
FORORD 

Dette er en revidert utgave av beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) som 
ble lagt fram i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2004 (rundskriv 
H-24/03). Fra og med 2003 baseres innbyggertilskuddet i inntektssystemet på 
befolkningstall pr 01.01. i budsjettåret. Befolkningstall pr 01.01.04 forelå ikke da 
statsbudsjettet ble lagt fram. I rundskriv H-24/03 ble det derfor kun presentert et 
foreløpig innbyggertilskudd til den enkelte kommune og fylkeskommune. Nå 
foreligger befolkningstall pr 01.01.04, og i denne reviderte utgaven av Grønt hefte 
presenteres endelig innbyggertilskudd m/utgiftsutjevning til den enkelte kommune og 
fylkeskommune. For en nærmere redegjørelse om bruk av nyere befolkningstall vises 
det til kommuneproposisjonen for 2005 (St.prp. nr 64 (2003-2004)) og til 
kommuneproposisjonen for 2003 (St.prp. nr 64 (2001-2002)).  
 
Det er kun innbyggertilskuddet m/utgiftsutjevning og inntektsutjevning som baseres 
på nyere befolkningstall. Størrelse på de øvrige tilskuddene i inntektssystemet vil 
derfor ikke endres.  
 
Innbyggertilskuddet endres ved bruk av nyere befolkningstall ved at 
innbyggertilskuddet før utgiftutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens 
alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen er basert 
på nye befolkningstall. Utgiftutjevningen knyttet alle andre kriterier enn 
aldersammensetning er ikke endret i forhold til saldert budsjett. I tabell F vises det 
hvor mye mer/mindre den enkelte (fylkes) kommune vil få i innbyggertilskuddet 
m/utgiftsutjevning som følge av at innbyggertilskuddet baseres på befolkningstall pr 
01.01.04 (i stedet for befolkningstall pr 01.01.03). Justeringen av innbyggertilskuddet 
m/utgiftsutjevning vil i sin helhet bli foretatt i forbindelse med utbetalingen av 
rammetilskudd i juli måned. Kommuner som tjener på bruk av nyere befolkningstall 
vil få et tillegg på innbyggertilskuddet, motsatt vil kommuner som taper få et trekk på 
innbyggertilskuddet.  
 
Inntektsutjevningen har siden innføringen av løpende inntektsutjevningen blitt 
beregnet fortløpende gjennom budsjettåret. Det betyr at det først er i februar 2005 vi 
vil vite nøyaktig hvor mye den enkelte (fylkes) kommune har tjent/tapt på at 
inntektsutjevningen baseres på nyere befolkningstall.  
 
Tabell 1 og 2 består av beregningene av rammetilskuddet for 2004. Beregningen av 
rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner bygger på de samme prinsipper og 
er presentert i parallelle tabellsett. Tabell 1 inneholder samlet rammetilskudd og 
fordelingen på de enkelte poster på statsbudsjettets kap. 5711 og 5722. Tabell 2 viser 
en mer detaljert oversikt over innbyggertilskudd og utgiftsutjevning.  
Vedlegg 1 og 2 viser tabeller over mellomregninger som er grunnlag for tabell 1 og 2.  
 

                                                 
1Rammetilskudd til kommuner eksklusive rammefinansieringsforsøk (post 68) og kunnskapsutvikling (post 21). 
2Rammetilskudd til fylkeskommuner. 



Grønt hefte er en rent teknisk dokumentasjon. På grunn av avrunding av desimalene 
kan det enkelte steder forekomme små avvik ved summering. Det er justert for slike 
avrundingsfeil i tabell 1.  
 
I innledningen er det gitt en oversikt over hovedelementene og framgangsmåten ved 
beregning av overføringene gjennom inntektssystemet. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet ved kommunalavdelingen ønsker å presentere 
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner på en best mulig måte. Vi tar 
derfor gjerne imot kommentarer og forslag til forbedringer av Grønt hefte.   
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