
Tabell B1 Samlet overgangsordning. Kommuner 

Kolonne 1 – 14 gjelder innlemminger av øremerkede tilskudd og korreksjoner som 
følge av oppgaveendringer m.v. i 2004 (2003-kroner). Kolonne 15 viser summen av 
alle disse endringene. Vi gjør oppmerksom på at beløpene blir prisjustert, men at dette 
ikke framgår særskilt av tabell B. Priskompensasjonsbeløpene knyttet til saker i tabell 
B blir lagt på post 60. 
 
Kolonne 15 viser sum overgangsordning for oppgaveendringer og innlemminger i 
2004 med unntak av momskompensasjon. Overgangsordningen for 
momskompensasjonen er vist særskilt i kolonne tabell B2, kolonne 5, 6 og 7. 
 
Nedenfor vises en oversikt over saker som tabell B1  er justert for etter at 
departementet sendte ut rundskriv H-33/03 i etterkant av statsbudsjettets vedtak: 

• Fritak for el-avgift. 162,7 millioner kroner legges inn i 
overgangsordningen, jf. kolonne 13. 

• Grunnskoleinstitusjoner. 32,2 millioner kroner omfordeles fra kommunene 
til fylkeskommunene, jf. kolonne 4. 

• Uttrekk med kontroll og revisjon av skatteoppkrevingsfunksjonen. 3,5 
millioner kroner (1/2 års effekt) legges inn i overgangsordningen , jf. 
kolonne 14. 

 
Oversikt over oppgaveendringer, innlemminger og systemendringer med 
mer i 2004 
 
Kol. Oppgaveendringer, innlemminger, 

systemendringer m.m. 
Departement Beløp

(i 1000 kr)
1 Tilskudd til skolefritidsordningen (kap. 221.63) UFD 171 347
2 Tilskudd til leirskoler (kap. 221.66) UFD 62 500
3 Tilskudd til PP-tjenesten (kap. 243.60) UFD 119 813
4 Tilskudd til grunnskoleopplærings-institusjoner 

((kap. 221 post 61) UFD 2 824
5 Tilskudd til musikk- og kulturskoler (kap. 

221.67) 
 

UFD  96 472
6 Tilskudd til lokalt miljøvern (kap. 1400.60) og 

tilskudd til helhetlig vannforvaltning (kap. 
1410.60) 

 
MD 

6 000
7 Redusert pensjonspremie i SPK AAD -464 936
8 Skolepakke II – etterberegning UFD 92 963
9 Seniortiltak - etterberegning UFD 65 176
10 Bortfall av kommunale egenandeler – rusomsorg  

SOS -158 940
11 Mattilsynet LD -184 504
12 Transport av helsepersonell HD 292 494
13 Fritak for el-avgift FIN -162 712
14 Summen av tre øvrige endringer  -191 369
15 SUM   -252 872



 
 
Kolonne 1 - Tilskudd til skolefritidsordningen. 
Det øremerkede tilskuddet til skolefritidsordninger ble innlemmet i rammetilskuddet 
til kommunene f.o.m. 1. august 2003. Fra samme tidspunkt ble også tilskuddet til 
private skolefritidsordninger innlemmet. Tiltaket hadde 5/12 virkning i 2003 og 118,5 
mill. kr ble innlemmet. Fra 2004 innlemmes den resterende 7/12 virkningen på 171,3 
mill. kr i inntektssystemet. Fordelingen av midlene er fastsatt ut fra prosentdelen barn 
hver kommune hadde i skolefritidsordningene ved GSI-rapporteringen høsten 2002. 
Utregningen inkluderer private skolefritidsordninger som fikk statstilskudd.  
 
Kolonne 2 - Tilskudd til leirskoler. 
Den delen av det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring som skal erstatte 
egenbetaling innlemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2004. 62,5 mill. kr 
blir fordelt etter den enkelte kommunes andel av det samlede antall elever i 
kommunale grunnskoler. Elevtallet er hentet fra informasjonssystemet for 
grunnskolen (GSI). Tilskuddet til lønn for lærere skal fremdeles være 
øremerket.   
 
Kolonne 3 - Tilskudd til PP-tjenesten. 
Det øremerkede tilskuddet til styrking av kommunal/fylkeskommunal PP-tjeneste 
med 300 fagårsverk blir innlemmet i inntektssystemet i 2004 som forutsatt. 119,8 
mill. kr blir innlemmet i samsvar med det arbeidsgiveransvaret kommunene har i 
forbindelse med disse stillingene.  
 
Kolonne 4 - Tilskudd til grunnskoleopplæringsinstitusjoner. 
Tilskuddet til institusjoner på kapittel 221, post 61 på Utdannings- og 
forskningsdepartementets budsjett, ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i 
2004. 35 millioner kroner ble lagt inn i kommunens ramme i forbindelse med 
foreløpig grønt hefte. Det viser seg imidlertid at det er behov for en mer gradvis 
tilpasning til inntektssystemets kriterier. Storparten av midlene bør i tillegg overføres 
til fylkeskommunen som ansvarlig instans, jf. opplæringsloven §§ 13-2 og 13-3a. Det 
legges derfor nå opp til at de berørte kommuner og fylkeskommuner i 2004 vil få 
tildelt midler med utgangspunkt i bevilget tilskudd til den enkelte institusjon i 2003. 
Endringen innebærer en omfordeling av 32,2 millioner kroner fra kommunene til 
fylkeskommunene.  
 
Kolonne 5 – Tilskudd til musikk- og kulturskoler. 
Tilskuddet skal innlemmes i 2004. Fordelingen av 96,5 mill. kr bygger på aktiviteten i 
skoleåret 2002/2003. Informasjon om aktiviteten er hentet fra informasjonssystemet 
for grunnskolen (GSI). 
 
Kolonne 6 – Tilskudd til lokalt miljøvern og tilskudd til helhetlig 
vannforvaltning. 
Tilskuddet til lokalt miljøvern i kommunene på 2 mill. kr innlemmes i 2004. 
Midlene har gått til 27 kommuner i 2003. Den inngående fordelingen bygger på 
denne fordelingen. Også tilskuddet til helhetlig vannforvaltning innlemmes i 
rammetilskuddet 2004. Midlene har gått til å støtte vassdragstiltak mot 



forurensning på Jæren og i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa-prosjektet). 
Bevilgningen har i 2003 blitt fordelt på 12 kommuner fordelt på Aksjon 
Jærvassdrag med 1 mill. kr og Morsa-prosjektet med 3 mill. kr. Den inngående 
fordelingen bygger på denne fordelingen. 
 
Kolonne 7 – Redusert pensjonspremie i SPK. 
I 2003 har kommunene fått kompensasjon over rammetilskuddet for at 
pensjonspremiene for lærere i grunnskolen har økt fra 8,5 til 13 prosent. Av økningen 
er 2 prosentpoeng engangspremie for 2003. I 2004 vil den delen av kompensasjonen 
som er knyttet til engangspremien i 2003 trekkes ut av rammetilskuddet til 
kommunene. Rammetilskuddet til kommunene blir derfor redusert med 464,9 mill. kr. 
 
Kolonne 8 – Skolepakke II - etterberegning. 
Inngått tariffavtale i oktober 2001 mellom Staten og lærerorganisasjonene innebar bl. 
a. at alle lærere og skoleledere fikk ett lønnstrinn 1. januar 2002 og ytterligere to 
lønnstrinn 1. august 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet har på bakgrunn 
av nye data høsten 2002 etterberegnet de økonomiske virkningene av avtalen. 93 mill. 
kr er fordelt på grunnlag av beregninger foretatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet for den enkelte kommune. 
 
Kolonne 9 – Seniortiltak - etterberegning. 
Seniortiltakene innebærer at leseplikten for lærere som er 58 år og eldre ble redusert 
med 1 prosent fra 1. januar 2002 og 5 prosent fra 1. august 2002. Utdannings- og 
forskningsdepartementet har på grunnlag av nye data høsten 2002 etterberegnet de 
økonomiske virkningene av avtalen. 65,2 mill. kr er fordelt på grunnlag av 
beregninger foretatt av Utdannings- og forskningsdepartementet for den enkelte 
kommune. 
 
Kolonne 10 – Bortfall av kommunale egenandeler - rusomsorg. 
Kommunale egenandeler faller bort for institusjoner som blir omfattet av rusreform I i 
2004. Det er beregnet et uttrekk på 158,9 mill. kr, som bygger på kommunenes 
regnskapstall for 2002. 
 
Kolonne 11 - Mattilsynet. 
Det er beregnet et samlet uttrekk fra kommunene på 184,5 mill. kr når staten 
overtar de kommunale næringsmiddeltilsynene fra 2004. I uttrekket fra 
kommunene er det tatt utgangspunkt i de kommunale næringsmiddeltilsynenes 
regnskaper for 2001, og opplysninger om oppgaver og ansatte i 2001 og 2003. 
Fordelingen av uttrekket er gjort med utgangspunkt i antallet årsverk i de 
enkelte (inter)kommunale næringsmiddel-tilsynene. 
 
Kolonne 12 – Transport av helsepersonell. 
Syketransportreformen, som ble iverksatt fra 1. januar 2004, medførte en 
ansvarsendring der kommunene fikk ansvar for transport av helsepersonell – i første 
rekke transport av fastleger, leger i kommunal legevakt og hjemmesykepleie. Det ble 
overført 292,5 mill. kr fra Helsedepartementets og Sosialdepartementets budsjett. 
 



Rikstrygdeverket har på oppdrag fra Helsedepartementet foretatt en kvalitetssikring 
av regnskapsopplysninger som lå til grunn for fordelingen av midlene mellom 
kommunene. I forhold til fordelingen av midlene mellom kommunene som lå til 
grunn i saldert budsjett for 2004, er det avdekket feil for enkelte kommuner. På 
bakgrunn av denne gjennomgangen er det foretatt korrigeringer av tilskuddet mellom 
kommuner. 71 kommuner har fått endret den inngående fordelingen av tilskuddet i 
forhold til saldert budsjett.  
 
Kolonne 13 – Fritak for el-avgift. 
På grunn av fritaket for el-avgift for offentlig sektor fra 1. januar 2004 ble det foretatt 
et uttrekk av rammetilskuddet fra kommunene på 325,4 mill kroner. I revidert 
nasjonalbudsjett 2004 legges det opp til å innføre et nytt avgiftssystem som 
avgiftslegger deler av el-forbruket  i næringsvirksomhet og offentlig forvaltning fra 1. 
juli 2004. Uttrekket fra rammetilskuddet blir derfor halvert. Uttrekket etter revidert 
nasjonalbudsjett er 162,7 mill. kroner. Prisjusteringen legges til innbyggertilskuddet. 
 
Kolonne 14 – Summen av tre øvrige endringer. 
Kolonnen består av tre korreksjoner, som alle er fordelt etter kostnadsnøkkelen til 
kommunene, til sammen –191,4 mill. kroner. 
 
− Som følge av økt antall elever i private og statlige skoler trekkes 37 mill. kr 

ut av inntektssystemet. 
− Kommunenes bruk av frie inntekter til kommunale og private barnehager er 

beregnet til 4,47 mrd. kr. I kommuneopplegget er det lagt til grunn en 
priskompensasjon på 3,25 pst fra 2003 til 2004. Stortingets vedtak om 
finansiering av barnehager innebærer at man ikke forventer at kommunenes 
bidrag til barnehager i 2004 skal økes i forhold til det kommunene bruker i 
2003. På bakgrunn av dette blir priskompensasjonen knyttet til barnehager, 
beregnet til 140,4 mill. kr, trukket ut av inntektssystemet. 

− Det er vedtatt å overføre oppgavene med kontroll og revisjon av 
skatteoppkrevingsfunksjonen fra kommunene til staten fra 1. juli 2004. 
Ressursbruken i kommunene var i statsbudsjettet for 2004 beregnet til ca 35 
mill. kroner på årsbasis. Som følge av denne endringen ble det trukket ut 
17,4 mill. kr av inntektssystemet i 2004. På grunnlag av nye beregninger er 
helårsvirkningen av vedtaket nå anslått til 29 millioner kroner. Dette 
innebærer at uttrekket i 2004 reduseres med 3,5 millioner. Uttrekket for 
kommunene i 2004 er 13,9 mill. kroner.  

 
Kolonne 15 – Sum av innlemminger og korreksjoner m.v. 
Kolonnen viser summen av kolonnene 1 til 14. 
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