Tabell 2

Innbyggertilskudd for fylkeskommunene (Kap. 572 post 60).

Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger for den
enkelte fylkeskommune. Deretter skjer det en omfordeling mellom fylkeskommunene på
grunn av utgiftsutjevningen og overgangsordningen. Inntektsutjevningen inngår også i
post 60, den beregnes fortløpende sju ganger i året etter hvert som skatteinngangen
foreligger og er ikke med i Grønt hefte. Samlet sum på denne posten for den enkelte
fylkeskommune vil derfor ikke være klar før i februar 2005. Utgiftsutjevningen,
inntektsutjevningen og overgangsordningen innebærer alle en omfordeling mellom
fylkeskommunene.
Innbyggertilskuddet m/utgiftsutjevning, inntektsutjevning og overgangsordning er basert
på befolkningstall per 1. januar 2004. Overgangsordningene for nøytral merverdiavgift er
basert på befolkningstall per 1. januar 2003.
Kolonne 1 – Innbyggertilskudd uten utgiftsutjevning.
Det samlede beløpet som fordeles likt per innbygger er gitt av den totale bevilgningen på
kapittel 572 post 60 fratrukket midler som ikke skal omfordeles i 2004, jf nærmere omtale i
tabell C. Etter revidert nasjonalbudsjett 2004 er beløpet 9 798 millioner kroner eller 2 141
kroner per innbygger.
Kolonne 2 – Utgiftsutjevning m.m.
Kolonne 2 viser omfordelingen som følge av utgiftsutjevningen og korreksjonsordningen
for elever i statlige og private skoler. Kolonnen er dokumentert ytterligere i vedlegg 2,
tabell A.
Kolonne 3 – Overgangsordning.
Kolonne 3 viser omfordeling som følge av overgangsordningen for oppgaveendringer,
innlemminger m.m. Summen av kolonne 1 og 2 er beregnet med utgangspunkt i ferdig
gjennomført omfordeling av oppgaveendringer og innlemminger. Gjennom korreksjon for
overgangsordningen i kolonne 3, får fylkeskommuner som etter hvert skal ha høyere
tilskudd, et trekk. Dette trekket reduseres med 20 prosent hvert år, slik at det nye
tilskuddsnivået er nådd etter 5 år. Motsatt får fylkeskommuner som etter hvert skal ha
lavere tilskudd, et tillegg gjennom korreksjonen for overgangsordningen. Dette tillegget
reduseres med 20 prosent hvert år. Kolonnen er dokumentert ytterligere i vedlegg 1,
tabell B.
Kolonne 4 - Utenfor overgangsordningen.
Innlemminger som legges inn i inntektssystemet, men som ikke omfattes av
overgangsordningen i 2004. Nærmere beskrivelse er gitt i vedlegg 1, tabell C.
Kolonne 5 - Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning.
Summen av kolonnene 1 – 4. Kolonnen er også vist i tabell 1, kolonne 1.

