
Tabell E Kriteriedata. Kommunene 

I tabell E presenteres kriteriedata som ligger til grunn for beregningen av 
indeksverdiene som er presentert i tabell D.  
 
Mellom kommunene Østre Toten og Vestre Toten ble det foretatt grenseregulering 1. 
januar 2003. Disse endringene er det tatt hensyn til i kriteriedataene. 
 
Kolonne 1 - Totalt innbyggertall per 1. januar 2003. 
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Befolkningsstatistikk 2003. 
 
Kolonne 2 - Totalt innbyggertall per 1. januar 2004. 
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Befolkningsstatistikk 2004. 
 
Kolonne 3 - Basiskriteriet. 
Basiskriteriet har samme kriterieverdi for alle kommuner. 
 
Kolonne 4-9 - Innbyggertall fordelt på aldersgrupper per 1. januar 
2004. 
Statistikk fra SSB. Befolkningsstatistikk 2004. 
 
Kolonne 10 - Urbanitetskriterium. 
Folketall opphøyd i 1,2.  
 
Kolonne 11 - Skilte og separerte 16 – 59 år per 1. januar 2003. 
Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Kolonne 12 - Arbeidsledige 16 – 59 år. 
Som grunnlag for kriteriet benyttes årsgjennomsnitt i 2002 for registrerte 
arbeidsledige yngre enn 60 år. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og 
regionaldepartementet. 
 
Tidligere har antall arbeidsledige 25-59 år blitt multiplisert med 1/3 og summert med 
antall arbeidsledige 16-24 år. Som følge av endringen i delkostnadsnøkkelen for 
sosialtjenesten (knyttet til rus og psykiatri) brukes fra og med 2004 uvektede tall for 
arbeidsledige, jf. St. meld. nr. 6 (2003-2004).  
 
Kolonne 13 - Alders- og kjønnstandardisert dødelighet. 
Grunnlaget for kriteriet er alders- og kjønnstandardisert dødelighet for hele 
befolkningen, gjennomsnitt for årene 1998 – 2002. Dødelighet per 100 000 
innbyggere. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Kolonne 14 - Ikke-gifte 67 år og over per 1. januar 2003. 
Definisjon av ikke-gift: aldri tidligere gift, skilt, separert (inklusive skilt, separert, 
gjenlevende partner), enker og enkemenn. Statistikk fra SSB utarbeidet for 
Kommunal- og regionaldepartementet. 



 
 
 
Kolonne 15 – Personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land.  
Definert som førstegenerasjons innvandrere uten flyktningstatus fra ikke-
industrialiserte land bosatt i Norge per 1. januar 2002, og førstegenerasjons 
innvandrere med flyktningstatus (både fra ikke-industrialiserte og industrialiserte 
land) bosatt i Norge før 1. januar 1997. Definisjon av person fra ikke-industrialisert 
land: personen selv, evt. mors, evt. fars fødeland er Asia, Afrika, Mellom- og Sør-
Amerika eller Tyrkia. Statistikk utarbeidet av SSB for Kommunal- og 
regionaldepartementet. 
 
Kolonne 16 - Beregnet reisetid. 
Beregnet reisetid er modellberegnet reisetid til kommunesenteret for alle innbyggerne 
i kommunen under visse forutsetninger. Tabellen viser reisetid i 1000 personminutter. 
Nærmere omtale er gitt i St.prp. nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 
m.v. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Kolonne 17 - Reiseavstand innen sone. 
Reiseavstand innen sone (i km) er modellberegnet reiseavstand til sonesenter. En sone 
er et geografisk sammenhengende område bestående av grunnkretser. Nærmere 
omtale av kriteriet er gitt i St.prp. nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 
m.v. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Kolonne 18 - Reiseavstand til nærmeste nabokrets. 
Reiseavstand til nærmeste nabokrets (i km) er innbyggernes avstand fra senter i egen 
grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone summert for 
alle kommunens innbyggere. Nærmere omtale av kriteriet er gitt i St.prp. nr. 62 
(1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 m.v. Statistikk fra SSB utført for 
Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Kolonne 19 - Antall mennesker med psykisk utviklingshemning 16 år 
og eldre. 
Tallmaterialet er per 1. januar 2003. Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og 
Helsedirektoratet på grunnlag av rundskriv IS – 5/2003 og IS – 9/2003.  
 
Kolonne 20 - Antall mennesker med psykisk utviklingshemning 0 – 15 
år. 
Tallmaterialet er per 1. januar 2003. Samme kilde som kolonne 19. 
 
Kolonne 21 – 24 Landbrukskriteriet. 
Landbrukskriteriet består av fire bakenforliggende kriterier: dyrket areal (30 prosent 
vekt), antall driftsenheter (20 prosent vekt), antall landbrukseiendommer (40 prosent 
vekt) og kommunenes areal (10 prosent vekt). Disse fire bakenforliggende kriteriene 
er vist som fire kolonner her i tabell E. I tabell D er disse sammenvektet til ett 
landbrukskriterium. Landbrukskriteriet beregnes på følgende måte for den enkelte 
kommune: 
 



Dyrket areal i kom. X * 0,3 Ant. driftsenh. i kom. X * 0,2 Ant. landbr.eiend. i kom. X * 0,4 Areal i kom. X * 0,1 
Dyrket areal i landet + Antall driftsenh. i landet + Antall landbr.eiend. i landet + Areal i landet 

 
Kolonne 25 - Inndeling i geografisk virkeområde for distriktspolitisk 
virkemiddel. 
Gradering A-D. 

 
Kolonne 26 - Skatt i prosent av landsgjennomsnittet i 2002. 
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