Tabell 1

Rammetilskudd til kommunene 2004

Kommunenes rammetilskudd bevilges over kapittel 571 post 60- 64 på statsbudsjettet.
Rammetilskuddet er beregnet på grunnlag av de rammer som er vedtatt i revidert
nasjonalbudsjett. Rammetilskuddet i alt vises i kolonne 6 - Sum rammetilskudd 2004.
Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning som presenteres her, er hovedsakelig basert
på befolkningstall per 1. januar 2004. De kriteriene som er benyttet i beregningen av
utgiftsutjevningen som ikke er alderskriterier, er basert på befolkningstall per 1. januar
2003. Inntektsutjevningen blir foretatt løpende gjennom budsjettåret og blir derfor ikke
vist i Grønt hefte. Den endelige fordelingen av rammetilskuddet inkludert
inntektsutjevningen til den enkelte kommune vil derfor ikke være klar før i februar
2005.
Kolonne 1 – Innbyggertilskudd (post 60).
For mer detaljert dokumentasjon av innbyggertilskuddet viser vi til tabell 2.
Kolonne 2 - Nord-Norgetilskudd (post 62).
Nord-Norgetilskuddet beregnes som en sats per innbygger til kommunene i NordNorge. Satsene er felles for alle kommuner innenfor samme fylke. Tilskuddet baseres
på befolkningstall per 1. januar 2003. Satsene for 2004 er prisjustert fra 2003 til 2004.

Nordland
Troms
Finnmark

Kroner per innbygger
1 273
2 442
5 968

Kolonne 3 - Regionaltilskudd (post 63).
For å være berettiget til regionaltilskudd i 2004 må kommunen i 2002 ha skatteinntekter
under 110 prosent av landsgjennomsnittet (vedlegg 2, tabell E, kolonne 26) og ha færre
enn 3200 innbyggere per 1. januar 2003. Tilskuddet gis med avtrappende sats til
kommuner som har mellom 3000 og 3200 innbyggere. Regionaltilskuddet er
differensiert etter prioriteringsområdene for distriktspolitiske virkemidler (A-D)
(vedlegg 2, tabell E, kolonne 25). Kommuner utenfor det distriktspolitiske
virkeområdet får støtte etter samme sats som kommuner innenfor virkeområdene B, C
og D. Når det gjelder satser etc. vises det til Innledningen, punkt 6.
Kolonne 4 - Sum fast del.
Sum av kolonne 1 til 3.
Kolonne 5 - Sum skjønnstilskudd.
Sum skjønnstilskudd omfatter ekstraordinært skjønn og ordinært skjønn.
Det ekstraordinære skjønnstilskuddet ble opprettet for å kompensere kommuner som
fikk nedgang i inntekter som følge av omleggingen av inntektssystemet i 1997, og som

ikke har fått dekket tapet gjennom regionaltilskuddet. Det ekstraordinære skjønnet
avvikles i perioden 2002 til 2006 med 1/5 per år.
Det ordinære skjønnstilskuddet fordeles av fylkesmennene. Det er ikke tatt hensyn til
ordinære skjønnsmidler som er fordelt kommunene for første halvår 2004, slik at
radene under hvert fylke med benevnelsen fordeles gjennom året er identisk med
foreløpig utgave av Grønt hefte (Rundskriv H-24/03).
Kolonne 6 - Sum rammetilskudd 2004.
Sum av kolonne 4 og 5.

