Tabell C
Enkeltsaker utenfor overgangsordningen.
Fylkeskommunene
I forhold til den beregningstekniske dokumentasjonen (Grønt hefte) som ble lagt frem
i forbindelse med statsbudsjettet (rundskriv H-24/03), er følgende saker omhandlet i
tabell C:
•
•
•

•

Forsøk med oppgavedifferensiering. 116,2 millioner kroner trekkes ut av
fylkeskommunenes rammer for å finansiere forsøk, jf. kolonne 1.
Lade behandlingssenter. 3 millioner kroner trekkes ut av rammen til SørTrøndelag fylkeskommune som følge av særskilte tilpasningen vedrørende
Lade behandlingssenter. Det vises til kommentarer for kolonne 4.
Korreksjon gjeldsslette barnevern m.v. 5,8 millioner kroner trekkes ut fra seks
fylkeskommuner som følge av reduserte renteutgifter i forbindelse med
gjeldsslette knyttet til ansvarsovertakelsen. Det vises til kommentarer i
kolonne 5.
Akuttinstitusjon Oslo. 23,7 millioner kroner trekkes ut av Oslo
fylkeskommunes ramme som følge av ansvarsovertakelse. Det vises til
kommentarer i kolonne 6.

Følgende enkeltsaker ligger i tabell C:
Kol.
1
2
3
4
5
6

Sak
Forsøk med oppgavedifferensiering
Overtagelse av Bratsbergbanen
Skole- og studentrabatt
Lade behandlingssenter
Korreksjon gjeldsslette barnevern m.v.
Akuttinstitusjon Oslo
Sum

Departement
KRD
SD
SD
HD
BFD, SOS, HD
HD

Beløp i 1 000 kr
-126 608
5 000
90 859
-3 000
-5 804
-23 700
-63 253

Kolonne 1 - Forsøk med oppgavedifferensiering.
Båtsfjord kommune fikk godkjent forsøk med kommunal overtakelse av videregående
skole fra fylkeskommunen i en forsøksperiode på 4 år, med oppstartsdato 1. august
2003. Det foretas derfor et uttrekk fra rammetilskuddet til Finnmark fylkeskommune.
Båtsfjord kommune mottar et beløp tilsvarende uttrekket fra fylkeskommunen. I 2004
vil 10,408 mill. kr overføres fra Finnmark fylkeskommune til Båtsfjord kommune.
Forsøk med kommunal oppgavedifferensiering innebærer at
kommuner/fylkeskommuner overtar ansvar for fylkeskommunale/statlige oppgaver
for en nærmere avgrenset forsøksperiode.
Det er iverksatt en rekke forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene fra 1.
januar 2004. Forsøkene varer ut 2007. For nærmere informasjon om forsøkene, se
vedtekter lagt ut på departementets hjemmesider www.krd.no under lenken
kommunen/oppgavefordeling.

Noen av forsøkene omhandler fylkeskommunale oppgaver innen videregående
opplæring, kulturminne og samferdsel. For disse forsøkene må det gjøres et uttrekk i
rammetilskuddet til den fylkeskommunen oppgaven overføres fra. Kommunen som
gjennomfører forsøket, mottar et beløp tilsvarende uttrekket i rammetilskuddet til
fylkeskommunen.
For nærmere beskrivelse av framskriving av uttrekksbeløp i forsøksperioden for
forsøkene innen kulturminne og samferdsel, se St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om
lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 kapittel 14.5.3.
Kolonne 2 – Overtagelse av Bratsbergbanen.
Fra og med 1. januar 2004 blir ansvaret for den framtidige kollektivtransporten
mellom Notodden og Porsgrunn overført fra staten til Telemark fylkeskommune.
Rammetilskuddet til fylkeskommunene øker som følge av dette med 5 millioner
kroner i 2004.
Kolonne 3 – Skole og studentrabatt.
I budsjettet for 2003 ble midlene til skole- og studentrabatt trukket ut av
overgangsordningen i inntektssystemet og lagt inn i tabell C, utenfor
overgangsordningen. Fordelingen av midlene mellom fylkeskommunen var basert på
beregninger foretatt av ECON. ECON har nå oppdatert disse beregningene, og de nye
beregningene viser at merutgiftene fordeler seg på en annen måte mellom
fylkeskommunene enn det som er lagt til grunn for fordelingen av bevilgningen i
2003.
Midlene til skole- og studentrabatt vil også i 2004 ligger utenfor overgangsordningen
(prisjustert). Midlene vil fordeles mellom fylkeskommunene på bakgrunn av de nye
beregningene til ECON.
Kolonne 4 – Lade behandlingssenter.
Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk like før årsskiftet 2003 en avtale med Blå
Kors om utvidelse av akuttavdelingen ved Lade behandlingssenter. De økonomiske
konsekvensene gjenspeiler ikke uttrekket av de frie inntektene i forbindelse med
rusreformen. På denne bakgrunn trekkes Sør-Trøndelag fylkeskommune for 3
millioner kroner over rammetilskuddet som følge av den særskilte tilpasningen
vedrørende Lade behandlingssenter. Det vises til omtale i revidert nasjonalbudsjett.
Kolonne 5 – Gjeldsslette barnevern, familievern og rusomsorg.
Seks fylkeskommuner har en restlånegjeld eksklusive ubrukte lånemidler per 31.
desember 2003 som er lavere enn tidligere bevilget og utbetalt gjeldsslettetilskudd.
Korreksjon i gjeldssletten for disse fylkeskommunene på samlet 5,804 millioner
kroner. Når gjeld til fylkeskommunene slettes i forbindelse med ansvarsoverføringen,
vil behovet for inntekter til å dekke rentekostnader knyttet til gjelden bli redusert. Det
vises til omtale i revidert nasjonalbudsjett.
Kolonne 6 – Akuttinstitusjon Oslo.
Akuttinstitusjonen for rusmiddelmisbrukere var inntil spesialisthelsetjenestereformen
en frittstående institusjon under Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Institusjonen var
lovhjemlet i spesialisthelsetjenesteloven. Ved overføringen av Akuttinstitusjonen til

staten fra 1. januar 2002 ble det ikke foretatt et uttrekk av driftsmidler fra Oslo
kommunes frie inntekter. Trekket på 23,7 millioner kroner belastes Oslo
fylkeskommunes inntektsramme. Det vises til omtale i revidert nasjonalbudsjett.
Kolonne 7 - Summen av tilskuddene som ligger utenfor
overgangsordningen.
Sum av kolonne 1-6. Summen benyttes i tabell 2, kolonne 4.

