
     

Vedlegg 1: Tabellforklaring til vedlegg 2 – Kriteriedata for kommunene 2015 – 
ettersending  
 
Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til 
kommunene i 2015. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i 
forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2015.  
 
Kolonne 1: 
Innbyggertall per 1.7.2014. Statistikk fra SSB. 
 
Kolonne 2-12: 
Innbyggertall per 1.7.2014. Fordelt på aldersgrupper. Statistikk fra SSB. 
 
Kolonne 13:  
Personer med lav inntekt i 2012. Statistikk fra SSB, utarbeidet for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Kriteriet inngår også i opphopingsindeksen, som består 
av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og personer med lav inntekt. 
 
For å beregne tallet på personer med lav inntekt i hver kommune tas det utgangspunkt 
i husholdningsstatistikk for inntekt etter skatt eksklusive sosialhjelp. Det er brukt 
regionspesifikke lavinntektsgrenser for å ta hensyn til at boligprisene og de 
økonomiske kostnadene ved å ta del i samfunnslivet avhenger av bosted. Personer med 
lav inntekt er definert som personer med inntekt som er lavere enn halvparten av 
medianinntekten i de ulike regionene. Studenter og personer med høy formue er holdt 
utenom. Kriteriet er nærmere omtalt i rapporten Sammenligning av simultane og 
partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd (Langørgen m.fl. (2005)). 
 
Kolonne 14:  
Personer med flyktningbakgrunn per 1. januar 2014, bosatt i Norge før 1. januar 2009. 
Begrepet ”Person med flyktningbakgrunn” blir her brukt om personer som har 
kommet til Norge av fluktgrunner, og omfatter også familieinnvandring. Også de som 
opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått flyktningtillatelse, er telt med. 
Med fluktgrunner menes her at vedkommende har fått beskyttelse i Norge, uten 
hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genèvekonvensjonen.  
 
Barn som personer med flyktningbakgrunn har fått etter at de kom til Norge, er ikke 
regnet med. Statistikk fra SSB. I tråd med praksisen til SSB blir ikke verdier under 2 
oppgitt.  
 
Kolonne 15:  
Innbyggerer 16 år og over med universitets- og høyskoleutdanning, per 1.oktober 2012. 
Statistikk fra SSB. 
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