
Tabell C  Enkeltsaker utenfor overgangsordningen og 
inndelingstilskudd. Kommuner. 
 
Kol. Sak Departement Beløp i 

1 000 kr
1 Conrad Svendsen senter (CSS) SOS 29 884
2 Biologisk mangfold MD 3 709
3 Forsøk med oppgavedifferensiering KRD 167 408
4 Inndelingstilskudd KRD 5 911
5 Økt timetall grunnskolen UFD 185 000
6 Skatteoppkreverfunksjonen FIN 3 500
5 SUM  395 912
 
 
Kolonne 1 - Conrad Svendsen senter. 
En vesentlig del av det øremerkede tilskuddet til driftsomlegging ved Conrad 
Svendsen senter (kap. 673 post 60) ble innlemmet i inntektssystemet i 2003. I 2001 
ble det foretatt en driftsomlegging ved senteret, og en rekke kommuner overtok 
ansvaret for beboere ved institusjonen, som tidligere var finansiert av 
fylkeskommunene. Det ble i 2002 opprettet en øremerket bevilgning på 32 millioner 
kroner på Sosialdepartementets budsjett, hvorav 28,9 millioner kroner ble innlemmet i 
inntektssystemet i 2003. Midlene vil bli holdt utenfor overgangsordningen t.o.m. 
2007. Midlene er prisjustert fra 2003 til 2004. 
 
Kolonne 2 – Kommunal overvåking og kartlegging av biologisk 
mangfold. 
Tilskuddet innlemmes i inntektssystemet, men holdes utenfor overgangsordningen i 
2004. 
 
Kolonne 3 - Forsøk med oppgavedifferensiering. 
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 4 - Inndelingstilskudd. 
Kommunene Ramnes og Våle slo seg sammen til Re kommune 01. januar 2002. Re 
kommunes inndelingstilskudd er prisjustert til 5,9 mill. kr i 2004. 
Inndelingstilskuddets størrelse fryses reelt i 10 år (holdes utenfor 
overgangsordningen). For nærmere omtale av inndelingstilskuddet, vises det til 
innledningen foran og til kap. 4.1.8 i St.prp.nr.82 (2000-2001) Om lokaldemokrati, 
velferd og økonomi i kommunesektoren 2002. 
  
Kolonne 5 – Økt timetall grunnskolen. 
I saldert budsjett for 2004 er rammetilskuddet til kommunene økt med 185 millioner 
kroner knyttet til økt timetall i grunnskolen. Timetallet øker med til sammen 190 
årstimer, fra og med skoleåret 2004-2005. Tilskuddet er fordelt mellom kommunene 
etter andel 6-15 åringer per 01.01.2003.  
 
Kolonne 6 – Skatteoppkreverfunksjonen. 
I revidert budsjett for 2004 er rammetilskuddet til kommunene økt med 3,5 millioner 
kroner for at kommunerevisjonen skal sluttføre revisjonen av skatteregnskapene for 
perioden 1. januar- 30. juni 2004 innen 15. august 2004. Tilskuddet er fordelt mellom 
kommunene etter kostnadsnøkkelen. 
 
Kolonne 7 - Sum utenfor overgangsordningen. 
Summen av kolonne 1 – 6. Tallet benyttes i tabell 2, kolonne 4. Tilskuddene er lagt 
inn i inntektssystemet, men holdes utenfor overgangsordningen i 2004. 


