
Tabell F Virkninger av nyere befolkningstall. Fylkeskommunene 

I tabell F  presenteres virkningene av nyere befolkningstall. Kolonnene 1-4 viser 
virkningene av nyere befolkningstall i kroner og per innbygger. I kolonnene 5-7 vises 
indekser for alderskriteriene basert på befolkningstall for 2003 og for 2004. Kolonne 
8 viser befolkningsvekst for samme periode.  
 
Kolonne 1- Gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall i 
rammetilskuddet eksklusiv inntektsutjevningen 
Innbyggertilskuddet endres ved bruk av nyere befolkningstall ved at 
innbyggertilskuddet før utgiftutjevning, utgiftsutjevningen knyttet til befolkningens 
alderssammensetning og den langsiktige fordelingen i overgangsordningen påvirkes 
av de nye befolkningstall. Kolonne 1 viser isolert sett gevinst og tap for de enkelte 
fylkeskommuner som følge av ovennevnte oppdatering.   
 
Kolonne 2 – Anslag gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall i 
inntektsutjevningen 
Anslag på hvor mye mer/mindre den enkelte fylkeskommune får i inntektsutjevnende 
tilskudd når inntektsutjevningen baseres på nyere befolkningstall. Til grunn for 
beregningen ligger fylkeskommunenes andel av landets skatt i 2003, framskrevet til 
2004-nivå (basert på anslaget i revidert nasjonalbudsjett 2004). 
 
Kolonne 3 – Anslag på samlet gevinst/tap ved bruk av nyere 
befolkningstall (1 000 kroner). 
Samlet gevinst/tap ved bruk av nyere befolkningstall i kolonne 3, er summen av 
kolonne 1 og 2. Tallene for fylkeskommunene er i hele 1 000 kroner. 
 
Kolonne 4 – Anslag på samlet gevinst/tap ved bruk av nyere 
befolkningstall (per innbygger) 
Kolonne 3 dividert med befolkningen per 1. januar 2004. 
 
Kolonne 5 – Indeks for alderskriteriene (revidert nasjonalbudsjett). 
Alderskriteriene i kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene utgjør 66,9 prosent. 
Kolonne 5 viser indeks for utgiftsbehovet knyttet til alderskriteriene med 
befolkningstall per 1. januar 2004. En indeks på mer enn 1, betyr at en 
fylkeskommune er mer ”tungdrevet” enn landsgjennomsnittet basert på 
alderskriteriene isolert sett. En indeks på mindre enn 1, betyr at en fylkeskommune er 
mer ”lettdrevet” enn landsgjennomsnittet basert på alderskriteriene isolert sett. 
 
Kolonne 6 – Indeks for alderskriteriene (saldert budsjett). 
Samme som for kolonne 5, med unntak av at alderskriteriene er basert på 
befolkningstall per 1. januar 2003. 
 
Kolonne 7 – Differanse indeks for alderskriteriene (revidert 
nasjonalbudsjett - saldert budsjett). 
 



Differansen mellom kolonne 5 og 6. At fylkeskommuner har positive tall i kolonne 7 
indikerer at disse fylkeskommunene er blitt mer ”tungdrevet” som følge av at 
befolkningssammensetning har endret seg fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004. 
Motsatt vil et negativt tall indikere at fylkeskommunen har blitt mer ”lettdrevet” som 
følge av at befolkningssammensetning har endret seg fra 1. januar 2003 til 1. januar 
2004.  
 
Fylkeskommuner som er blitt mer ”lettdrevet” fra 2003 til 2004, får isolert sett 
redusert sitt innbyggertilskudd i utgiftsutjevningen og motsatt.  
 
Kolonne 8 – Befolkningsvekst 2003-2004 
Kolonnen viser befolkningsveksten for hver fylkeskommune fra 2003 til 2004. De 
fylkeskommuner som har en befolkningsvekst utover landsgjennomsnittet, vil isolert 
sett få et høyere innbyggertilskudd før utgiftsutjevningen med mer. Fylkeskommuner 
som har en lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet, vil isolert sett få et 
lavere innbyggertilskudd før utgiftsutjevningen med mer.  
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