. klasse 19,9 20,0 20,2 20,2
1) Basert på foreløpige KOSTRA-data pr. 17.04.02. Behov, produksjon og dekningsgrad er basert på tall publisert av UFD
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

220 2001–2002



Tabell 11.4 Utvikling i pleie og omsorg

1998 1999 2000 20011

Behov2

Antall eldre 80 år og over 184 413 188 421 190 022 196 901
Antall eldre 67 år og over 620 906 619 710 617 507 613 700

Produksjon
Antall mottagere av hjemmetjenester i alt 152 796 157 396 159 669 145 617

(N-414)
Antall mottagere av hjemmetjenester under 67 år 34 208 36 118 38 393 35 544

(N-376)
Antall mottagere av hjemmetjenester over 67 år 118 588 121 278 121 276 110 073

(N-376)
Antall beboere i institusjon 42 406 42 691 42 236 38 490

(N-396)
Antall beboere i pleie- og omsorgsboliger 40 617 43 983 45 515 40 097

(N-376)

Dekningsgrad
Institusjonsplasser pr. ant. innb. 80 år og over 23,0 22,7 22,2
Andel brukere av institusjonsplasser 80 år og over3) 15,2

(N-383)
Andel brukere hjemmetjenesten 67 år og over 19,1 19,6 19,6 19,3

(N-376)
Andel brukere hjemmetjenesten 80 år og over 12,3

(N-376)

Ressursinnsats
Årsverk i alt 82 794 86 370 89 669 90 157

(NHJ-413;
NIN-410)

Antall årsverk i hjemmetjenesten 43 060
(N-413)

Antall årsverk i kommunal institusjon 47 097
(N-410)

Korrigerte brutto driftsutgifter i hjemmetjenesten i 1000
kroner

14 267 633
(N-347)

Korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon i tusen kroner 17 225 520
(N-347)

Produktivitet
Årsverk pr. 100 innbygger 80 år og over 43,9 45,5 45,5
Årsverk pr. bruker 0,42 0,43 0,44
Korrigerte brutto driftsutgift i kr pr. mottaker i hjemme-
tjenesten

108 614
(N-346)

Korrigerte brutto driftsutgift i kr pr. mottaker i institusjon 482 260
(N-328)

1) Basert på foreløpige KOSTRA-data pr. 17.04.02
2) Innbyggertall pr. 01.01 samme år som kolonneår
3) Fra 2001 gir KOSTRA statistikk på antall brukere av institusjonsplasser 80 år og over. For årene 1998-2000 er andelen beregnet

i forhold til totalt antall institusjonsplasser.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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oppholdstime blir på 34,3 kroner for kommunene
som har rapportert.

Nærmere om grunnskole/SFO

Tabell 11.3 viser utviklingen i grunnskole/SFO
over tid. I perioden 1998 til 2001 er det en økning
i antall elever 6-15 år på om lag 30 000, eller en
årlig økning på om lag 10 000 elever. Dette førte i
stor grad til en økning i antall 1. til 10. klasse og i
mindre grad til en økning i antall elever pr. klasse
i samme periode. Det er noe flere elever pr. klasse
og det er noe færre årsverk pr. klasse i 2001 enn i
1998. Antall elever med plass i SFO har hatt en stor
økning i perioden, og andelen elever med plass i
SFO har økt fra 47 prosent til 52 prosent.

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole
var på om lag 29,1 milliarder kroner i 2001. Det
gjøres oppmerksom på at det kun er om lag 80
prosent av kommunene som har rapportert kor-
rigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, slik at
dette beløpet i realiteten er høyere. Utgift pr. elev
blir på om lag 54 800 kroner for kommunene som
har rapportert.

Nærmere om pleie- og omsorgstjenester

Tabell 11.4 viser utvikling i pleie- og omsorgssek-
toren over tid. Antall eldre 80 år og over har økt
med om lag 12 000 i perioden 1998-2001, mens
antall eldre i alderen 67 år og over er redusert med
7 000. Antall mottakere av hjemmetjenester er økt
i perioden 1998-2000, mens antallet beboere i insti-
tusjon var om lag stabil i samme periode. Ande-
len brukere av hjemmetjenesten i alderen 67 år og
over har holdt seg stabil i perioden 1998-2001. Det
er nå mulig å lage nye og mer presise indikatorer
enn tidligere for innbyggere 80 år og over. Ande-
len brukere av hjemmetjenesten i alderen 80 år og
over var i 2001 lik 12,3 prosent. Dekningsgrad for
institusjonsplasser til innbyggere 80 år og over var
i 2001 lik 15,2 prosent.

Korrigerte brutto driftsutgifter til hjemmetje-
nesten var på om lag 14,3 milliarder kroner i 2001.
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjoner var
på om lag 17,2 milliarder kroner i 2001. Det gjøres
oppmerksom på at det kun er om lag 80 prosent av
kommunene som har rapportert korrigerte brutto
driftsutgifter, slik at disse beløpet i realiteten er
høyere. Utgift pr. mottaker i hjemmetjenesten ble
på om lag 109 000 kroner for kommunene som har
rapportert. Utgift pr. mottaker i institusjon ble på
om lag 482 000 i 2001.

3 Produktivitetsutvikling

Forskningsstiftelsen ALLFORSK ved NTNU har
utført en studie basert på KOSTRA-statistikk fra
2000 for å utvikle en produktivitetsindeks for kom-
munale tjenester. Hensikten er å si noe om samlet
nivå på tjenesteytingen i kommunene. Arbeidet er
dokumentert i rapporten ”Produksjonsindeks for
kommunale tjenester”, Lars Erik Borge, Torberg
Falch og Per Tovmo, ALLFORSK 2001 og er også
presentert i høstrapporten 2001 fra Det tekniske
bergningsutvalg for kommunal og fylkeskommu-
nal økonomi (Rundskriv nr. H-36/01, KRD). I rap-
porten er det foruten å vise produksjonsnivå for
enkeltkommuner, også analysert hvilke faktorer
som kan forklare variasjoner i produksjonsnivå
kommunene i mellom. Så langt det er mulig er
det også inkludert kvalitetsindikatorer ved bereg-
ning av indeksen. Analysen, foretatt for et begren-
set antall kommuner, antyder at om lag 20 prosent
av produksjonsforskjellene i kommunene kan for-
klares ved effektiviseringsforskjeller. Det vises til
vedlegg 4 for en nærmere omtale av resultater fra
prosjektet.

ALLFORSK har videre i en ny studie fra 2002
(”Bruk av KOSTRA-data til vurdering av måloppnå-
else og effektivitetsutvikling: Delrapport 1”, Lars-
Erik Borge og Per Tovmo, Allforsk 2002, ) benyttet
modellen for produksjonsindeks til å vurdere pro-
duktivitetsutviklingen fra 2000 til 2001 i kommu-
nene. Ved å sammenholde utviklingen i produksjo-
nen 2000-2001 med produksjonskostnadene anty-
des at effektiviteten kan ha gått ned i perioden.

Den empiriske analysen er basert på data fra
100 kommuner. At antallet er såpass lavt skyldes at
analysen krever både regnskap- og tjenesteytings-
data fra 2000 og 2001. Studien viser at for dette utval-
get økte produksjonen med 0,6 prosent innen sek-
torene pleie og omsorg, barnehage, grunnskole,
primærhelse og barnevern. Samtidig økte kostna-
dene i de samme kommunen i faste priser med 4,3
prosent. Når en relaterer utviklingen i produksjo-
nen med kostnadsutviklingen blir det en effektivi-
tetsnedgang på 3,6 prosent.

Forfatterne understreker imidlertid den store
usikkerheten i tallgrunnlaget for pleie og omsorgs-
sektoren:

”KOSTRA-tallene indikerer at antall brukere av
hjemmetjenester ble redusert med vel 3 pro-
sent fra 2000 til 2001. Videre har det skjedd en
endring i sammensetningen av hjemmetjenes-
tene. Antall brukere som kun mottar tradisjo-
nell hjemmesykepleie er økt, mens det er en
kraftig nedgang i antall brukere som kun mot-
tar praktisk bistand. Antall brukere som mottar
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både praktisk bistand og hjemmesykepleie er
tilnærmet uendret. Endringene gjør det vanske-
ligere å vurdere endringen i produksjonen, men
det er rimelig å anta at hjemmesykepleie er en
mer omfattende tjeneste enn praktisk bistand
slik at nedgangen i antall brukere av hjemmetje-
nester sannsynligvis overvurderer nedgangen
i tjenesteproduksjonen.”

Siden pleie- og omsorgssektoren utgjør vel 40
prosent av den sektorovergripende produksjonsin-
deksen, vil effektivitetsanslaget kunne være påvir-
ket av pleie og omsorgssektoren. Borge og Tovmo
har derfor beregnet en sektorovergripende pro-
duktivitetsindeks uten pleie- og omsorgssektoren.
Ved å relatere produktivitetsutvikling tilutviklingen
i brutto driftsutgifter, kan hovedresultatene med
hensyn til effektivitetsutvikling oppsummeres slik:
– I barnehagesektoren har det vært en effektivi-

tetsforbedring på nærmere 2 prosent.
– I grunnskolen har det vært en effektivitetsre-

duksjon på 3,5 prosent.
– Innen barnevernet har det vært en effektivitets-

reduksjon på vel 5 prosent.
– I primærhelsetjenesten har det vært en effek-

tivitetsforbedring på vel 1 prosent.
– For de fire sektorene samlet har det vært en

effektivitetsreduksjon på 2 prosent.

Det må understrekes at resultatene kun omfatter
om lag 100 kommuner, og at resultatene kunne
avveket fra disse om alle kommuner hadde vært
inkludert. Analysen er imidlertid interessant og
viser hvordan tjenesteyting og økonomidata i KOS-
TRA kan brukes til å si noe om utviklingen i effek-
tivitet i sektoren.

4 Kommunene

Tjenesteproduksjonen i kommunene 2001

I dette avsnittet og neste er det gitt en oversikt
over tjenesteyting i kommunene og fylkeskommu-
nene i 2001, på grunnlag av foreløpig KOSTRA-
statistikk pr. 17.04.02. Statistikkgrunnlaget er noe
varierende. I hver tabell og figur er det angitt hvor
mange kommuner som rapporteringen bygger på.
I alt hadde 347 av landets kommuner rapportert
regnskapstall pr. 17.04. Gjennomgående bygger
produksjonsdata over antall leverte tjenester på et
høyere antall kommuner. For en nærmere omtale
av grupperinger vises til avsnitt 11.1. I avsnitt 11.7
vises hvilke grupper som kommunene er plassert
i og for øvrig vises det til Statistisk sentralbyrås
nettsider (www.ssb.no/kostra).

4.1 Barnehager

Et direkte uttrykk for ressursinnsatsen innen bar-
nehagesektoren er netto driftsutgifter. Foreløpige
tall for 2001 viser at netto driftsutgifter pr. innbyg-
ger i landet, eksklusive Oslo, var 12 085 kroner pr.
innbygger. Oslo hadde 12 782 kroner pr. innbyg-
ger i netto driftsutgifter.

Helt siden slutten av 80-tallet har det vært bred
politisk enighet om målsetningen om barnehage-
plass til alle familier som ønsker det. I 2001 fikk 62
prosent av barn i alderen 1-5 år tilbud om barneha-
geplass. Målsetningen om full barnehagedekning
er ikke nådd med en dekningsgrad på 62 prosent.
AsplanViakASharanslåttat fullbarnehagedekning
tilsvarer en behovsdekning på nasjonalt nivå på om
lag 70 prosent4. Full behovsdekning for barn under
3 år anslås her til 53 prosent, og for barn over 3 år
når barnehagedekningen er 80 prosent. Nivået for
full behovsdekning er ikke en konstant størrelse
og er blant annet avhengig av foreldrebetaling, til-
gjengelighet og fleksibilitet i tilbudet. Når foreld-
rebetalingen reduseres vil etterspørselen etter bar-
nehageplasser sannsynligvis øke utover anslaget
på 70 prosent.

Figur 11.1 viser dekningsgraden for barn i alde-
ren 1-5 år for kommunene gruppert fylkesvis.

Det er store geografiske forskjeller i barne-
hagedekningen. Figur 1.1 viser at kommunene i
Sogn og Fjordane, Finnmark og Oslo har den høy-
este barnehagedekningen. Lavest barnehagedek-
ning har kommunene i Østfold, Aust-Agder og Tele-
mark.

Tabell 11.5 viser dekningsgraden for 1-5 åringer
for grupper av kommuner. Kommunene er grup-
pert etter inntekt og folketall.

Tabell 11.5 viser at det er en klar tendens til at
dekningsgraden øker med økende kommunal inn-
tekt og avtar noe med økende folketall. Oslo med
en dekningsgrad på 68,8 prosent ligger imidlertid
klart over tilbudet på landsbasis på 61,4. Høyest
barnehagedekninghar de10kommunenemedhøy-
est inntekt, fulgt av mellomstore kommuner med
høye inntekter.

Tabell 11.6 viser korrigerte brutto driftsutgif-
ter pr. kommunale barnehageplass for grupper av
kommuner. Kommunene er gruppert etter inntekt
og folketall.

Tabell 11.6 viser en klar tendens til at utgif-
tene pr. barnehageplass øker med økende inntekt

4 Innføringen av kontantstøtten har medført at det er vanske-
lig å fastslå nøyaktig hva slags nivå som utgjør full behovs-
dekning. Asplan Viak AS undersøkte barnehagebehovet ved
å spørre kommunene om deres vurdering av situasjonen og
behovet framover (St.meld. nr. 27 (1999-2000)).
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og økende folketall. Forskjellene må betegnes som
relativt store. Mens landsgjennomsnittet utenom
Oslo har gjennomsnittskostnader pr. plass 79 700
kroner, var gjennomsnittlige kostnader pr. plass i
de minste kommunene med lav inntekt i gjennom-
snitt 62 000 kroner. I storbyene, eksklusive Oslo,
var gjennomsnittskostnadene pr. plass 95 400 kro-
ner. Forskjellene kan ha sammenheng med ulikhe-

ter i effektivitet, men også kvalitetsforskjeller som
mer kvalifisert bemanning eller høyere driftsutgif-
ter (for eksempel på grunn av høyere husleie) i
sentrale strøk.

4.2 Grunnskole

Mange ulike forhold vil påvirke kommunenes res-

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Landsgj.snitt uten Oslo
Østfold

Aust-Agder
Telemark

Vest-Agder
Rogaland

Hordaland
Vestfold

Møre og Romsdal
Troms

Buskerud
Akershus
Nordland

Sør-Trøndelag
Oppland
Hedmark

Nord-Trøndelag
Oslo

Finnmark
Sogn og Fjordane

Figur 11.1 Dekningsgrad barnehager 1-5 år. Prosent. Kommunene er gruppert etter fylke. 2001.
1) Landsgjennomsnittet er eksklusive Oslo. Landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittene er vektet etter innbyggertall. Det vil si
at dekningsgraden er beregnet ut fra antall 1-5 åringer med tilbud i landet/fylket, dividert med antall 1-5 åringer totalt i landet/
fylket.

Kilde: Statistisk sentralbyrå N=427

Tabell 11.5 Gjennomsnittlig dekningsgrad barnehager 1-5 år for gruppene av sammenlignbare kommu-
ner1). Prosent. 2001. N=427

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 61,1 57,7
Middels inntekter 66,9 59,0
Høye inntekter 68,5 69,1

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

61,5

De 4 storbyene utenom Oslo 61,7
De 10 kommunene med høyest inntekt 80,6
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 61,4
Oslo 68,8
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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sursinnsats innenfor grunnskolen. For det første
påvirker demografi og bosettingsmønster skole-
strukturen både når det gjelder skole- og klasse-
størrelse. De siste årene har elevtallet på landsba-
sis økt. Barnetallet har samtidig økt med om lag
10 000 barn årlig siden 1997. Konsekvensen er at
antall elever i klassene er økt. Samtidig er ikke
elevtallsveksten jevnt fordeltkommunene imellom.
Sentrale kommuner har opplevd vekst og utbyg-
gingspress innenfor de sentrale velferdstjenestene,
mens særlig småkommunene i Nord-Norge har
opplevd fraflytting. Dette har også ført til at det har
blitt bedre plass i klasseværelsene.

Kommunene finansierer opplæring i grunn-
skolen blant annet gjennom rammetilskuddet. De
siste årene har vært preget av økt konkurranse
om midlene i kommunene, blant annet som følge
av gjennomføringen av krevende handlingsplaner.
Dette har også ført til at grunnskolen må konkur-

rere med andre sektorer om midler. På landsbasis
(eksklusive Oslo) viser foreløpige KOSTRA-tall at
kommunene i gjennomsnitt brukte 52 900 kroner
pr. elev på grunnskole i 2001. I Oslo var gjennom-
snittet pr. elev 46 500 kroner.

Tabell 11.7 gir en oversikt over andel elever
i grunnskolen som får spesialundervisning. Indi-
katoren fanger opp spesialundervisning som gis i
vanlige grunnskoler.

Andel elever som får spesialundervisning kan
være en egnet indikator for å se på variasjon i res-
sursinnsats kommunene i mellom. Ut fra de store
talls lov er det liten grunn til å tro at behovene for
spesialundervisning vil variere nevneverdig når en
sammenligner grupper av kommuner. Tabell 11.7
viser en tendens til at andelen elever med spesial-
undervisning øker med synkende innbyggertall. I
småkommunene er andelen elever med spesialun-
dervisning mellom 6,1 og 6,9 prosent. Gjennom-

Tabell 11.6 Gjennomsnittlige korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunale barnehageplass for grup-
pene av sammenlignbare kommuner1). Kroner. 2001. N=343

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 62 000 69 000
Middels inntekter 71 100 75 700
Høye inntekter 82 000 86 000

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

84 000

De 4 storbyene utenom Oslo 95 400
De 10 kommunene med høyest inntekt 114 000
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 79 700
Oslo 91 300
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning for gruppene av sammenlignbare
kommuner1). Prosent. 2001. N=435

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekterLave inntekter 6,1 5,9
Middels inntekter 6,6 5,4
Høye inntekter 6,9 5,9

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

5,0

De 4 storbyene utenom Oslo 4,9
De 10 kommunene med høyest inntekt 7,3
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 5,4
Oslo 5,5
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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snittet i storbyene er 4,9 prosent. Videre er det en
viss tendens til at andelen øker med økende inn-
tektsnivå.

Tabell 11.8 viser elever pr. klasse, 1. til 7. klasse
for gruppene av sammenliknbare kommuner.

Antall elever pr. klasse synker med synkende
folketall, noe som blant annet har sammenheng
med bosettingsmønster og elevgrunnlag. For ele-
ver i 1. til 7. klasse har Oslo høyest antall elever pr.
klasse med 22,6. Antall elever pr. klasse er lavest i
små kommuner med høye inntekter, og i kraftkom-
munene. Det er derfor også en tendens til at elev-
tallet pr. klasse synker med økende inntekter, noe
som indikerer at kommuner med høye inntekter
prioriterer mindre klasser på tvers av demografi
og folketall.

Tabell 11.9 viser elever pr. klasse, 8. til 10. klasse
for gruppene av sammenliknbare kommuner.

For klassetrinnene 8. til 10. klasse finner vi det

samme mønsteret som for 1. til 7. klasse når et
gjelder antall elever pr. klasse.

Oslo har det høyeste elevtallet pr. klasse på ung-
domstrinnet, med 26,5 elever pr. klasse. Antall ele-
ver er lavest i små kommuner med høye inntekter,
og i kraftkommunene. Det en tendens til at antall
elever synker med synkende folketall. Videre ser
det ut til at elevtallet pr. klasse synker med økende
inntekter, noe som indikerer at kommuner med
høye inntekter også prioriterer mindre klasser på
ungdomstrinnet.

4.3 Helse

Helsetjenestens oppgave er å sikre trygghet for at
alle får hjelp til å diagnostisere og så langt som
mulig behandle og rehabilitere sykdommer. Hel-
setjenesten skal også bidra til helsefremmende
og forbyggende arbeid. I 2001 var gjennomsnittlig

Tabell 11.9 Elever pr. klasse, klassetrinn 8. til 10. klasse for gruppene av sammenlignbare kommuner1).
2001. N=435

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 20,9 24,3
Middels inntekter 19,5 24,0
Høye inntekter 15,2 21,0

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

24,8

De 4 storbyene utenom Oslo 25,8
De 10 kommunene med høyest inntekt 14,7
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 23,2
Oslo 26,5
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.8 Elever pr. klasse, klassetrinn 1. til 7. klasse for gruppene av sammenlignbare kommuner1).
2001. N=435

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 17,5 19,0
Middels inntekter 16,1 19,0
Høye inntekter 14,1 18,0

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

20,7

De 4 storbyene utenom Oslo 21,7
De 10 kommunene med høyest inntekt 12,5
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 19,2
Oslo 22,6
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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netto driftsutgifter pr. innbygger i kommunehelse-
tjenesten for alle landets kommuner utenom Oslo
1 107 kroner. Gjennomsnittlig netto driftsutgifter
pr. innbygger i Oslo var 1 113 kroner.

Tabell 11.10 viser antall legeårsverk pr. 10 000
innbygger for grupper av sammenlignbare kom-
muner i 2001. Med leger menes i denne sammen-
hengen kommunale og privatpraktiserende leger,
samt turnuskandidater. Tabellen viser en tendens
til at legedekningen synker med økende folketall,
med unntak av Oslo som har en dekningsgrad
over gjennomsnittet. Videre er det en tendens til at
legeandelen øker med økende inntektsnivå. Høy-
est legedekning har de ti kommunene med høyest
inntekt.

Forskjellene mellom de ulike kommunegrup-
pene er relativt store. Noe av forskjellene knyttet
til befolkningsstørrelse skyldes at en relativt høy
legedekning er nødvendig i kommuner med et lavt
innbyggertall for at legevakten skal fungere. Den
lavere legedekningen i de mellomstore og store
kommunene må også sees i lys av at det er større
dekning av legespesialister her enn i spredtbe-
bygde kommuner.

4.4 Pleie- og omsorgtjenesten

Det overordnede målet for pleie- og omsorgstje-
nesten er å sikre alle med behov for det et godt
og likeverdig tilbud uavhengig av bosted, inntekt,
kjønn og sosial bakgrunn. Vi skal her gi en over-
sikt over status for pleie- og omsorgssektoren illu-
strert ved utvalgte indikatorer.

Tidligere har antall årsverk vært benyttet som
indikator på ressursinnsatsen innen sektoren som

helhet. Med KOSTRA-data er det mulig å gi et mer
direkte uttrykk for ressursinnsatsen ved hjelp av
driftsutgifter pr. innbygger eller bruker av tjenes-
tene. I 2001 viser de foreløpige tallene at netto
driftsutgifter pr. innbygger i landet var vel 7 200
kroner. Det er til sammenligning om lag det samme
som brukes til grunnskole pr. innbygger.

Siden dette er første år slike tall er tilgjengelige,
foreligger det ikke noe sammenligningsgrunnlag
over tid. Det er imidlertidav interesse å se nærmere
på variasjoner mellom typer av kommuner etter
inntekt og antall innbyggere. Pleie- og omsorgs-
sektoren kan grovt sett deles opp i hjemmetjenes-
ter og institusjonstjenester. I tabell 11.11 og 11.12
vises slike variasjoner for henholdsvis kommune-
nes hjemmetjenester og institusjonstjenester.

Disse tallene forteller i hvilken grad kommu-
nene prioriterer pleie- og omsorgstjenester. Det er
langt flere brukere av hjemmetjenester enn av insti-
tusjonstjenester (jamfør avsnitt 11.2), men gene-
relt har institusjonene mer krevende brukere enn
hjemmetjenestene. En institusjonsplass koster på
landsbasis i gjennomsnitt fem ganger så mye som
en bruker av hjemmetjenester (brutto driftsutgif-
ter), vel 500 000 kroner pr. plass mot vel 100 000
kroner pr. bruker.

Generelt kan terskelen for valg av institusjon
eller ikke være ulik fra kommune til kommune, og
påvirker med det sammensetningen av og utgifts-
nivået til brukerne i henholdsvis hjemmebasert
og institusjonsbasert omsorg. For hjemmetjenes-
tene er det en tendens til at økende ressursinnsats
pr. bruker går sammen med økende kommune-
størrelse, men den er ikke entydig. Mellomstore
kommuner og kommuner med innbyggertall over

Tabell 11.10 Legeårsverk1) i kommunehelsetjenesten pr. 10 000 innbygger for gruppene av sammen-
lignbare kommuner2). 2001. N=379

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 8,2 7,6
Middels inntekter 9,5 7,6
Høye inntekter 10,7 8,8

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

7,1

De 4 storbyene utenom Oslo 8,0
De 10 kommunene med høyest inntekt 16,7
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 7,7
Oslo 8,4
1) Årsverk av leger er beregnet på grunnlag av avtalte timeverk for en representativ uke ved slutten av året dividert med normal-

arbeidsuken (37,5). Dette gir antall ukeverk i normalarbeidsuke som igjen settes lik et årsverk. Funksjonene 232, 233, og 241
inngår.

2) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn
mindre kommuner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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20 000 med unntak av de fem største byene bru-
ker noe mer på hjemmetjenester enn storbyene og
små kommuner. Dette trekket blir delvis forsterket
når innbyggertall og kommunenes inntekter ses i
sammenheng. Små kommuner med lave inntekter
bruker 94 000 kroner, mens mellomstore kommu-
ner med høye inntekter bruker 134 000 kroner pr.
bruker. De 10 rikeste kommunene bruker imidler-
tid betydelig mindre enn gjennomsnittet, bare 81
000 kroner pr. bruker, og kan ha å gjøre med at
terskelen for institusjonsplasser er lavere i disse
kommunene.

Når det gjelder institusjonstjenester, kan det
vanskelig spores noen sammenheng mellom res-
sursbruk og innbyggertall med unntak av storby-
ene. De 10 rikeste kommunene brukte lite på hjem-
metjenester, men relativt mye pr. institusjonsplass.
Det er også ellers en entydig sammenheng mellom
ressursbruk og inntektsnivå når det gjelder insti-

tusjonstjenester. Med andre ord prioriterer kom-
muner med høye inntekter institusjonsplasser.

Dekningsgraden forteller hvor stor del av inn-
byggerne i en viss aldersgruppe som får tjenester
eller hvor mange plasser som finnes i forhold til
antall innbyggere i gruppen. Tabell 11.13 og 11.14
viser henholdsvis andel mottakere av hjemmetje-
nester av alle innbyggere 67 år og over og andelen
innbyggere 80 år og over av alle innbyggere 80 år
og over, som bor på institusjon. For at en person
skal bli registrert som mottaker av hjemmetjenes-
ter må personen være en aktiv/regelmessig bruker
av hjemmesykepleie eller praktisk bistand. Antallet
institusjonsplasser omfatter beboere i sykehjem,
aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie
og omsorg.

Tabell 11.13 indikerer at de minste kommunene
har bedre hjemmetjenestedekning enn de større
kommunene. Men det er ingen klare sammenhen-

Tabell 11.11 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker av kommunenes hjemmetjenester for gruppene
av sammenlignbare kommuner1). Kroner. 2001. N=308

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 94 500 99 800
Middels inntekter 98 500 109 400
Høye inntekter 93 400 134 000

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

109 600

De 4 storbyene utenom Oslo 98 900
De 10 kommunene med høyest inntekt 82 000
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 104 900
Oslo 87 500
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.12 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass innen kommunenes pleie- og omsorgs-
tjenester for gruppene av sammenlignbare kommuner1). Kroner. 2001. N=343

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 521 100 510 100
Middels inntekter 558 600 523 000
Høye inntekter 633 800 647 800

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

590 900

De 4 storbyene utenom Oslo 349 600
De 10 kommunene med høyest inntekt 632 100
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 518 400
Oslo 458 100
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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ger mellom kommunenes inntekter og andelen
eldre som mottar hjemmetjenester. I de 10 rikeste
kommunene er dekningsgraden noe over lands-
gjennomsnittet, men det er i små kommuner med
middels eller høye inntekter det er best deknings-
grad.

Institusjonsdekningen i forhold til eldre 80 år
og over i tabell 11.14 viser at dekningsgraden avtar
med økende innbyggertall (bortsett fra i storby-
ene). Det er derimot en tendens til at økende dek-
ningsgrad går sammen med økende kommuneinn-
tekt. Små kommuner med høye inntekter ligger
klart høyere enn middels store kommuner med
lave inntekter.

Tidligere har det vært slik at kommuner med
høy dekningsgrad av hjemmetjenester også har
hatt god institusjonsdekning. Det er også tilfelle i
2001, og det er i små kommuner med høye inntek-
ter samt i de 10 rikeste kommunene at deknings-

graden både for institusjon og hjemmetjenester er
høyest.

Målsettingen er å sluttføre eneromsreformen
innen utgangen av 2002, slik at alle beboere i syke-
og aldershjem som ønsker det, kan få eget rom.
I 2001 var andelen plasser i ensengsrom 74,1 pro-
sent for landet utenom Oslo (Oslo 78,4 prosent),
men det må her tas spesielt forbehold om at data-
grunnlaget ikke omfatter alle kommuner.

I figur 11.2 er det vist hvordan dekningsgraden i
hjemmetjenesten varierer mellom kommunene på
fylkesnivå. Det er i de fire nordligste fylkene samt
Telemark og Hordaland at dekningsgraden er best,
dårligst er den i Akershus og Vestfold.

4.5 Sosialkontor

Det overordnedemålet medsosialhjelp erå fremme
økonomisk og sosial trygghet, og å bidra til at

Tabell 11.13 Andel innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester for gruppene av sammen-
lignbare kommuner (dekningsgrad)1). Prosent. 2001. N=376

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 20,4 19,7
Middels inntekter 23,0 19,1
Høye inntekter 25,0 18,0

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

18,3

De 4 storbyene utenom Oslo 19,2
De 10 kommunene med høyest inntekt 22,3
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 19,5
Oslo 17,9
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.14 Andel innbyggere 80 år og over som bor i alders- og sykehjem med videre for gruppene
av sammenlignbare kommuner1). Prosent. 2001. N=383

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 15,6 15,0
Middels inntekter 17,1 15,3
Høye inntekter 20,5 16,5

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

12,7

De 4 storbyene utenom Oslo 16,4
De 10 kommunene med høyest inntekt 22,4
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 15,1
Oslo 16,1
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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den enkelte får mulighet til å leve og bo selvsten-
dig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
Netto driftsutgifter i sosialtjenesten var på lands-
basis (utenom Oslo) lik om lag 2 200 kroner pr.
innbygger i alderen 20-66 år. I Oslo var tilsvarende
beløp 4 200 kroner pr. innbygger i alderen 20-66 år,
det vil si at Oslo lå om lag 91 prosent høyere enn
landet for øvrig.

Økonomisk sosialhjelp kan ytes til den som ikke
kan sørge for sitt livsopphold ved hjelp av arbeid

med videre. Tabell 11.15 viser andel innbyggere i
alderen 20-66 år som har mottatt økonomisk sosi-
alhjelp for gruppene av sammenlignbare kommu-
ner i 2001. Det er en viss tendens til at andel mot-
takere øker med økende innbyggertall. Storbyene
har den høyeste andelen innbyggere i alderen 20-66
år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Dette
tyder på at urbaniseringsgrad har betydning for
bruk av tjenesten.

Mellom inntektsnivå og antall mottakere er det

0 5 10 15 20 25

Landsgj.snitt uten Oslo
Akershus
Vestfold

Sør-Trøndelag
 Møre og Romsdal

Oslo
Oppland

Vest-Agder
Buskerud
Rogaland

Aust-Agder
Hedmark

Sogn og Fjordane
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Troms
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Nord-Trøndelag
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Finnmark
Telemark

Figur 11.2 Dekningsgrad hjemmetjenester for innbyggere 67 år og over. Kommunene er gruppert etter
fylke. 20011). N=376.
1) Landsgjennomsnittet er eksklusive Oslo. Landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittene er vektet etter innbyggertall. Det vil si

at dekningsgraden er beregnet ut fra antall innbyggere 67 år og over med hjemmetjenester i landet/fylket, dividert med antall
innbyggere 67 år og over totalt i landet/fylket.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.15 Andel innbyggere 20-66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp for gruppene av sam-
menlignbare kommuner1). Prosent. 2001. N=404

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 3,6 4,1
Middels inntekter 3,9 3,8
Høye inntekter 5,1 3,7

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

4,2

De 4 storbyene utenom Oslo 5,3
De 10 kommunene med høyest inntekt 4,0
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 4,2
Oslo 5,3
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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ingen klar sammenheng. Tabellen viser en tendens
til at andelen mottakere øker med økende inn-
tekt blant små kommuner. Dette kan ha sammen-
heng med at et høyt inntektsnivå gir kommunene
mulighet til å gi et bedre tjenestetilbud. For mel-
lomstore kommuner er sammenhengen motsatt,
økende inntekter gir lavere andeler. For mellom-
store kommuner er imidlertid forskjellene mindre
mellom kommuner med ulik inntekt, enn forskjel-
lene er mellom små kommuner med ulik inntekt.
I landet samlet mottar i overkant av 4 prosent av
innbyggerne 20-66 år sosialhjelp, og dette er om
lag samme nivå som i de seneste årene.

4.6 Barnevern

Andelen barn og unge i alderen 0-17 år som var
omfattet av barnevernstiltak var i landet utenom
Oslo på 3,1 prosent i 2001. Tilsvarene tall for Oslo

lå noe høyere, andelen var på 3,5 prosent. Tabell
11.16 viser netto driftsutgifter i barnevernstjenes-
ten i 2001 for gruppene av sammenlignbare kom-
muner. Netto driftsutgifter i barnevernstjenesten
var på landsbasis (utenom Oslo) lik om lag 3 000
kroner pr. innbygger i alderen 0-17 år. I Oslo var
tilsvarende beløp om lag 4 200 kroner pr. innbyg-
ger i alderen 0-17 år, det vil si at Oslo lå 40 prosent
høyere enn landet for øvrig. Som vi ser av tabellen
har også kommuner med høye inntekter, høyere
netto driftsutgifter enn kommuner med lave og mid-
dels inntekter. Store kommuner og storbyene har
høyere netto driftsutgifter enn mindre kommuner
har.

4.7 Vann, avløp og renovasjon

Kommunene har ansvaret for avløp, renovasjon og
vannforsyning (VAR-sektoren) etter henholdsvis

Tabell 11.17 Årsgebyr for vannforsyning, standardbolig på 120m2 for gruppene av sammenlignbare
kommuner1). Kroner. 2001. N=329

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 5 500 1 900
Middels inntekter 2 300 1 900
Høye inntekter 1 800 1 600

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

1 500

De 4 storbyene utenom Oslo 1 400
De 10 kommunene med høyest inntekt 1 000
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 2 400
Oslo 700
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.16 Netto driftsutgifter i barnevernstjenesten pr. innbygger i alderen 0-17 år for gruppene av
sammenlignbare kommuner1). Kroner. 2001. N=347

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 2 300 2 700
Middels inntekter 2 300 2 600
Høye inntekter 3 200 3 200

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

3 100

De 4 storbyene 4 100
De 10 kommunene med høyest inntekt 4 000
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 3 000
Oslo 4 200
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

2312001–2002



forurensningsloven og helselovgivningen. Vann-
verkene er både kommunale og private. Kommu-
nal vannverksdrift er en frivillig kommunal opp-
gave. Ansvaret for avløp er delt mellom kommunen
og fylkesmannen, men avløpsanleggene kan være
både kommunale og private.

For avløpstjenester og vannforsyning har kom-
munene adgang til å prise tjenestene opp til selv-
kost. For renovasjonstjenester er kommunene
pålagt å prise opp til selvkost, det vil si at kommu-
nene ikke skal subsidiere renovasjonstjenestene.

Tabellene 11.17 og 11.18 som gir en oversikt
over årsgebyrene for hver av tjenestene innenfor
VAR-sektoren viser at det er stor variasjon mellom
kommunene når det gjelder prisnivå for disse tje-
nestene.

Gebyret for vannforsyning varierer fra 700 kro-
ner pr. år i Oslo kommune til gjennomsnittlig 5 500

kroner pr. år i små kommuner med lave inntekter.
Differansen mellom kommunene som har lavest
årsgebyr ogkommunenesomhar dethøyeste geby-
ret er på mer enn 4 800 kroner. Gjennomsnittet i
landet utenom Oslo er 2 400 kroner pr. år.

Forskjellene kan ha sammenheng med at kost-
nadene for kommunene ved å sørge for vannforsy-
ning varierer for eksempel på grunn av alderen på
anleggene og befolkningstetthet, men kan også ha
sammenheng med at noen kommuner subsidierer
tjenestene mens andre priser til selvkost. For små
og mellomstore kommuner er det en klar sammen-
heng mellom prisnivå og kommunenes inntekter,
noe som kan tyde på ulikheter i subsidieringsgrad.

Årsgebyrene innenfor avløpsektoren varierer
ikke i så stor grad som gebyrene innenfor vann-
forsyningssektoren. Oslo har det laveste avgiftsni-
vået med 1 000 kroner pr. år, mens små og mel-

Tabell 11.19 Årsgebyr for renovasjon, standardbolig på 120m2 for gruppene av sammenlignbare kom-
muner1). Kroner. 2001. N=365

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 1 500 1 600
Middels inntekter 1 700 1 700
Høye inntekter 1 800 1 700

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

1 500

De 4 storbyene utenom Oslo 1 600
De 10 kommunene med høyest inntekt 1 700
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 1 700
Oslo 800
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.18 Årsgebyr for avløpstjenesten, standardbolig på 120m2 for gruppene av sammenlignbare
kommuner1). Kroner. 2001. N=341

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 2 700 2 700
Middels inntekter 2 300 2 500
Høye inntekter 1 700 1 500

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

2 300

De 4 storbyene utenom Oslo 2 000
De 10 kommunene med høyest inntekt 1 100
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 2 300
Oslo 1 000
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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lomstore kommuner med lave inntekter har det
høyeste avgiftsnivået, med gjennomsnittlige kost-
nader på 2 700 kroner pr. år. Gjennomsnittet i lan-
det utenom Oslo er på 2 300 kroner pr. år. Også
her er det en tendens til at avgiftsnivået er høyest
i kommuner med de laveste inntektene.

Oslo kommune har det laveste gebyret innenfor
renovasjonssektoren, med kostnader på 800 kro-
ner pr. år. Det høyeste avgiftsnivået har små kom-
muner med høye inntekter. Gjennomsnittet her er
1 800 kroner pr. år. Gjennomsnittet i landet utenom
Oslo er på 1 700 kroner pr. år.

Forskjellene mellom kommunene er klart
mindre innenfor dennesektorenenninnenfor vann-
og avløpsektoren. Det er rimelig å tro at dette har
sammenheng med at investeringskostnadene i sek-
toren er klart lavere enn for vann- og avløp, samt
at lovverket pålegger selvkost. Det er en svak ten-
dens til at større kommuner og storbyer har et noe
lavere avgiftsnivå enn andre. I tillegg har Oslo et
avgiftsnivå på under halvparten av landsgjennom-
snittet. Mye tyder derfor på at stordriftsfordeler gir
utslag innenfor denne sektoren. Det er også rime-
lig å anta at organisasjonsform kan ha betydning
for nivået på årsgebyret innenfor renovasjonssek-
toren.

4.8 Kultur

Store deler av tjenestespekteret innenfor kommu-
nesektoren er ikke lovpålagt. Dette vises tydelig i
mangfoldet av oppgaver. Idrett og bibliotekoppga-
ver er ”faste” kommunale oppgaver.

I tabell 11.20 vises antall biblioteksutlån pr. års-
verk for gruppene av sammenliknbare kommuner.
De fire storbyene utenom Oslo topper statistikken
over antall biblioteksutlån pr. årsverk. Gjennom-

snittet i disse kommunene i 2001 var et utlån på
17 500 bøker pr. årsverk. Små kommuner med høye
inntekter har lavest utlån, med et gjennomsnitt på
7 900 bøker pr. årsverk. Gjennomsnittet for landet
utenom Oslo er et utlån på 13 000 bøker pr. års-
verk. Oslo ligger under landsgjennomsnittet, med
et utlån på 9 100 bøker pr. årsverk.

4.9 Samferdsel

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kilometer kom-
munal vei/gate var på landsbasis (utenom Oslo)
om lag 70 000 kroner i 2001. I Oslo var tilsvarende
beløp om lag 180 000 kroner, det vil si at Oslo lå
om lag 160 prosent høyere enn landet for øvrig.

Tabell 11.21 viser lengde på kommunale veier
og gater i kilometer pr. 1 000 innbygger for grup-
pene av sammenlignbare kommuner i 2001.
Lengste kommunale veier og gater i kilometer pr.
1 000 innbyggere har de 10 rikeste kommunene.
Små kommuner (det vil si kommuner med lavt inn-
byggertall) med høy inntekt har også et høyt antall
kilometer veilengde. Storbyene og andre kommu-
ner med innbyggertall over 20 000, har kortere
lengde på kommunale veier og gater i kilometer
pr. 1 000 innbyggere. Dette er naturlig på grunn av
at disse kommunene i hovedsak er mindre spre-
dtbygde enn andre kommuner. Kommuner med
spredtbygd bosetting har behov for lengre vei pr.
innbygger enn kommuner med tettbygd bosetting.

4.10 Bolig

I 2001 var det for landet utenom Oslo i gjennomsnitt
18,4 kommunalt disponerte boenheter pr. 1 000
innbyggere. I Oslo var det i 2001 22,6 kommunalt
disponerte boenheter pr. 1 000 innbygger.

Tabell 11.20 Antall biblioteksutlån pr. årsverk (produktivitet/enhetskostnader) for gruppene av sammen-
lignbare kommuner1). 2001. N=433

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 12 200 12 600
Middels inntekter 10 700 13 000
Høye inntekter 7 900 9 200

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

13 400

De 4 storbyene utenom Oslo 17 500
De 10 kommunene med høyest inntekt 12 000
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 13 000
Oslo 9 100
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Tabell 11.21 Lengde kommunale veier og gater i kilometer pr. 1000 innbygger for gruppene av sam-
menlignbare kommuner1). 2001. N=435

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 14,0 9,8
Middels inntekter 17,4 9,5
Høye inntekter 24,0 14,2

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

6,0

De 4 storbyene utenom Oslo 3,5
De 10 kommunene med høyest inntekt 31,0
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 9,1
Oslo 2,1
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.22 Kommunalt disponerte boenheter pr. 1000 innbygger for gruppene av sammenlignbare
kommuner1). 2001. N=344

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 17,0 15,3
Middels inntekter 22,9 14,5
Høye inntekter 27,5 22,9

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

17,2

De 4 storbyene utenom Oslo 24,3
De 10 kommunene med høyest inntekt 45,1
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 18,4
Oslo 22,6
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 11.23 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, administrasjon, styring og fellesutgifter (priori-
tering) for gruppene av sammenlignbare kommuner1). Kroner. 2001. N=347

Små kommuner Mellomstore kommuner

Lave inntekter 3 800 2 900
Middels inntekter 4 500 2 800
Høye inntekter 6 200 4 000

Kommuner med innbyggertall over
20 000 (utenom storbyene)

2 700

De 4 storbyene utenom Oslo 2 200
De 10 kommunene med høyest inntekt 13 100
Landsgjennomsnitt utenom Oslo 3 000
Oslo 4 500
1) Landsgjennomsnittet og gruppegjennomsnittene er vektet etter innbyggertall, slik at folkerike kommuner veier tyngre enn

mindre kommuner.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Tabell 11.22 viser gjennomsnittlig antall kom-
munalt disponerte boenheter pr. 1 000 innbygger
for grupper av sammenlignbare kommuner. Antall
kommunalt disponerte boenheter varierer etter
både inntekt og kommunestørrelse. Det er en ten-
dens til at små kommuner har et høyere antall boli-
ger enn mellomstore kommuner. Storbyene har
også et relativt høyt nivå på antall kommunalt dis-
ponible boenheter. Samtidig er det en tendens til at
antallet boliger øker med økende kommunal inn-
tekt.

4.11 Administrasjon

Tabell 11.23 viser at de administrative kostnadene
varierer mye mellom kommunene. Gjennomsnit-
tet for landet var 3 000 kroner pr. innbygger, mens
Oslo hadde et gjennomsnitt på 4 500 kroner pr. inn-
bygger. De 4 storbyene utenom Oslo har de lavest
netto driftsutgiftene på 2 200 kroner pr. innbygger,
mens småkommuner hadde et utgiftsnivå mellom
3 800 og 6 200 kroner pr. innbygger. Differansen
mellom de kommunene som har høyest og de som
har lavest netto driftsutgifter pr. innbygger er på
mer enn 10 900 kroner. Kommunenes inntekter og
innbyggertall har tilsynelatende stor betydning for
nivået på netto driftsutgifter pr. innbygger. Admini-
strasjonskostnadene synker med økende kommu-
nestørrelse og øker med økende inntektsnivå.

5 Fylkeskommunene

5.1 Videregående opplæring

Nøkkeltallet ”Netto driftsutgifter pr. innbygger
16-18 år, videregående opplæring” sier oss noe om
fylkeskommunenes prioritering av videregående
opplæring (inklusive lærlinger). Det kan være
naturlig å se nettoutgiften i forhold til andel 16-18
åringer som er i videregående opplæring. En lav
nettoutgift pr. innbygger i aldersgruppen skulle i
utgangspunktet tilsi en lav ”dekningsgrad”. Andre
forhold vil imidlertid også spille inn. Demografi
og geografi påvirker fylkeskommunens kostnader
ved å drive videregående opplæring fordi dette
påvirker skolestruktur og dermed størrelsen på
klassene. I tillegg vil sammensetningen og dimen-
sjoneringen av de ulike studieretningene påvirke
de totale utgiftene til fylkeskommunen, da yrkes-
faglige studieretninger generelt er mer kostnad-
skrevende enn studieretninger som fører fram til
generell studiekompetanse (allmennfag). Av tabell
11.24 ser vi at de 4 nordligste fylkene bruker mest
ressurser på videregående opplæring i forhold til

antall innbyggere 16-18 år. Hovedårsaken til dette
vil være at det i fylker med spredt bosetning og
lave innbyggertall må settes inn større ressurser
pr. innbygger på å opprettholde skolestrukturen.

Figur 11.3 viser hvor stor andel 16-18 åringer
som er i videregående opplæring (inkludert lær-
linger). I 2001 er denne andelen 88,5 prosent for
landet totalt utenom Oslo. Figuren viser at ande-
len ligger mellom 88-90 prosent i rundt halvparten
av fylkene. Oslo og Finnmark har de laveste dek-
ningsgradene for videregående opplæring.

I tillegg viser figur 11.3 hvor stor prosentandel
av elevene og lærlingene som har lovfestet rett til
videregående opplæring i opplæringsloven. Denne
andelen varierer tilsynelatende ganske mye mel-
lom fylkene. Akershus ligger på topp med en andel
på 90,5 prosent, mens det i Finnmark er kun 71,4
prosent av elevene somtilhører denne gruppen. Fra
og med 01.08.2001 har alle voksne rett til videre-
gående opplæring. Tallene kan likevel indikere at
enkelteeleversomalleredehargjennomførtvidere-
gående opplæring søker seg inn på nytt, eller ele-
ver som på grunn av omvalg med mer går utover
retten sin (det vil si at de overskrider regelen om
at retten må tas ut over 5 år etter påbegynt opplæ-
ring).

I figur 11.4 vises brutto driftsutgifter pr. elev for
elever ved videregående skoler. Utgiftene er korri-
gert for dobbeltføringer som skyldes videreforde-

Tabell 11.24 Netto driftsutgifter pr. innbygger
16-18 år, videregående opplæring.

Østfold 109 456
Akershus 91 726
Oslo 74 490
Hedmark 111 881
Oppland 106 966
Buskerud 98 166
Vestfold 99 013
Telemark 93 474
Aust-Agder 95 029
Vest-Agder 88 632
Rogaland 86 939
Hordaland 94 560
Sogn og Fjordane 105 935
Møre og Romsdal 95 393
Sør-Trøndelag 111 847
Nord-Trøndelag 124 863
Nordland 117 179
Troms 122 415
Finnmark 129 364

Landsgjennomsnitt utenom Oslo 101 307
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Figur 11.3 Andel 16-18 åringer i videregående opplæring og andel elever og lærlinger med lovfestet rett
til videregående opplæring. 2001. N=19
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

236 2001–2002



ling av utgifter og internkjøp. Utgifter til lærlinger
er holdt utenfor. Brutto utgifter er høyest i Finn-
mark, Troms og Sogn og Fjordane, noe som har
sammenheng med bosettingsmønster. Dette er fyl-
ker med en spredt skolestruktur og som dermed
får et lavt klassetall/elevtall pr. skole. Ikke over-
raskende har Oslo lave enhetskostnader. Telemark
kommer imidlertid lavest ut i denne oppstillingen5.

5.2 Somatiske tjenester

Somatiske spesialisthelsetjenester omfatter for-
uten sykehus også fødehjem, spesialsykehjem,
sykestuer og privatpraktiserende spesialister. Om
tjenestene gis i sykehus eller andre institusjo-
ner avhenger av hvordan fylkeskommune har
valgt å organisere driften, hovedtyngden av tjenes-
tene gis imidlertid i sykehusene. Fra 01.01.02 er
virksomheten av somatiske spesialisthelsetjenes-
ter overført fra fylkeskommunene til staten. Fyl-
keskommunene vil fortsatt ha sektoransvaret for
tannhelsetjenesten og i hovedsak også for behand-
lingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere.

Figur 11.5 viser netto driftsutgifter pr. innbyg-

5 Det kan virke som om tallet for Telemark ikke samsvarer med
de øvrige indikatorene. Oppstillingene er imidlertid basert
på ureviderte KOSTRA-tall og det kan bli endringer i den
endelige publikasjonen i juni.

ger i kroner i somatiske spesialisthelsetjenester i
2001. Figuren viser at det er store forskjeller mel-
lom fylkeskommunene når det gjelder netto drifts-
utgifter. Høyeste netto driftsutgifter pr. innbygger
har Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane med hen-
holdsvis 8 038 kroner og 7 626 kroner. Hordaland
og Finnmark er de to fylkeskommunene med lavest
netto driftsutgifter pr. innbygger med henholdsvis
3 953 kroner og 5 182 kroner. Landsgjennomsnit-
tet utenom Oslo var 6 027 kroner pr. innbygger.

Figur 11.6 viser antall døgnopphold i 2001 pr.
1 000 innbygger i somatiske sykehus etter bosteds-
fylke. Figuren viser at det er betydelige forskjel-
ler mellom fylkeskommunene. Finnmark, Sogn og
Fjordane og Nordland er fylkeskommunene med
flest antall sykehusopphold med henholdsvis 227,
194 og 192 døgnopphold pr. 1 000 innbygger. Oslo
og Rogaland har færrest døgnopphold i somatiske
sykehus med henholdsvis 139 og 143 døgnopphold
pr. 1 000 innbygger. Landsgjennomsnittet utenom
Oslo var 165 døgnopphold pr. 1 000 innbygger.

5.3 Psykiatri

Psykiatrien er utpekt til et av satsningsområdene i
helsevesenet. Målet er å bygge ut et likeverdig psy-
kiatrisk tjenestetilbud, hvor tilgjenglighet er uav-
hengig av bosted.
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Figur 11.5 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, somatiske spesialisthelsetjenester. 2001. N=19
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 11.7 viser netto driftsutgifter i kroner pr.
innbygger for psykiatriske spesialisthelsetjenester

i 2001. Oslo og Finnmark er de to fylkeskommu-
nene som har høyest netto driftsutgifter med hen-
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Figur 11.7 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger for psykiatriske spesialisthelsetjenester totalt. 2001.
N=19.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 11.6 Heldøgnsopphold, pasienter hjemmehørende i fylket, pr. 1000 innbygger i somatiske spesi-
alisthelsetjenester. 2001. N=19.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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holdsvis 2 604 kroner og 2 020 kroner pr. innbyg-
ger. Sør-Trøndelag og Vest-Agder har lavest netto
driftsutgifter pr. innbygger med henholdsvis 1 153
kroner og 1 329 kroner. Landsgjennomsnittet uten
Oslo er 1 513 kroner pr. innbygger.

Figur 11.8 viser antall årsverk pr. 1 000 innbyg-
gere i barne- og ungdomspsykiatri og i voksenpsy-
kiatri. Figuren viser at det er stor variasjon mellom
fylkeskommuner i dekningsgraden innen barne- og
ungdomspsykiatri. Oslo og Finnmark har høyest
dekningsgrad med henholdsvis 5,4 og 3,6 årsverk
pr. 1 000 innbygger under 18 år. Lavest deknings-
grad har Hordaland og Vest-Agder, begge fylkes-
kommuner med 0,3 årsverk pr. 1 000 innbygger
under 18 år. Også Nordland har lav dekning med
0,5 årsverk pr. 1 000 innbygger under 18 år.

I voksenpsykiatrien er det Troms, Oppland og
Oslo som har høyest dekningsgrad, med henholds-
vis 5,2, 4,5 og 4,2 årsverk pr. 1 000 innbygger.
Hedmark, Sør-Trøndelag og Vest-Agder har lavest
dekning med henholdsvis 1, 1,2 og 1,7 årsverk pr.
1 000 innbygger.

Landsgjennomsnittet uten Oslo viser at det i
voksenpsykiatrien i gjennomsnitt er 2,9 årsverk pr.
1 000 innbygger 18 år eller eldre, og at det i barne-
og ungdomspsykiatrien i gjennomsnitt er 1,7 års-
verk pr. 1 000 innbygger under 18 år.

5.4 Tannhelse

Fylkeskommunen skal etter tannhelsetjenestelo-
ven sørge for at tannhelsetjenester, herunder spe-
sialisttjenester i rimelig grad er tilgjengelig for
alle som bor eller midlertidig oppholder seg i
et fylke. Fylkeskommunen har ansvaret for den
offentlige tannhelsetjenesten, og har et generelt
ansvar for å fremme tannhelsen i befolkningen,
og sørge for nødvendig forebygging og behand-
ling.

Figur 11.9 viser antall personer undersøkt/
behandlet pr. offentlig ansatt i tannhelsetjenes-
ten. Tabellen viser at det er stor variasjon mel-
lom fylkeskommunene når det gjelder deknings-
grad og produktivitet. Østfold fylkeskommune har
høyest antall innrapporterte personer pr. årsverk,
444, mens Vest-Agder har lavest antall med 161
brukere pr. årsverk. Gjennomsnittet i landet er
på 318 brukere pr. årsverk. Oslo ligger lavere
enn landsgjennomsnittet med 285 brukere pr. års-
verk.

5.5 Kulturminne, natur og nærmiljø

Fylkeskommunen har ansvaret for regional kultur-
minneforvaltning. Fylkeskommunen er delegert
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Figur 11.8 Antall årsverk per 1000 innbygger etter bostedsfylke. Barne- og ungdomspsykiatri under 18
år, og voksenpsykiatri 18 år og over. 2001. N=19.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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myndighet etter kulturminneloven, og har innsi-
gelsesrett på kulturminnefaglig grunnlag i plansa-
ker etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommu-

nens hovedoppgaver på feltet er å gi tilrådninger
og veiledning overfor kommuner og enkeltperso-
ner i blant annet plan- og byggesaker og kon-
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Figur 11.10 Brutto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kulturminnevern, natur og nærmiljø. 2001. N=19.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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krete verne- og skjøtselsarbeid. Oppfølgingsansva-
ret overfor fylkeskommunen som regional kultur-
minneforvalter er lagt til Riksantikvaren.

Figur 11.10 viser at det er stor variasjon i fyl-
kenes brutto driftsutgifter pr. innbygger til kultur-
minnevern, natur og nærmiljø. Nordland fylke har
de høyeste brutto driftsutgiftene, med mer enn 300
kroner pr. innbygger. Oslo har de laveste drifts-
utgiftene knyttet til denne sektoren, med driftsut-
gifter på 9 kroner pr. innbygger i 2001. Gjennom-
snittlige driftsutgifter i landet er på 104 kroner pr.
innbygger.

5.6 Administrasjon

Figur 11.11 viser at nivået på fylkeskommunal admi-
nistrasjonsutgifter varierer mye fylkene i mellom.
Oslo har netto driftsutgifter på mer enn 1 350 kro-
ner pr. innbygger, som er det høyeste utgiftsnivået
i landet. Fylkene i Nord-Norge har også blant de
høyeste driftsutgiftene pr. innbygger, med mellom
1 236 og 1 145 kroner pr. innbygger. Akershus fylke
har de laveste driftsutgiftene med 465 kroner pr.
innbygger. Dette utgjør nær en tredjedel av Oslos
driftsutgifter (netto) pr. innbygger. Gjennomsnitt-
lige driftsutgifter i landet er på 750 kroner pr. inn-
bygger.

5.7 Barnevern

Figur 11.12 viser andel barn og unge med barne-
vernstiltak i forhold til innbyggere 0-19 år. På land-
basis (utenom Oslo) er andelen 0,7 prosent. Oslo
har høyest andel av fylkeskommunene, med 1,1
prosent. Lavest andel har Møre og Romsdal, Sogn
og Fjordane og Oppland som alle har 0,5 prosent.
Alle fylkeskommuner ligger med andre ord mel-
lom 0,5 prosent og 1,1 prosent. Figur 11.13 viser
barn med barnevernstiltak pr. årsverk. Barn med
barnevernstiltak pr. årsverk er 3,0 prosent på lands-
basis utenom Oslo. Oslo har lavest antall barn med
barnevernstiltak pr. årsverk med 1,1 prosent. Det
høyeste antallet barn med barnvernstiltak pr. års-
verk har Hedmark med 4,3 prosent.

6 Kirkelig virksomhet

6.1 Hovedtall fra de kirkelige fellesrådenes
regnskaper for 1999 og 2000

Med bakgrunn i den nye kirkelovgivningen, som
blant annet medførte at den lokale kirke fikk en
mer selvstendig stilling i forhold til kommunene,
ble de kirkelige fellesrådene fra 1997 pålagt å rap-
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Figur 11.11 Netto driftutgifter pr. innbygger i kroner, administrasjon, styring og fellesutgifter (priorite-
ring) 2001. N=19.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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portere sine regnskaper til Statistisk sentralbyrå.
Mens kirkelige utgifter tidligere inngikk som en
ordinær driftsutgift for kommunene, er det fra 1997
de kirkelige fellesrådene som forvalter de kommu-
nale bevilgningene til kirken og som fører disse i

sitt regnskap. Unntaksvis føres kirkegårdsutgifter
og -inntekter direkte i kommunens regnskap.

Utviklingen i den lokale kirkeøkonomien på
1990-tallet ble relativt utførlig belyst i St.meld. nr.
14 (2000-2001). Nedenfor er de oversikter som ble
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Figur 11.12 Andel barn og unge med barnevernstiltak pr. 31.12 i forhold til innbyggere i alderen 0-19
år. Prosent. 2001. N=19.
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presentert i nevnte stortingsmelding, ført videre
med hovedtall fra regnskapene fra de kirkelige fel-
lesrådene for 2000, slik disse er rapportert til Sta-
tistisk sentralbyrå.

Regnskapstallene fra fellesrådene fra 2000 viser
at de kommunale nettoutgiftene til kirken hadde
en økning på 5,0 prosent fra 1999 til 2000, det vil si
fra 1 487 millioner kroner i 1999 til 1 562 millioner
kroner i 2000. Dette er en noe høyere økning enn
lønns- og prisveksten i kommunesektoren fra 1999
til 2000. Fellesrådenes samlede inntekter økte med
7,5 prosent, det vil si fra 1 921 millioner kroner i
1999 til 2 064 millioner kroner i 2000 (eksklusive
inntekter for investeringer vedrørende fast eien-
dom). Regnskapet for fellesrådene for 2000 viser
at inntektene var 49 millioner kroner høyere enn
utgiftene (inklusive utgifter og inntekter vedrør-
ende investeringer fast eiendom). Det tilsvarende
resultatet for 1999 var 56 millioner kroner.

Hovedtallene for 2000 viser generelle trekk i
utviklingen av den lokale kirkeøkonomien. Det er
grunn til å understreke at det er betydelige varia-
sjoner fellesrådene imellom.

6.2 Det kommunale bidraget til kirken

Den viktigste inntektskilden for fellesrådene er
det økonomiske bidraget fra kommunene. I tabell
11.25 og i omtalen følger det en sammenligning
av kommunenes nettoutgifter til kirken i 1999 og
i 2000.

Nettoøkningen i de finansielle overføringene
fra kommunene til fellesrådene var fra 1999 til 2000
på 3,5 prosent (kommunale utgifter korrigert for
kommunale inntekter), mens verdien av den kom-
munale tjenesteytingen økte med ca. 20 prosent.

Samlet sett økte de kommunale nettoutgiftene til
kirken fra 1999 til 2000 med 5,0 prosent. Dette er
noe høyere enn lønns- og prisveksten i samme tids-
rom, som av det tekniske beregningsutvalget for
kommunal og fylkeskommunal økonomi er bereg-
net til 4,7 prosent.

Utgifter og inntekter i forbindelse med investe-
ringer i fast eiendom (bygg og anlegg) skal føres
på egne poster i regnskapet til fellesrådene. De
kommunale utgiftene til dette, somkommer i tillegg
til utgiftene oppført i tabell 11.25 var i 2000 på 154
millioner kroner, hvorav 135 millioner kroner var
finansielle overføringer og 19 millioner kroner var
beregnet verdi av den kommunale tjenesteytingen
på området. I 1999 var det kommunale bidraget
her i alt 113 millioner kroner, det vil si 12 millio-
ner kroner lavere. Økningen fra 1999 til 2000 var
dermed på 36 prosent.

6.3 Fellesrådenes samlede inntekter

Inntektene til de kirkelige fellesrådene i 1999 og
2000, fordelt på ulike inntektskilder, er vist i tabell
11.26, jf. tilsvarende oppstilling i St.meld. nr. 14
(2000-2001). Tabellen viser at inntektene til de kir-
kelige fellesrådene økte med vel 143 millioner kro-
ner, eller 7,5 prosent, fra 1999 til 2000.

Kommunale bidrag og statlige overføringer

Summen av de kommunale bidragene og de statlige
overføringene tilsvarte 83,8 prosent av de samlede
inntektene til fellesrådene i 2000. I 1999 utgjorde
disse 85,4 prosent av de totale inntektene. Det kom-
munale bidraget utgjorde henholdsvis 77,9 prosent
i 1999 og 76,2 prosent i 2000.

Tabell 11.25 Sum kommunale nettoutgifter til kirkelig virksomhet, eksklusive kommunale bidrag som
er nyttet til investeringer i bygg og anlegg.

1999 5) 2000 5) Endring 99/00
i pst

Kommunale utgifter 1) 1 366 400 1 415 497 3,6
Kommunal tjenesteyting 2) 73 476 88 265 20,1
Kommunal kirkegårdsdrift 3) 56 814 69 259 21,9
Kommunale inntekter 4) 9 645 11 105 15,1
Nettosum kommunale utgifter 1 487 045 1 561 916 5,0
1) Finansielle overføringer fra kommunene til de kirkelige fellesrådene.
2) Verdien av kommunal tjenesteyting.
3) Visse kommuner har drifts-og/eller forvaltningsansvar for kirkegårdene. Disse utgiftene og inntektene er dermed ikke ført i

regnskapene for fellesrådene, men i kommuneregnskapet.
4) Finansielle overføringer fra fellesrådene til kommunene.
5) 22 av de kirkelige fellesrådene rapporterte ikke regnskapsopplysninger til SSB for 1999. Det samme gjelder 14 fellesråd for

2000. Tallene i tabellene er justert for dette ved at utgifter og inntekter for disse er estimert.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kultur- og kirkedepartementet
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De statlige overføringene tilsvarte ca. 7,5 pro-
sent av de samlede inntektene til fellesrådene både
i 1999 og 2000. De statlige overføringene gjelder
i hovedsak tilskudd til fellesrådene som bevilges
over budsjettet til Kultur- og kirkedepartementet,
jamfør omtalen foran. Det generelle tilskuddet til
kirkelig virksomhet i kommunene utgjorde 110 mil-
lioner kroner i 2000. Tilskuddet til kateket- og dia-
konitjenesten var ca. 36 millioner kroner i 2000.

Overføringer fra menighetsråd

Overføringer fra menighetsråd til fellesråd er den
inntektsposten som har hatt størst prosentvis vekst
fra 1999 til 2000. Den samme tendensen har gjort
seg gjeldende tidligere, og det ble i St.meld. nr. 14
(2000-2001) framholdt at dette var en indikasjon på
at stadig flere oppgaver, blant annet arbeidsgiveran-
svar for stillinger, ble overført fra menighetsrådet
til fellesrådet mot utgiftsrefusjon fra menighetsrå-
det. Regnskapstallene fra 2000 tyder på at denne
utviklingen har fortsatt.

Salgs- og leieinntekter

Disse inntektene tilsvarte 5,5 prosent av de totale
inntektene både i 1999 og 2000. Økningen i disse
inntektene er på 8,1 prosent fra 1999 til 2000. Dette
er en lavere økning enn tidligere år. Fra 1997 til
1998 var økningen 25,5 prosent og fra 1998 til 1999
var økningen 13,7 prosent.

Andre inntekter

Under andre inntekter er ført opp inntekter som
ikke er med under de andre inntektskildene. Dette
gjelder blant annet renteinntekter og overføringer

fra andre enn staten, kommunene, menighetsrå-
dene og trygdeforvaltningen. I 2000 utgjorde disse
overføringsinntektene 38,9 millioner kroner, mot
20,5 millioner kroner i 1999. Renteinntektene i 2000
beløp seg til 32,7 millioner kroner, mot 26 millio-
ner kroner i 1999.

Inntekter i forbindelse med investeringer i fast eien-
dom (bygg og anlegg)

I tillegg til inntektskildene som framgår av tabell
11.26 har fellesrådene hatt inntekter i forbindelse
med investeringer i fast eiendom. Disse var på i
alt 202 millioner kroner i 2000. Dette tilsvarer en
økning på ca. 66 millioner kroner fra 1999, da tal-
let var 136 millioner kroner. Økningen fra 1999 til
2000 var dermed på nær 50 prosent.

6.4 Fellesrådenes samlede utgifter

Fordelingen av fellesrådenes utgifter i 1999 og
2000 på de enkelte utgiftsformål (formålene kir-
kelig administrasjon, kirker, kirkegårder og andre
kirkelige formål) er vist i tabell 11.27. Tabellen
viser at de samlede utgiftene økte med 172 millio-
ner kroner fra 1999 til 2000, noe som tilsvarer en
økning på 9,1 prosent.

Kirkelig administrasjon

Den prosentvise veksten i utgiftene under formå-
let kirkelig administrasjon fra 1999 til 2000 var på
7,5 prosent. Fra 1997 til 1998 økte utgiftene under
dette formålet med 26,5 prosent. Fra 1998 til 1999
var økningen 9,5 prosent. Utgiftene under dette
formålet utgjorde 26,9 prosent av de samlede utgif-
tene, mot 27,2 prosent i 1999.

Tabell 11.26 Inntektene til de kirkelige fellesrådene 1999 og 2000 fordelt på inntektskilder, eksklusive
inntekter i forbindelse med investeringer i fast eiendom

Inntektskilder 1999 2000 Endring 99/00
i pst

Sum kommunalt bidrag* 1 496 690 1 573 021 5,1
Statlige overføringer 144 864 156 397 8,0
Overføringer fra menighetsråd 24 838 39 457 58,9
Salgs-og leieinntekter 106 440 115 046 8,1
Refusjon av lønn fra trygdeforvaltningen 46 405 52 819 13,8
Gaver, ofringer o.a. 49 463 54 041 9,3
Andre inntekter 51 875 73 407 41,5

Sum 1 920 575 2 064 188 7,5
* Det kommunale bidraget i tabell 3.2 er identisk med tabell 3.1 med unntak av at overføringen fra fellesrådene til kommunene i

tabell 3.1 ikke er trukket fra i tabell 3.2.
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Kirker

Den prosentvise utgiftsveksten fra 1999 til 2000
under dette utgiftsformålet var på 9,1 prosent. Fra
1997 til 1998 var det her en nedgang på 0,4 pro-
sent. Fra 1998 til 1999 var økningen på 4,2 prosent.
Utgiftene under dette formålet tilsvarte 43,5 pro-
sent av de totale utgiftene både i 1999 og i 2000.

Utgiftene til lønn har under dette formålet økt
med 7,5 prosent fra 1999 til 2000, det vil si fra 531
millioner kroner til 571 millioner kroner. Utgiftene
til vedlikehold og utstyr har økt med nær 25 pro-
sent, det vil si fra 78 millioner kroner til 97 mil-
lioner kroner, mens driftsutgifter for øvrig (eks-
klusive verdien av kommunal tjenesteyting på om-
rådet), har økt med 6,0 prosent, det vil si fra 202
millioner kroner til 214 millioner kroner.

Kirkegårder

Tabell 11.27 viser at veksten i utgiftene under dette
utgiftsformålet var på 10,7 prosent fra 1999 til 2000.
Fra 1997 til 1998 var veksten på 10,9 prosent mens
den var på 6,2 prosent fra 1998 til 1999. Av felles-
rådenes samlede utgifter tilsvarte utgiftene til kir-
kegårdene 22,3 prosent i 1999 og 22,6 prosent i
2000.

Andre kirkelige formål

Den sterkeste prosentvise veksten fra 1999 til 2000
har det vært for utgiftene under andre kirkelige
formål. Veksten her fra 1999 til 2000 var på 14 mil-
lioner kroner som tilsvarer vel 10,9 prosent. Øknin-
gen i utgiftene under dette formålet har sannsyn-

ligvis sammenheng med økningen i overføringene
fra menighetsrådene til fellesrådene, jamfør tabell
11.26.

Utgifter i forbindelse med investeringer i fast eien-
dom (bygg og anlegg).

I tillegg til utgiftene i tabell 11.27 har fellesrå-
dene hatt utgifter til bygg og anlegg. Disse var
på i alt 202 millioner kroner i 2000 som er en
økning på ca. 48 millioner kroner (31 prosent) fra
1999.

6.5 Fellesrådenes resultater for 1999 og 2000

I avsnitt 11.6.3 og 11.6.4 er det redegjort for fel-
lesrådenes samlede inntekter og utgifter i 1999 og
2000. I avsnitt 11.6.2 inngår regnskapstallene fra
de kommunene som har ført utgifter og inntekter
for kirkegårdsdriften som nettostørrelser, mens de
i avsnitt 11.6.3 inngår som bruttotall. I tabell 11.28
er det korrigert for dette slik at inntekts- og utgifts-
siden blir sammenlignbare.

Som det framgår av tabell 11.28 var det en ned-
gang i resultatet for fellesrådene fra 1999 til 2000,
fra 74,4 millioner kroner i 1999 til 49,1 millioner
kroner i 2000. Differansen mellom inntektene og
utgiftene vedrørende investeringer i fast eiendom
var negativ i 1999. I 2000 var inntektene og utgiftene
på dette området like store, jamfør avsnitt 11.6.3.
Når utgifter og inntekter i forbindelse med inves-
teringer i bygg og anlegg medregnes, var resul-
tatet for fellesrådene 56 millioner kroner i 1999.
Det tilsvarende tallet for 2000 var 49 millioner kro-
ner.

Tabell 11.28 Inntekter og utgifter for fellesrådene i 1999 og 2000 eksklusive investeringer i fast eiendom

Inntekter
1999

Utgifter
1999

Resultat
1999

Inntekter
2000

Utgifter
2000

Resultat
2000

Sum 1 920 575 1 846 154 74 421 2 064 188 2 015 046 49 141

Tabell 11.27 Utgifter til kirkelige formål eksklusiv investeringer i bygg og anlegg

Formål 1999 2000 Endring 99/00
i pst

Sum kirkelig administrasjon 516 126 555 029 7,5
Sum kirker 824 212 899 324 9,1
Sum kirkegårder 423 279 467 446 10,4
Sum andre kirkelige formål 128 192 142 144 10,9

Sum totalt 1 891 812 2 063 942 9,1
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7 Gruppering av kommuner

Tabell 11.29 viser kommunene gruppert etter
inntektsnivå og innbyggertall. Grupperingen er
nærmere beskrevet i avsnitt 11.1.

Tabell 11.29 Gruppering av kommuner

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr

101 Halden 7 211 Vestby 5 301 Oslo 10
104 Moss 7 213 Ski 7
105 Sarpsborg 7 214 Ås 5
106 Fredrikstad 7 215 Frogn 5
111 Hvaler 1 216 Nesodden 5
118 Aremark 2 217 Oppegård 7
119 Marker 1 219 Bærum 7
121 Rømskog 2 220 Asker 7
122 Trøgstad 1 221 Aurskog-Høland 4
123 Spydeberg 1 226 Sørum 5
124 Askim 5 227 Fet 5
125 Eidsberg 4 228 Rælingen 5
127 Skiptvet 1 229 Enebakk 5
128 Rakkestad 4 230 Lørenskog 7
135 Råde 4 231 Skedsmo 7
136 Rygge 4 233 Nittedal 5
137 Våler 1 234 Gjerdrum 2
138 Hobøl 1 235 Ullensaker 5

236 Nes 5
237 Eidsvoll 4
238 Nannestad 5
239 Hurdal 1
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402 Kongsvinger 5 501 Lillehammer 7 602 Drammen 7
403 Hamar 7 502 Gjøvik 7 604 Kongsberg 7
412 Ringsaker 7 511 Dovre 2 605 Ringerike 7
415 Løten 4 512 Lesja 2 612 Hole 2
417 Stange 5 513 Skjåk 2 615 Flå 2
418 Nord-Odal 4 514 Lom 2 616 Nes 2
419 Sør-Odal 5 515 Vågå 1 617 Gol 2
420 Eidskog 4 516 Nord-Fron 5 618 Hemsedal 3
423 Grue 5 517 Sel 4 619 Ål 2
425 Åsnes 4 519 Sør-Fron 2 620 Hol 3
426 Våler 2 520 Ringebu 2 621 Sigdal 2
427 Elverum 5 521 Øyer 1 622 Krødsherad 1
428 Trysil 5 522 Gausdal 5 623 Modum 5
429 Åmot 2 528 Østre Toren 5 624 Øvre Eiker 5
430 Stor-Elvdal 2 529 Vestre Toten 4 625 Nedre Eiker 4
432 Rendalen 3 532 Jevnaker 5 626 Lier 7
434 Engerdal 3 533 Luner 4 627 Røyken 5
436 Tolga 2 534 Gran 4 628 Hurum 4
437 Tynset 5 536 Søndre Land 2 631 Flesberg 1
438 Alvdal 2 538 Nordre Land 4 632 Rollag 2
439 Folldal 2 540 Sør-Aurdal 1 633 Nore og Uvdal 3
441 Os 2 541 Etnedal 3

542 Nord-Aurdal 5
543 Vestre Slidre 2
544 Øystre Slidre 1
545 Vang 3

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr
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701 Borre 7 805 Porsgrunn 7 901 Risør 5
702 Holmestrand 5 806 Skien 7 904 Grimstad 5
704 Tønsberg 7 807 Notodden 5 906 Arendal 7
706 Sandefjord 7 811 Siljan 1 911 Gjerstad 1
709 Larvik 7 814 Bamble 5 912 Vegårshei 2
711 Svelvik 4 815 Kragerø 5 914 Tvedestrand 5
713 Sande 5 817 Drangedal 1 919 Froland 1
714 Hof 1 819 Nome 5 926 Lillesand 4
716 Våle 1 821 Bø 1 928 Birkenes 1
718 Ramnes 1 822 Sauherad 1 929 Åmli 2
719 Andebu 1 826 Tinn 6 935 Iveland 2
720 Stokke 4 827 Hjartdal 2 937 Evje og Hornes 1
722 Nøtterøy 4 828 Seljord 2 938 Bygland 3
723 Tjøme 1 829 Kviteseid 1 940 Valle 3
728 Lardal 2 830 Nissedal 2 941 Bykle 9

831 Fyresdal 3
833 Tokke 3
834 Vinje 3

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

248 2001–2002



1001 Kristiansand 8 1101 Eigersund 5 1201 Bergen 8
1002 Mandal 5 1102 Sandnes 7 1211 Etne 1
1003 Farsund 5 1103 Stavanger 8 1214 Ølen 1
1004 Flekkefjord 5 1106 Haugesund 7 1216 Sveio 1
1014 Vennesla 5 1111 Sokndal 1 1219 Bømlo 5
1017 Songdalen 4 1112 Lund 1 1221 Stord 5
1018 Søgne 4 1114 Bjerkreim 2 1222 Fitjar 1
1021 Marnardal 2 1119 Hå 5 1223 Tysnes 1
1026 Åseral 9 1120 Klepp 5 1224 Kvinnherad 5
1027 Audnedal 2 1121 Time 4 1227 Jondal 3
1029 Lindesnes 1 1122 Gjesdal 5 1228 Odda 6
1032 Lyngdal 4 1124 Sola 5 1231 Ullensvang 2
1034 Hægebostad 2 1127 Randaberg 5 1232 Eidfjord 9
1037 Kvinesdal 5 1129 Forsand 9 1233 Ulvik 3
1046 Sirdal 9 1130 Strand 5 1234 Granvin 3

1133 Hjelmeland 3 1235 Voss 5
1134 Suldal 3 1238 Kvam 5
1135 Sauda 6 1241 Fusa 2
1141 Finnøy 1 1242 Samnanger 2
1142 Rennesøy 1 1243 Os 5
1144 Kvitsøy 3 1244 Austevoll 1
1145 Bokn 2 1245 Sund 5
1146 Tysvær 5 1246 Fjell 5
1149 Karmøy 7 1247 Askøy 5
1151 Utsira 9 1251 Vaksdal 2
1154 Vindafjord 1 1252 Modalen 9

1253 Osterøy 4
1256 Meland 4
1259 Øygarden 3
1260 Radøy 1
1263 Lindås 5
1264 Austrheim 2
1265 Fedje 3
1266 Masfjorden 3

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr
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1401 Flora 5 1502 Molde 7 1601 Trondheim 8
1411 Gulen 2 1503 Kristiansund 5 1612 Hemne 2
1412 Solund 3 1504 Ålesund 7 1613 Snillfjord 2
1413 Hyllestad 2 1511 Vanylven 1 1617 Hitra 2
1416 Høyanger 3 1514 Sande 2 1620 Frøya 2
1417 Vik 2 1515 Herøy 5 1621 Ørland 4
1418 Balestrand 3 1516 Ulstein 5 1622 Agdenes 1
1419 Leikanger 2 1517 Hareid 1 1624 Rissa 5
1420 Sogndal 5 1519 Volda 5 1627 Bjugn 1
1421 Aurland 9 1520 Ørsta 5 1630 Åfjord 1
1422 Lærdal 3 1523 Ørskog 2 1632 Roan 2
1424 Årdal 6 1524 Norddal 3 1633 Osen 3
1426 Luster 6 1525 Stranda 2 1634 Oppdal 5
1428 Askvoll 1 1526 Stordal 2 1635 Rennebu 2
1429 Fjaler 1 1528 Sykkylven 5 1636 Meldal 2
1430 Gaular 1 1529 Skodje 1 1638 Orkdal 5
1431 Jølster 1 1531 Sula 4 1640 Røros 5
1432 Førde 5 1532 Giske 4 1644 Holtålen 1
1433 Naustdal 2 1534 Haram 5 1648 Midtre Gauldal 4
1438 Bremanger 3 1535 Vestnes 2 1653 Melhus 5
1439 Vågsøy 5 1539 Rauma 5 1657 Skaun 4
1441 Selje 1 1543 Nesset 2 1662 Klæbu 2
1443 Eid 4 1545 Midsund 2 1663 Malvik 5
1444 Hornindal 2 1546 Sandøy 2 1664 Selbu 2
1445 Gloppen 5 1547 Aukra 1 1665 Tydal 9
1449 Stryn 4 1548 Fræna 4

1551 Eide 1
1554 Averøy 4
1556 Frei 4
1557 Gjemnes 4
1560 Tingvoll 1
1563 Sunndal 6
1566 Surnadal 4
1567 Rindal 2
1569 Aure 3
1571 Halsa 2
1572 Tustna 2
1573 Smøla 2

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr
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1702 Steinkjer 7 1804 Bodø 7 1865 Vågan 5
1703 Namsos 5 1805 Narvik 6 1866 Hadsel 6
1711 Meråker 2 1811 Bindal 3 1867 Bø 2
1714 Stjørdal 4 1812 Sømna 2 1868 Øksnes 2
1717 Frosta 1 1813 Brønnøy 5 1870 Sortland 5
1718 Leksvik 2 1815 Vega 3 1871 Andøy 5
1719 Levanger 5 1816 Vevelstad 3 1874 Moskenes 3
1721 Verdal 5 1818 Herøy 3
1723 Mosvik 2 1820 Alstahaug 5
1724 Verran 2 1822 Leirfjord 2
1725 Namdalseid 2 1824 Vefsn 5
1729 Inderøy 4 1825 Grane 3
1736 Snåsa 2 1826 Hattfjelldal 3
1738 Lierne 3 1827 Dønna 3
1739 Røyrvik 9 1828 Nesna 2
1740 Namsskogan 3 1832 Hemnes 3
1742 Grong 2 1833 Rana 7
1743 Høylandet 2 1834 Lurøy 2
1744 Overhalla 1 1835 Træna 3
1748 Fosnes 3 1836 Rødøy 3
1749 Flatanger 3 1837 Meløy 6
1750 Vikna 2 1838 Gildeskål 3
1751 Nærøy 5 1839 Beiarn 3
1755 Leka 3 1840 Saltdal 3

1841 Fauske 6
1842 Skjerstad 3
1845 Sørfold 3
1848 Steigen 2
1849 Hamarøy 3
1850 Tysfjord 3
1851 Lødingen 2
1852 Tjeldsund 3
1853 Evenes 2
1854 Ballangen 2
1856 Røst 3
1857 Værøy 3
1859 Flakstad 2
1860 Vestvågøy 5

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr
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1901 Harstad 7 2002 Vardø 3
1902 Tromsø 7 2003 Vadsø 6
1911 Kvæfjord 3 2004 Hammerfest 6
1913 Skånland 2 2011 Kautokeino 3
1915 Bjarkøy 3 2012 Alta 6
1917 Ibestad 3 2014 Loppa 3
1919 Gratangen 3 2015 Hasvik 3
1920 Lavangen 3 2017 Kvalsund 3
1922 Bardu 3 2018 Måsøy 3
1923 Salangen 3 2019 Nordkapp 3
1924 Målselv 6 2020 Porsanger 3
1925 Sørreisa 2 2021 Karasjok 3
1926 Dyrøy 3 2022 Lebesby 3
1927 Tranøy 3 2023 Gamvik 3
1928 Torsken 3 2024 Berlevåg 3
1929 Berg 3 2025 Deatnu-Tana 3
1931 Lenvik 6 2027 Nesseby 3
1933 Balsfjord 5 2028 Båtsfjord 3
1936 Karlsøy 3 2030 Sør-Varanger 6
1938 Lyngen 2
1939 Storfjord 3
1940 Kåfjord 3
1941 Skjervøy 3
1942 Nordreisa 2
1943 Kvænangen 3

Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr Knr Kommune Gr
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Vedlegg 12

Storbyenes situasjon

1 Innledning

Regjeringenvil i tidenframover rette fokusmotstor-
byenes situasjon. I begynnelsen av 2003 vil regje-
ringen legge fram en stortingsmelding som tar opp
de spesielle utfordringene de største byene står
overfor. Meldingen vil blant annet rette fokus mot
miljøproblemene knyttet til samferdsel, integrerin-
gen av innvandrere, storbyenes sosiale problem,
samt storbyenes regionale rolle, og de felles funk-
sjoner byer og særlig de største, fyller for sine
omegnskommuner. 8 byer er trukket inn i det pågå-
ende arbeidet med storbymeldingen: Oslo, Ber-
gen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Dram-
men, Fredrikstad og Tromsø.

Rus- og psykiatriproblematikken er ikke godt
nok fanget opp gjennom kriteriene i dagens inn-
tektssystem, noe som antakeligvis først og fremst
rammer de største byene. I kapittel 8 foreslås det
derfor at det fra og med 2003 innføres et midlertidig
storbytillegg i inntektssystemet. Storbytilskuddet
på 53 millioner kroner foreslås fordelt mellom Ber-
gen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand med et
likt beløp i kroner pr. innbygger. Oslo har allerede
et hovedstadstilskudd som delvis er forutsatt å iva-
reta merutgifter innen rus- og psykiatri. Årsaken
til at Drammen, Fredrikstad og Tromsø ikke tilde-
les et eget storbytillegg er at departementet anser
det som lite trolig at disse kommunene har sosiale
problemer som avviker vesentlig fra de problemer
andre mellomstore bykommuner har.

Departementet vil i dette vedlegget gi en kort
gjennomgang av storbyenes økonomiske situasjon.
I gjennomgangen tas det utgangspunkt i finansi-
elle indikatorer, frie inntekter korrigert for varia-
sjoner i utgiftsbehov og indikatorer for det kommu-
nale tjenestetilbudet. Oslo og de fire nest største
byene (Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristi-
ansand) blir prioritert i framstillingen som følger.
Departementet vil i den kommende storbymeldin-
gen komme tilbake med en grundigere gjennom-
gang av storbyenes økonomiske situasjon.

2 Finansielle indikatorer

Som uttrykk for storbyenes finansielle situasjon er
det valgt å se på netto driftsresultat, langsiktig låne-
gjeld og arbeidskapital. For en nærmere omtale av
den finansielle utviklingen i kommunene generelt
henvises det til vedlegg 10.

Netto driftsresultat er en viktig indikator for den
finansielle situasjonen i kommunene, i og med at
den sier noe om den økonomiske handlefriheten.
Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntek-
tene som er igjen etter at driftsutgifter, renter og
avdrag er betalt. Ureviderte KOSTRA-tall for 2001
tyder på at kommunenes netto driftsresultat var 2,0
prosent i 2001. Dette er ikke tilfredsstillende sett
i forhold til et anbefalt nivå på 3 prosent av drifts-
inntektene. De 4 nest største byene hadde et netto
driftsresultat på nivå med landsgjennomsnittet: 2,0
prosent. Oslo har med et netto driftsresultat på 2,8
prosent, et bedre resultat enn landet forøvrig.

Arbeidskapital og langsiktig gjeld angir kom-
munenes likvide stilling og gjeldsbelastning. Ure-
viderte KOSTRA-tall for 2001 viser at kommunene,
eksklusive Oslo, hadde en langsiktig lånegjeld på
62,9 prosent av driftsinntektene i 2001. Landets 4
nest største byer hadde med en lånegjeld på 55,4
prosent noe lavere gjeld enn landsgjennomsnittet.
I denne gruppen ligger imidlertid arbeidskapitalen
langt under landet for øvrig1. Dette kan tyde på
at disse kommunene har prioritert nedbetaling av
gjeld og stor grad av egenfinansiering på bekost-
ning av plassering i markedsbaserte finansielle
omløpsmidler. I 2001 var det betydelige forskjel-
ler mellom de fire byene med hensyn til langsik-
tig gjeld: mens Trondheim og Kristiansand hadde
en lånegjeld på henholdsvis 90,7 og 66,4 prosent
hadde Bergen og Stavanger en lånegjeld på hen-
holdsvis 31,5 og 51,2 prosent. Oslo hadde en lang-
siktig lånegjeld på 42,5 prosent av driftsinntektene.

1 Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløps-
midler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunenes
likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktel-
sene etter hvert som de forfaller.

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

2532001–2002



3 Frie inntekter, korrigert for
variasjoner i utgiftsbehov2

Forskjeller i inntektsnivå kommunene imellom kan
hovedsakelig forklares med variasjoner i skatte-
inntekt og variasjoner i tildeling av regionalpolitisk
begrunnede tilskudd.

Storbyene, eksklusive Oslo, har et relativt lavt
nivå på de frie inntektene. I 2001 hadde de 4 nest
største byene frie inntekter, eksklusive eiendoms-
skatt og konsesjonskraft, på 94,5 prosent av lands-
gjennomsnittet. Storbyenes lave inntektsnivå har
først og fremst sammenheng med nivået på skat-
teinntektene og utformingen av inntektsutjevnin-
gen.

Kompensasjonsordningen i inntektsutjevnin-
gen var i 2001 basert på at kommuner med skatte-
inntekt under 110 prosent av landsgjennomsnittet
fikk kompensert 90 prosent av differansen mellom
egen skatt og et referansenivå på 110 prosent. I
2001 hadde de 4 nest største byene i gjennomsnitt
en skatteinntekt på 102 prosent av landsgjennom-
snittet og ble derfor omfattet av kompensasjons-
ordningen i inntektsutjevningen. Inntektsutjevnin-
gen er en ordning som på landsbasis summerer
seg til null og som alle kommuner må være med på
å finansiere. I 2001 fikk alle kommunene et trekk
på 2 162 kroner pr. innbygger. I 2001 mottok de
4 nest største byene mindre i (brutto) inntektsut-
jevnende tilskudd enn hva finansieringen kostet.
Kommunene fikk derfor et negativt inntektsutjevn-
ende tilskudd. Inntektsutjevningen bidro dermed
til å redusere kommunenes inntekter.

De 4 nest største byene mottok ikke noen regio-
nalpolitisk begrunnede tilskudd i 2001. Finansierin-
gen av regionalpolitiske tiltak som regionaltilskud-
det, Nord-Norgetilskuddet og hovedstadstilskud-
det bidro til å redusere kommunenes inntekter.

2 Når kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgifts-
behov sammenliknes, blir det tatt hensyn til at de antatte
kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig
mellom kommunene.

I løpet av de nærmeste årene skal det gjennom-
føres endringer i inntektssystemet som vil medføre
økte inntekter for de største byene. Viktig i denne
sammenheng er innføringen av et midlertidig stor-
bytillegg,avviklingen av ekstraordinærtskjønn, økt
inntektsutjevning og bruk av nyere befolkningstall
ved beregningen av innbyggertilskuddet. Det er
likevel viktig å peke på at så lenge en ikke har full
inntektsutjevning og så lenge man har regional-
politiske tilskudd som alle kommunene må være
med på å finansiere så må denne kommunegrup-
pen påregne å ha et inntektsnivå som ligger noe
under landsgjennomsnittet.

Oslo kommune har et høyt nivå på de frie inntek-
tene. I 2001 hadde Oslo frie inntekter, eksklusive
eiendomsskatt og konsesjonskraft, på 122 prosent
av landsgjennomsnittet. Oslos høye inntektsnivå
har hovedsakelig sammenheng med kommunens
høye skatteinntekter. Hovedstadstilskuddet bidrar
også til å heve kommunens inntektsnivå.

Det er til dels store forskjeller mellom inntekts-
nivået til storbyene. Tabell 12.1 viser frie inntek-
ter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, for den
enkelte storby.

Årsaken til at Oslo og Stavanger har et høyere
nivå på de frie inntektene enn de 3 øvrige byene
er at de har høye skatteinntekter. Oslo og Stavan-
ger hadde i 2001 skatteinntekter på henholdsvis
143 og 118 prosent av landsgjennomsnittet. Ber-
gen, Trondheim og Kristiansand hadde samme år
skatteinntekter på henholdsvis 102, 96 og 93 pro-
sent av landsgjennomsnittet.

4 Tjenesteytingsindikatorer

I dette avsnittet gis en beskrivelse av det kom-
munale tjenestetilbudet i de største byene ut fra
indikatorer som viser barnehagedekning, spesial-
undervisning i grunnskolen, mottakere av hjem-
metjenester og alders- og sykehjemsplasser. Gjenn-
omgangen indikerer at de største byene har et nivå

Tabell 12.1 Frie inntekter, eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraft, korrigert for variasjoner i utgifts-
behov i 2001. Prosent.

Kommune Frie inntekter, eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraft

Oslo 122,2
Bergen 91,6
Trondheim 93,9
Stavanger 103,1
Kristiansand 92,6
Landgjennomsnitt 100
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på det kommunale tjenestetilbudet som ligger om
lag på landsgjennomsnittet.

Etterspørselen etter barnehageplasser, spesielt
for barn i aldersgruppen 1-2 år, er høyere i byer
enn i mindre kommuner3. De 4 nest største byene
hadde i 2001, med en barnehagedekning på 62 pro-
sent for barn i alderen 1-5 år, en dekning på nivå
med landsgjennomsnittet. Oslo kommune hadde
en barnehagedekning på 69 prosent.

Andelen elever i grunnskolen som får spesial-
undervisning er lavere i de 4 nest største byene
enn i landet utenom Oslo. I Oslo var andelen elever
i grunnskolen som fikk spesialundervisning den
samme som i landet for øvrig.

Andelen personer 67 år og over som mottar
hjemmetjenester er noe høyere i storbyene enn i
landet for øvrig. Institusjonsdekningen for perso-
ner over 80 år er også noe høyere i storbyene enn
i landet for øvrig.

I tabell 12.2 vises indikatorer for den enkelte
storby og landsgjennomsnittet, eksklusive Oslo.

3 Kilde: St.meld. nr. 27 (1999-2000), Barnehage til beste for
barn og foreldre.

5 Den økonomiske situasjonen i
Drammen, Fredrikstad og Tromsø

Fredrikstad og Tromsø hadde i 2001 et negativt
netto driftsresultat på henholdsvis 4,7 og 1,5 pro-
sent. Det er betydelig lavere enn landsgjennomsnit-
tet, eksklusive Oslo, som hadde et positivt netto
driftsresultatpå2,0prosent.FredrikstadogTromsø
hadde, med en langsiktig lånegjeld på henholds-
vis 68,1 og 81,1 prosent, en høyere lånegjeld enn
landsgjennomsnittet. Pr. i dag foreligger det ikke
2001-tall for Drammen kommune.

Fredrikstad og Drammen hadde i 2001 frie inn-
tekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på
henholdsvis 91,4 og 92,5 prosent. Kommunenes
lave inntektsnivå har først og fremst sammenheng
med nivået på skatteinntektene og utformingen av
inntektsutjevningen. Finansieringen av regionalpo-
litiske tilskudd bidrar også til å redusere kommu-
nenes inntekter.

Tromsø kommune hadde i 2001 frie inntek-
ter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på
107,1 prosent. Kommunens høye inntektsnivå har
sammenheng med at kommunen mottar Nord-
Norgetilskudd. Hvis Tromsø ikke hadde fått til-
delt Nord-Norgetilskudd ville kommunen hadde
et inntektsnivå på linje med landsgjennomsnit-
tet.

Tabell 12.2 Tjenesteytingsindikatorer for de 5 største byene. Prosent.

Kommune

Dekningsgrad
barnehager 1-5 år

Andel elever i
grunnskolen som
får spesialunder-

visning

Andel innbyggere
67 år og over som

mottar hjemme-
tjenester

Andel innbyggere
80 år og over som

bor i alders- og
sykehjem

Oslo 68,8 5,5 17,9 16,1
Bergen 57,7 4,2 23,7 18,8
Trondheim 64,2 6,5 14,4 11,9
Stavanger 67,2 4,5 17,2 17,5
Kristiansand 60,4 4,4 16,1 15,0
Landsgjennomsnitt
utenom Oslo 61,4 5,5 19,5 15,1
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Vedlegg 13

Befolkningsutvikling 1989-2009

Tabell 13.1 viser befolkningsutviklingen i den
enkelte kommune i perioden 1989 til 2009. Inn-
byggertall er vist for 1989 og 1999. I tillegg er det
gjort en utsiktsanalyse for perioden 1999 til 2009,
som gir et anslag på befolkningstallet i 2009. Ansla-
get er framkommet ved bruk av en utgangsbasert

utsiktsanalyse. Teknikken anslår utsikten for hvert
årskull, basert på faktisk flyttetap/flyttegevinst og
dødelighet for tidligere årskull.

På bakgrunn av befolkningstall for 1989, 1999
og anslag på befolkningstall i 2009, er det vist vekst-
prosenter for de to tiårsperiodene.

Tabell 13.1 Befolkningsutvikling i den enkelte kommune i perioden 1989-2009 (Kilde: NIBR 2001)

Knr Kommunenavn Innbyggertall
1989

Innbyggertall
1999

Innbyggertall
2009

(anslag)

Vekst 89-99
i prosent

Vekst 99-09
i prosent
(anslag)

101 Halden 25 816 26 733 27 471 3,6 2,8
104 Moss 24 657 26 633 28 366 8,0 6,5
105 Sarpsborg 46 671 47 447 47 420 1,7 -0,1
106 Fredrikstad 64 448 67 761 70 270 5,1 3,7
111 Hvaler 3 213 3 494 3 859 8,7 10,4
118 Aremark 1 493 1 451 1 382 -2,8 -4,8
119 Marker 3 424 3 300 3 128 -3,6 -5,2
121 Rømskog 653 674 669 3,2 -0,7
122 Trøgstad 4 799 4 868 4 859 1,4 -0,2
123 Spydeberg 4 284 4 486 4 598 4,7 2,5
124 Askim 12 869 13 521 14 024 5,1 3,7
125 Eidsberg 9 280 9 703 10 116 4,6 4,3
127 Skiptvet 3 156 3 140 3 063 -0,5 -2,5
128 Rakkestad 7 182 7 076 6 890 -1,5 -2,6
135 Råde 5 995 6 217 6 266 3,7 0,8
136 Rygge 11 991 13 288 14 144 10,8 6,4
137 Våler 4 070 4 059 3 909 -0,3 -3,7
138 Hobøl 3 980 4 366 4 717 9,7 8,0

Østfold 237 981 248 217 255 151 4,3 2,8

211 Vestby 11 286 11 815 12 116 4,7 2,5
213 Ski 22 300 25 394 27 855 13,9 9,7
214 Ås 11 917 13 568 14 909 13,9 9,9
215 Frogn 10 113 12 972 16 047 28,3 23,7
216 Nesodden 13 063 15 448 17 439 18,3 12,9
217 Oppegård 20 313 22 953 24 646 13,0 7,4
219 Bærum 89 221 101 494 110 990 13,8 9,4
220 Asker 41 430 49 284 56 461 19,0 14,6
221 Aurskog-Høland 12 596 12 561 12 314 -0,3 -2,0
226 Sørum 11 245 12 133 12 597 7,9 3,8
227 Fet 8 612 9 271 9 614 7,7 3,7
228 Rælingen 13 696 14 493 14 622 5,8 0,9
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229 Enebakk 8 060 8 680 9 086 7,7 4,7
230 Lørenskog 26 066 29 505 31 977 13,2 8,4
231 Skedsmo 33 679 38 701 43 093 14,9 11,3
233 Nittedal 16 114 18 639 20 616 15,7 10,6
234 Gjerdrum 3 778 4 554 5 332 20,5 17,1
235 Ullensaker 18 121 20 160 21 821 11,3 8,2
236 Nes 15 729 16 288 16 412 3,6 0,8
237 Eidsvoll 16 627 17 524 18 193 5,4 3,8
238 Nannestad 7 992 8 967 9 926 12,2 10,7
239 Hurdal 2 545 2 648 2 715 4,0 2,5

Akershus 414 503 467 052 508 781 12,7 8,9

301 Oslo 458 364 507 467 559 359 10,7 10,2

402 Kongsvinger 17 480 17 349 16 868 -0,7 -2,8
403 Hamar 25 132 26 545 27 290 5,6 2,8
412 Ringsaker 31 180 31 622 31 514 1,4 -0,3
415 Løten 7 067 7 188 7 174 1,7 -0,2
417 Stange 17 611 17 928 17 908 1,8 -0,1
418 Nord-Odal 5 335 5 089 4 752 -4,6 -6,6
419 Sør-Odal 7 378 7 349 7 232 -0,4 -1,6
420 Eidskog 6 470 6 409 6 235 -0,9 -2,7
423 Grue 5 881 5 442 4 983 -7,5 -8,4
425 Åsnes 8 528 8 112 7 644 -4,9 -5,8
426 Våler 4 372 4 063 3 685 -7,1 -9,3
427 Elverum 17 332 18 046 18 367 4,1 1,8
428 Trysil 7 330 7 069 6 802 -3,6 -3,8
429 Åmot 4 458 4 379 4 295 -1,8 -1,9
430 Stor-Elvdal 3 371 3 012 2 717 -10,6 -9,8
432 Rendalen 2 499 2 257 2 055 -9,7 -8,9
434 Engerdal 1 721 1 580 1 417 -8,2 -10,3
436 Tolga 1 898 1 812 1 729 -4,5 -4,6
437 Tynset 5 356 5 473 5 520 2,2 0,9
438 Alvdal 2 434 2 417 2 373 -0,7 -1,8
439 Folldal 2 022 1 814 1 616 -10,3 -10,9
441 Os 2 029 2 148 2 264 5,9 5,4

Hedmark 186 884 187 103 184 440 0,1 -1,4

501 Lillehammer 22 782 24 724 26 296 8,5 6,4
502 Gjøvik 26 083 27 013 27 556 3,6 2,0
511 Dovre 3 037 2 851 2 611 -6,1 -8,4
512 Lesja 2 476 2 303 2 109 -7,0 -8,4
513 Skjåk 2 612 2 386 2 141 -8,7 -10,3
514 Lom 2 656 2 567 2 440 -3,4 -4,9
515 Vågå 3 974 3 818 3 611 -3,9 -5,4
516 Nord-Fron 6 192 5 953 5 598 -3,9 -6,0
517 Sel 6 391 6 273 6 034 -1,8 -3,8
519 Sør-Fron 3 486 3 322 3 126 -4,7 -5,9
520 Ringebu 5 200 4 752 4 318 -8,6 -9,1

Knr Kommunenavn Innbyggertall
1989

Innbyggertall
1999

Innbyggertall
2009

(anslag)

Vekst 89-99
i prosent

Vekst 99-09
i prosent
(anslag)
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521 Øyer 4 521 4 859 5 156 7,5 6,1
522 Gausdal 6 492 6 186 5 781 -4,7 -6,5
528 Østre Toten 14 303 14 103 13 666 -1,4 -3,1
529 Vestre Toten 13 325 13 065 12 633 -2,0 -3,3
532 Jevnaker 5 835 5 995 6 030 2,7 0,6
533 Lunner 7 869 8 264 8 525 5,0 3,2
534 Gran 12 561 12 877 13 020 2,5 1,1
536 Søndre Land 6 344 6 073 5 683 -4,3 -6,4
538 Nordre Land 7 028 6 950 6 729 -1,1 -3,2
540 Sør-Aurdal 3 568 3 389 3 212 -5,0 -5,2
541 Etnedal 1 580 1 401 1 226 -11,3 -12,5
542 Nord-Aurdal 6 573 6 560 6 540 -0,2 -0,3
543 Vestre Slidre 2 525 2 282 2 016 -9,6 -11,7
544 Øystre Slidre 3 120 3 060 2 998 -1,9 -2,0
545 Vang 1 817 1 675 1 533 -7,8 -8,5

Oppland 182 350 182 701 180 588 0,2 -1,2

602 Drammen 51 978 54 816 57 141 5,5 4,2
604 Kongsberg 21 179 22 293 23 025 5,3 3,3
605 Ringerike 27 275 27 917 27 969 2,4 0,2
612 Hole 4 485 4 977 5 435 11,0 9,2
615 Flå 1 198 1 102 1 014 -8,0 -8,0
616 Nes 3 410 3 528 3 597 3,5 2,0
617 Gol 4 232 4 390 4 452 3,7 1,4
618 Hemsedal 1 609 1 958 2 392 21,7 22,2
619 Ål 4 898 4 789 4 593 -2,2 -4,1
620 Hol 4 726 4 642 4 468 -1,8 -3,7
621 Sigdal 3 742 3 556 3 345 -5,0 -5,9
622 Krødsherad 2 387 2 254 2 105 -5,6 -6,6
623 Modum 12 262 12 366 12 448 0,8 0,7
624 Øvre Eiker 14 695 15 058 15 175 2,5 0,8
625 Nedre Eiker 18 797 20 502 21 784 9,1 6,3
626 Lier 18 771 21 308 23 583 13,5 10,7
627 Røyken 14 185 16 245 18 027 14,5 11,0
628 Hurum 7 962 8 363 8 749 5,0 4,6
631 Flesberg 2 552 2 491 2 409 -2,4 -3,3
632 Rollag 1 455 1 492 1 511 2,5 1,3
633 Nore og Uvdal 2 903 2 764 2 612 -4,8 -5,5

Buskerud 224 701 236 811 245 834 5,4 3,8

701 Borre 22 507 23 764 24 619 5,6 3,6
702 Holmestrand 9 144 9 384 9 420 2,6 0,4
704 Tønsberg 31 275 34 716 38 150 11,0 9,9
706 Sandefjord 35 888 39 317 42 313 9,6 7,6
709 Larvik 38 019 40 386 42 201 6,2 4,5
711 Svelvik 5 930 6 284 6 505 6,0 3,5
713 Sande 6 934 7 377 7 658 6,4 3,8
714 Hof 2 711 2 891 3 077 6,6 6,4
716 Våle 3 885 4 219 4 522 8,6 7,2

Knr Kommunenavn Innbyggertall
1989

Innbyggertall
1999

Innbyggertall
2009

(anslag)

Vekst 89-99
i prosent

Vekst 99-09
i prosent
(anslag)
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718 Ramnes 3 450 3 717 3 948 7,7 6,2
719 Andebu 4 380 4 678 4 838 6,8 3,4
720 Stokke 8 814 9 557 10 108 8,4 5,8
722 Nøtterøy 18 009 19 601 20 879 8,8 6,5
723 Tjøme 3 855 4 505 5 211 16,9 15,7
728 Lardal 2 406 2 379 2 315 -1,1 -2,7

Vestfold 197 207 212 775 225 764 7,9 6,1

805 Porsgrunn 31 209 32 892 33 963 5,4 3,3
806 Skien 47 679 49 592 50 656 4,0 2,1
807 Notodden 12 483 12 272 11 866 -1,7 -3,3
811 Siljan 2 187 2 269 2 292 3,7 1,0
814 Bamble 13 797 14 142 14 273 2,5 0,9
815 Kragerø 10 780 10 656 10 532 -1,2 -1,2
817 Drangedal 4 463 4 175 3 870 -6,5 -7,3
819 Nome 6 954 6 648 6 325 -4,4 -4,9
821 Bø 4 668 4 964 5 275 6,3 6,3
822 Sauherad 4 421 4 411 4 329 -0,2 -1,9
826 Tinn 6 876 6 560 6 261 -4,6 -4,6
827 Hjartdal 1 758 1 687 1 611 -4,0 -4,5
828 Seljord 3 135 2 928 2 743 -6,6 -6,3
829 Kviteseid 2 976 2 667 2 356 -10,4 -11,7
830 Nissedal 1 502 1 447 1 391 -3,7 -3,9
831 Fyresdal 1 430 1 353 1 277 -5,4 -5,6
833 Tokke 2 746 2 506 2 235 -8,7 -10,8
834 Vinje 3 917 3 869 3 847 -1,2 -0,6

Telemark 162 981 165 038 165 102 1,3 0,0

901 Risør 6 995 7 000 6 941 0,1 -0,8
904 Grimstad 15 522 17 821 20 249 14,8 13,6
906 Arendal 37 791 39 446 40 696 4,4 3,2
911 Gjerstad 2 604 2 509 2 419 -3,6 -3,6
912 Vegårshei 1 839 1 838 1 818 -0,1 -1,1
914 Tvedestrand 5 885 5 967 6 046 1,4 1,3
919 Froland 4 060 4 497 4 906 10,8 9,1
926 Lillesand 8 036 8 816 9 587 9,7 8,7
928 Birkenes 4 062 4 290 4 607 5,6 7,4
929 Åmli 1 999 1 862 1 733 -6,9 -6,9
935 Iveland 1 155 1 128 1 097 -2,3 -2,7
937 Evje og Hornnes 3 378 3 346 3 285 -0,9 -1,8
938 Bygland 1 396 1 351 1 336 -3,2 -1,1
940 Valle 1 430 1 439 1 486 0,6 3,3
941 Bykle 728 868 1 058 19,2 21,9

Aust-Agder 96 880 102 178 107 264 5,5 5,0

1001 Kristiansand 64 888 72 395 79 248 11,6 9,5
1002 Mandal 12 465 13 316 13 985 6,8 5,0
1003 Farsund 9 349 9 630 9 915 3,0 3,0

Knr Kommunenavn Innbyggertall
1989

Innbyggertall
1999

Innbyggertall
2009

(anslag)

Vekst 89-99
i prosent

Vekst 99-09
i prosent
(anslag)

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

2592001–2002



1004 Flekkefjord 8 785 8 851 8 878 0,8 0,3
1014 Vennesla 11 517 12 141 12 437 5,4 2,4
1017 Songdalen 5 115 5 455 5 644 6,6 3,5
1018 Søgne 7 486 8 929 10 443 19,3 17,0
1021 Marnardal 2 207 2 198 2 158 -0,4 -1,8
1026 Åseral 808 878 932 8,7 6,2
1027 Audnedal 1 598 1 530 1 474 -4,3 -3,7
1029 Lindesnes 4 183 4 395 4 608 5,1 4,8
1032 Lyngdal 6 692 7 064 7 498 5,6 6,1
1034 Hægebostad 1 541 1 621 1 755 5,2 8,3
1037 Kvinesdal 5 666 5 554 5 359 -2,0 -3,5
1046 Sirdal 1 726 1 734 1 738 0,5 0,2

Vest-Agder 144 026 155 691 166 072 8,1 6,7

1101 Eigersund 12 391 13 288 14 118 7,2 6,2
1102 Sandnes 44 340 52 998 61 768 19,5 16,5
1103 Stavanger 97 570 108 818 118 793 11,5 9,2
1106 Haugesund 27 600 30 362 33 175 10,0 9,3
1111 Sokndal 3 487 3 358 3 156 -3,7 -6,0
1112 Lund 3 101 3 096 3 061 -0,2 -1,1
1114 Bjerkreim 2 340 2 456 2 536 5,0 3,3
1119 Hå 13 034 13 921 14 682 6,8 5,5
1120 Klepp 11 788 13 789 15 622 17,0 13,3
1121 Time 11 929 13 317 14 483 11,6 8,8
1122 Gjesdal 7 263 8 911 10 680 22,7 19,9
1124 Sola 15 719 18 915 21 871 20,3 15,6
1127 Randaberg 7 561 8 773 9 809 16,0 11,8
1129 Forsand 999 1 018 1 049 1,9 3,0
1130 Strand 9 545 10 122 10 547 6,0 4,2
1133 Hjelmeland 2 827 2 756 2 684 -2,5 -2,6
1134 Suldal 4 119 4 043 3 961 -1,8 -2,0
1135 Sauda 5 355 5 081 4 690 -5,1 -7,7
1141 Finnøy 2 777 2 865 2 936 3,2 2,5
1142 Rennesøy 2 561 3 111 3 753 21,5 20,6
1144 Kvitsøy 492 523 538 6,3 2,9
1145 Bokn 738 786 837 6,5 6,5
1146 Tysvær 8 013 8 828 9 592 10,2 8,7
1149 Karmøy 35 094 36 971 38 120 5,3 3,1
1151 Utsira 225 256 314 13,8 22,7
1154 Vindafjord 4 885 4 848 4 761 -0,8 -1,8

Rogaland 335 753 373 210 407 536 11,2 9,2

1201 Bergen 211 826 229 496 242 650 8,3 5,7
1211 Etne 4 037 3 917 3 772 -3,0 -3,7
1214 Ølen 3 135 3 287 3 381 4,8 2,9
1216 Sveio 4 582 4 623 4 648 0,9 0,5
1219 Bømlo 9 675 10 739 11 587 11,0 7,9
1221 Stord 14 483 16 144 17 471 11,5 8,2
1222 Fitjar 3 072 2 992 3 077 -2,6 2,8
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1223 Tysnes 2 915 2 843 2 748 -2,5 -3,3
1224 Kvinnherad 13 121 13 196 13 047 0,6 -1,1
1227 Jondal 1 266 1 151 1 042 -9,1 -9,5
1228 Odda 8 289 7 727 7 043 -6,8 -8,9
1231 Ullensvang 3 988 3 562 3 109 -10,7 -12,7
1232 Eidfjord 1 070 1 037 989 -3,1 -4,6
1233 Ulvik 1 239 1 222 1 191 -1,4 -2,5
1234 Granvin 1 036 1 044 1 048 0,8 0,4
1235 Voss 14 035 13 726 13 155 -2,2 -4,2
1238 Kvam 8 773 8 592 8 295 -2,1 -3,5
1241 Fusa 3 727 3 684 3 634 -1,2 -1,4
1242 Samnanger 2 412 2 282 2 125 -5,4 -6,9
1243 Os 12 608 13 896 14 945 10,2 7,5
1244 Austevoll 4 200 4 406 4 591 4,9 4,2
1245 Sund 4 976 5 160 5 274 3,7 2,2
1246 Fjell 14 735 18 178 21 818 23,4 20,0
1247 Askøy 18 631 19 727 20 399 5,9 3,4
1251 Vaksdal 4 519 4 192 3 817 -7,2 -8,9
1252 Modalen 340 354 374 4,1 5,6
1253 Osterøy 7 016 7 006 6 879 -0,1 -1,8
1256 Meland 4 534 5 353 6 239 18,1 16,6
1259 Øygarden 3 158 3 623 4 091 14,7 12,9
1260 Radøy 4 560 4 585 4 576 0,5 -0,2
1263 Lindås 11 861 12 492 13 003 5,3 4,1
1264 Austrheim 2 684 2 527 2 353 -5,8 -6,9
1265 Fedje 730 682 617 -6,6 -9,5
1266 Masfjorden 1 891 1 774 1 645 -6,2 -7,3

Hordaland 409 124 435 219 454 633 6,4 4,5

1401 Flora 9 856 11 226 12 579 13,9 12,1
1411 Gulen 2 606 2 489 2 365 -4,5 -5,0
1412 Solund 1 144 959 803 -16,2 -16,3
1413 Hyllestad 1 751 1 554 1 372 -11,3 -11,7
1416 Høyanger 4 864 4 677 4 419 -3,8 -5,5
1417 Vik 2 507 2 965 2 847 18,3 -4,0
1418 Balestrand 1 915 1 513 1 382 -21,0 -8,7
1419 Leikanger 2 834 2 183 2 091 -23,0 -4,2
1420 Sogndal 5 940 6 666 7 047 12,2 5,7
1421 Aurland 1 834 1 833 1 806 -0,1 -1,5
1422 Lærdal 2 172 2 202 2 178 1,4 -1,1
1424 Årdal 6 257 5 797 5 138 -7,4 -11,4
1426 Luster 5 172 5 003 4 876 -3,3 -2,5
1428 Askvoll 3 539 3 349 3 116 -5,4 -7,0
1429 Fjaler 2 927 2 964 3 045 1,3 2,7
1430 Gaular 2 939 2 886 2 817 -1,8 -2,4
1431 Jølster 3 026 2 957 2 897 -2,3 -2,0
1432 Førde 8 505 10 473 12 509 23,1 19,4
1433 Naustdal 2 719 2 736 2 793 0,6 2,1
1438 Bremanger 4 568 4 170 3 739 -8,7 -10,3
1439 Vågsøy 6 373 6 479 6 432 1,7 -0,7
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1441 Selje 3 299 3 066 2 822 -7,1 -8,0
1443 Eid 5 523 5 780 5 854 4,7 1,3
1444 Hornindal 1 217 1 227 1 228 0,8 0,1
1445 Gloppen 6 299 5 769 5 327 -8,4 -7,7
1449 Stryn 6 754 6 666 6 564 -1,3 -1,5

Sogn og Fjordane 106 540 107 589 108 046 1,0 0,4

1502 Molde 22 125 23 710 24 940 7,2 5,2
1503 Kristiansund 17 150 16 925 16 475 -1,3 -2,7
1504 Ålesund 35 751 38 855 41 563 8,7 7,0
1511 Vanylven 3 924 3 584 3 257 -8,7 -9,1
1514 Sande 3 337 3 081 2 787 -7,7 -9,5
1515 Herøy 8 143 8 390 8 518 3,0 1,5
1516 Ulstein 5 662 6 541 7 446 15,5 13,8
1517 Hareid 4 486 4 748 4 883 5,8 2,8
1519 Volda 8 006 8 322 8 546 3,9 2,7
1520 Ørsta 10 186 10 276 10 251 0,9 -0,2
1523 Ørskog 1 976 2 076 2 165 5,1 4,3
1524 Norddal 2 043 1 960 1 873 -4,1 -4,4
1525 Stranda 4 660 4 677 4 653 0,4 -0,5
1526 Stordal 1 028 1 052 1 091 2,3 3,7
1528 Sykkylven 6 823 7 280 7 592 6,7 4,3
1529 Skodje 3 355 3 513 3 604 4,7 2,6
1531 Sula 6 691 7 070 7 359 5,7 4,1
1532 Giske 6 253 6 344 6 275 1,5 -1,1
1534 Haram 8 629 8 774 8 739 1,7 -0,4
1535 Vestnes 6 396 6 530 6 544 2,1 0,2
1539 Rauma 7 819 7 415 6 922 -5,2 -6,6
1543 Nesset 3 353 3 289 3 206 -1,9 -2,5
1545 Midsund 2 077 1 978 1 847 -4,8 -6,6
1546 Sandøy 1 528 1 332 1 131 -12,8 -15,1
1547 Aukra 2 967 2 978 2 935 0,4 -1,4
1548 Fræna 8 916 9 005 8 949 1,0 -0,6
1551 Eide 3 071 3 193 3 290 4,0 3,0
1554 Averøy 5 618 5 409 5 138 -3,7 -5,0
1556 Frei 4 867 5 199 5 425 6,8 4,3
1557 Gjemnes 2 915 2 683 2 470 -8,0 -7,9
1560 Tingvoll 3 463 3 148 2 855 -9,1 -9,3
1563 Sunndal 7 553 7 368 6 934 -2,4 -5,9
1566 Surnadal 6 466 6 252 6 007 -3,3 -3,9
1567 Rindal 2 263 2 138 2 000 -5,5 -6,5
1569 Aure 2 848 2 782 2 749 -2,3 -1,2
1571 Halsa 2 134 1 808 1 540 -15,3 -14,8
1572 Tustna 1 128 1 041 953 -7,7 -8,5
1573 Smøla 2 736 2 432 2 143 -11,1 -11,9

Møre og Romsdal 238 346 243 158 245 055 2,0 0,8
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1601 Trondheim 137 346 148 859 157 193 8,4 5,6
1612 Hemne 4 295 4 324 4 288 0,7 -0,8
1613 Snillfjord 1 196 1 093 986 -8,6 -9,8
1617 Hitra 4 298 4 038 3 762 -6,0 -6,8
1620 Frøya 4 293 4 115 3 932 -4,1 -4,4
1621 Ørland 4 905 5 037 5 040 2,7 0,1
1622 Agdenes 1 918 1 783 1 652 -7,0 -7,3
1624 Rissa 6 532 6 503 6 435 -0,4 -1,0
1627 Bjugn 4 901 4 696 4 420 -4,2 -5,9
1630 Åfjord 3 592 3 403 3 189 -5,3 -6,3
1632 Roan 1 232 1 121 1 011 -9,0 -9,8
1633 Osen 1 316 1 194 1 070 -9,3 -10,4
1634 Oppdal 6 157 6 288 6 324 2,1 0,6
1635 Rennebu 2 945 2 700 2 449 -8,3 -9,3
1636 Meldal 4 393 3 991 3 588 -9,2 -10,1
1638 Orkdal 10 184 10 250 10 281 0,6 0,3
1640 Røros 5 353 5 545 5 694 3,6 2,7
1644 Holtålen 2 512 2 239 2 018 -10,9 -9,9
1648 Midtre Gauldal 6 033 5 779 5 468 -4,2 -5,4
1653 Melhus 12 432 13 169 13 666 5,9 3,8
1657 Skaun 5 536 5 843 6 029 5,5 3,2
1662 Klæbu 4 306 4 875 5 290 13,2 8,5
1663 Malvik 9 564 11 132 12 710 16,4 14,2
1664 Selbu 4 097 3 926 3 768 -4,2 -4,0
1665 Tydal 1 008 949 864 -5,9 -9,0

Sør-Trøndelag 250 344 262 852 271 127 5,0 3,1

1702 Steinkjer 20 577 20 459 19 948 -0,6 -2,5
1703 Namsos 11 840 12 325 12 603 4,1 2,3
1711 Meråker 2 750 2 637 2 503 -4,1 -5,1
1714 Stjørdal 17 276 18 238 18 879 5,6 3,5
1717 Frosta 2 503 2 430 2 338 -2,9 -3,8
1718 Leksvik 3 589 3 512 3 415 -2,1 -2,8
1719 Levanger 16 704 17 501 18 006 4,8 2,9
1721 Verdal 13 391 13 644 13 618 1,9 -0,2
1723 Mosvik 964 925 891 -4,0 -3,7
1724 Verran 3 139 2 733 2 285 -12,9 -16,4
1725 Namdalseid 2 011 1 831 1 626 -9,0 -11,2
1729 Inderøy 5 816 5 802 5 744 -0,2 -1,0
1736 Snåsa 2 526 2 397 2 236 -5,1 -6,7
1738 Lierne 1 694 1 565 1 426 -7,6 -8,9
1739 Røyrvik 742 595 471 -19,8 -20,8
1740 Namsskogan 1 188 989 796 -16,8 -19,5
1742 Grong 2 488 2 565 2 598 3,1 1,3
1743 Høylandet 1 409 1 335 1 249 -5,3 -6,4
1744 Overhalla 3 777 3 659 3 486 -3,1 -4,7
1748 Fosnes 858 794 711 -7,5 -10,5
1749 Flatanger 1 436 1 238 1 054 -13,8 -14,9
1750 Vikna 3 747 3 867 3 972 3,2 2,7
1751 Nærøy 5 581 5 353 5 091 -4,1 -4,9
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1755 Leka 852 714 595 -16,2 -16,7

Nord-Trøndelag 126 858 127 108 125 541 0,2 -1,2

1804 Bodø 36 536 41 367 45 212 13,2 9,3
1805 Narvik 18 597 18 600 18 177 0,0 -2,3
1811 Bindal 2 095 1 921 1 720 -8,3 -10,5
1812 Sømna 2 123 2 116 2 099 -0,3 -0,8
1813 Brønnøy 6 936 7 433 7 882 7,2 6,0
1815 Vega 1 549 1 414 1 279 -8,7 -9,5
1816 Vevelstad 671 592 524 -11,8 -11,5
1818 Herøy 2 094 1 881 1 706 -10,2 -9,3
1820 Alstahaug 7 487 7 440 7 354 -0,6 -1,2
1822 Leirfjord 2 364 2 242 2 114 -5,2 -5,7
1824 Vefsn 13 286 13 553 13 344 2,0 -1,5
1825 Grane 1 734 1 652 1 571 -4,7 -4,9
1826 Hattfjelldal 1 728 1 634 1 523 -5,4 -6,8
1827 Dønna 1 787 1 582 1 389 -11,5 -12,2
1828 Nesna 1 810 1 882 1 952 4,0 3,7
1832 Hemnes 4 821 4 689 4 451 -2,7 -5,1
1833 Rana 24 646 25 255 24 990 2,5 -1,0
1834 Lurøy 2 265 2 107 1 954 -7,0 -7,3
1835 Træna 529 466 394 -11,9 -15,5
1836 Rødøy 1 743 1 570 1 429 -9,9 -9,0
1837 Meløy 7 111 6 796 6 318 -4,4 -7,0
1838 Gildeskål 2 594 2 351 2 133 -9,4 -9,3
1839 Beiarn 1 488 1 311 1 151 -11,9 -12,2
1840 Saltdal 5 190 4 887 4 554 -5,8 -6,8
1841 Fauske 10 017 9 632 9 122 -3,8 -5,3
1842 Skjerstad 1 235 1 098 979 -11,1 -10,8
1845 Sørfold 2 820 2 367 1 971 -16,1 -16,7
1848 Steigen 3 271 2 977 2 709 -9,0 -9,0
1849 Hamarøy 2 312 2 008 1 723 -13,1 -14,2
1850 Tysfjord 2 622 2 302 2 008 -12,2 -12,8
1851 Lødingen 2 843 2 471 2 098 -13,1 -15,1
1852 Tjeldsund 1 711 1 527 1 330 -10,8 -12,9
1853 Evenes 1 730 1 523 1 343 -12,0 -11,8
1854 Ballangen 3 055 2 775 2 503 -9,2 -9,8
1856 Røst 631 666 697 5,5 4,7
1857 Værøy 891 775 659 -13,0 -15,0
1859 Flakstad 1 604 1 575 1 498 -1,8 -4,9
1860 Vestvågøy 10 547 10 750 10 873 1,9 1,1
1865 Vågan 9 353 9 229 8 970 -1,3 -2,8
1866 Hadsel 8 706 8 321 7 856 -4,4 -5,6
1867 Bø 3 814 3 288 2 762 -13,8 -16,0
1868 Øksnes 4 866 4 758 4 542 -2,2 -4,5
1870 Sortland 8 301 9 230 9 938 11,2 7,7
1871 Andøy 6 574 5 744 4 881 -12,6 -15,0
1874 Moskenes 1 445 1 352 1 246 -6,4 -7,8

Nordland 239 532 239 109 234 928 -0,2 -1,7
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1 901 Harstad 22 384 23 025 22 919 2,9 -0,5
1902 Tromsø 50 548 59 145 66 417 17,0 12,3
1911 Kvæfjord 3 527 3 287 3 106 -6,8 -5,5
1913 Skånland 3 409 3 109 2 803 -8,8 -9,8
1915 Bjarkøy 723 602 497 -16,7 -17,4
1917 Ibestad 2 229 1 763 1 367 -20,9 -22,5
1919 Gratangen 1 483 1 345 1 203 -9,3 -10,6
1920 Lavangen 1 149 1 052 944 -8,4 -10,3
1922 Bardu 3 890 3 889 3 807 0,0 -2,1
1923 Salangen 2 586 2 346 2 139 -9,3 -8,8
1924 Målselv 7 420 7 054 6 512 -4,9 -7,7
1925 Sørreisa 3 438 3 294 3 062 -4,2 -7,0
1926 Dyrøy 1 587 1 337 1 126 -15,8 -15,8
1927 Tranøy 1 992 1 695 1 409 -14,9 -16,9
1928 Torsken 1 310 1 166 1 026 -11,0 -12,0
1929 Berg 1 224 1 111 978 -9,2 -12,0
1931 Lenvik 10 899 11 039 10 987 1,3 -0,5
1933 Balsfjord 6 378 5 749 5 091 -9,9 -11,4
1936 Karlsøy 2 774 2 496 2 189 -10,0 -12,3
1938 Lyngen 3 595 3 225 2 865 -10,3 -11,2
1939 Storfjord 1 836 1 872 1 899 2,0 1,4
1940 Kåfjord 2 819 2 369 1 948 -16,0 -17,8
1941 Skjervøy 3 082 2 934 2 769 -4,8 -5,6
1942 Nordreisa 4 697 4 821 4 851 2,6 0,6
1943 Kvænangen 1 615 1 435 1 239 -11,1 -13,7

Troms 146 594 151 160 153 153 3,1 1,3

2002 Vardø 3 008 2 705 2 362 -10,1 -12,7
2003 Vadsø 5 967 6 130 6 015 2,7 -1,9
2004 Hammerfest 9 240 9 213 8 828 -0,3 -4,2
2011 Kautokeino 2 953 3 068 3 128 3,9 2,0
2012 Alta 14 857 16 837 18 422 13,3 9,4
2014 Loppa 1 687 1 426 1 161 -15,5 -18,6
2015 Hasvik 1 337 1 200 1 043 -10,2 -13,1
2017 Kvalsund 1 394 1 106 887 -20,7 -19,8
2018 Måsøy 1 839 1 477 1 155 -19,7 -21,8
2019 Nordkapp 3 975 3 517 2 977 -11,5 -15,4
2020 Porsanger 4 475 4 451 4 271 -0,5 -4,0
2021 Karasjok 2 652 2 901 3 047 9,4 5,0
2022 Lebesby 1 754 1 463 1 185 -16,6 -19,0
2023 Gamvik 1 424 1 288 1 148 -9,6 -10,9
2024 Berlevåg 1 367 1 236 1 085 -9,6 -12,2
2025 Deatnu-Tana 3 195 3 074 2 915 -3,8 -5,2
2027 Nesseby 1 037 965 883 -6,9 -8,5
2028 Båtsfjord 2 346 2 470 2 504 5,3 1,4
2030 Sør-Varanger 9 641 9 532 9 094 -1,1 -4,6

Finnmark 74 148 74 059 72 110 -0,1 -2,6

Landet 423 3116 4 478 497 4 670 484 5,8 4,3

Kilde:NIBR 2001
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