
Tabell A Utgiftsutjevning m.m. Kommunene 

Kolonne 15 viser utgiftsutjevningen m.m. for den enkelte fylkeskommune. 
Utjevningen består omfordeling som følge av forskjeller i beregnet utgiftsbehov, 
beregnet i kolonnene 1 – 11, og omfordeling som følge av korreksjonsordningen for 
statlige og private skoler, beregnet i kolonnene 12 – 14. 
 
Ved beregning av utgiftsutjevningen legges befolkningstall per 1. januar 2004 til 
grunn for alderskriteriene i utgiftsutjevningen, mens de resterende kriteriene beregnes 
med bakgrunn i befolkningstall per 1. januar 2003. Dette medfører at 
kostnadsnøkkelen deles i to og at det beregnes en indeks for beregnet utgiftsbehov for 
alderskriteriene og en indeks for beregnet utgiftsbehov for ikke alderskriteriene (jf. 
vedlegg D). 
 
Ved beregning av utgiftsutjevningen beregnes derfor en omfordeling for hver 
delindeks (kol 1 – 10) og en total omfordeling som summen av disse to 
omfordelingene (kolonne 11). 
  
Kolonne 1 - Indeks for beregnet utgiftsbehov, alderskriteriene.  
Beregning av indeks for beregnet utgiftsbehov er dokumentert i tabell D. Indeks = 1 
betyr landsgjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov. Indeks = 1,1 og 0,9 betyr beregnet 
utgiftsbehov som er hhv 10 prosent over og 10 prosent under landsgjennomsnittet. I 
indeksen inngår bare kriteriene som viser aldersfordelingen. 
 
Kolonne 2 - Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger, 
alderskriteriene. 
Utgiftsbehovet for 2004 er på landsbasis beregnet til 100,4 milliarder kroner. 
Alderskriteriene kan tilskrives en andel av 72 prosent av utgiftsbehovet. Det 
beregnede utgiftsbehovet for alderskriteriene blir derfor 15 798 kroner per innbygger.  
 
Kolonne 3 - Kommunens beregnede utgiftsbehov i kroner per 
innbygger, alderskriteriene. 
Landsgjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov (kolonne 2) multiplisert med indeks for 
beregnet utgiftsbehov, alderskriteriene (kolonne 1). 
 
Kolonne 4 - Omfordeling per innbygger i kommunen, alderskriteriene.  
Differansen mellom kolonne 3 og kolonne 2. 
 
Kolonne 5 - Omfordeling i kroner for kommunen, alderskriteriene (i 
1000 kroner). 
Kolonne 4 multiplisert med kommunens innbyggertall (tabell E, kolonne 2). 
 
Kolonne 6 - Indeks for beregnet utgiftsbehov, ikke alderskriteriene.  
Beregning av indeks for beregnet utgiftsbehov (for ikke alderskriteriene) er 
dokumentert i tabell D. Indeks = 1 betyr landsgjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov. 
Indeks = 1,1 og 0,9 betyr beregnet utgiftsbehov som er hhv 10 prosent over og 10 



prosent under landsgjennomsnittet. I indeksen inngår alle kriterier utenom 
alderskriteriene. 
 
Kolonne 7 - Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov per innbygger, ikke 
alderskriteriene. 
Utgiftsbehovet for 2004 er på landsbasis beregnet til om lag 100,4 milliarder kroner 
(etter revidert nasjonalbudsjett). Kriteriene utenom alderskriteriene kan tilskrives en 
andel på 28 prosent av utgiftsbehovet. Det beregnede utgiftsbehovet for ikke 
alderskriteriene blir derfor 6 178 kroner per innbygger. 
 
Kolonne 8 – Kommunens beregnede utgiftsbehov i kroner per 
innbygger, ikke alderskriteriene. 
Landsgjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov (kolonne 7) multiplisert med indeks for 
beregnet utgiftsbehov (kolonne 6). 
 
Kolonne 9 - Omfordeling per innbygger i kommunen, ikke 
alderskriteriene (kroner per innbygger).  
Differansen mellom kolonne 8 og kolonne 7. 
 
Kolonne 10 - Omfordeling i kroner for kommunen, ikke 
alderskriteriene (i 1000 kroner).  
Kolonne 9 multiplisert med kommunens innbyggertall (tabell E, kolonne 2). 
 
Kolonne 11 – Total omfordeling i utgiftsutjevningen (i 1000 kroner) 
Summen av kolonne 5 og 10. 
 
Kolonne 12 - Trekk for elever i statlige og private skoler.  
Tallene er beregnet ut fra antall elever i skoleåret 2002/2003. Tall fra Utdannings- og 
forskningsdepartementet.  
 

Vanlig undervisning   36 630 kr pr elev 
Spesialundervisning 186 200 kr pr elev 
Innlosjering 197 100 kr pr elev 

 
Kolonne 13 - Tilbakeføring av samlet trekk.  
Det samlede trekket for alle kommuner (landssummen i kolonne 12) tilbakeføres til 
den enkelte kommune etter kommunens andel av innbyggere 6 – 15 år. Kommunens 
andel av innbyggere 6–15 år beregnes ved hjelp av tabell E, kolonne 5. 
 
Kolonne 14 - Nettovirkning av korreksjonsordningen for statlige og 
private skoler.  
Summen av kolonne 12 og kolonne 13. 
 
Kolonne 15 Sum utgiftsutjevning m.m.  
Sum av kolonne 11 og kolonne 14. Tallet benyttes i tabell 2, kolonne 2, som 
tillegg/trekk i innbyggertilskuddet. 
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