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Statsbudsjettet 2013 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 
etter Stortingets vedtak  

Regjeringen la 8. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2013, jf. Prop. 1 S (2012-2013). 
 
Stortingets finanskomité avga 20. november Innst. 3 S (2012-2013). På bakgrunn av 
innstillingen vedtok Stortinget 27. november kommunale og fylkeskommunale skattører og 
rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 2013. Stortingets vedtak var i tråd med 
regjeringens forslag.  
 
For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2013 viser vi til 
overnevnte budsjettdokumenter.  
 
1. Kommunesektorens inntektsrammer 2013 
Det anslås å bli en reell vekst i kommunesektorens inntekter på om lag 7 mrd. kroner i 2013, 
eller 1,9 psti. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett for 
2012. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i frie 
inntekter på 1,7 pst.  
 
Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for 
personlige skatteytere i 2013:  

 Kommuner: 11,6 prosent (uendret fra 2012) 
 Fylkeskommuner: 2,65 prosent (uendret fra 2012) 

 
Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2013 ved 
behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 1 for en oversikt 
over statlige overføringer til kommunesektoren. 
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2. Inntektsutjevnende tilskudd 
 
Negativt rammetilskudd 
Dersom en kommune en termin på grunn av høy skatteinngang får et negativt 
inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir 
kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den 
aktuelle terminen. Det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.  
 
For 2013 forventer ikke departementet at noen kommuner vil få et negativt 
inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, men 
departementet vil i 2013 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake 
utbetaling av rammetilskudd for kommuner med høy skatteinngang.     
 
Regnskapsmessig føring 
Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av 
rammetilskuddet i januar og februar 2013 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til 
den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2012), mens det 
øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 
2013). 
 
Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2012 vil være ferdig 
beregnet ca 1. februar 2013, når endelige skattetall for 2012 foreligger. Tallene blir lagt ut på 
departementets internettsider for løpende inntektsutjevning. 
 
3. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd 2013     
Rammetilskudd for 2013 vil være på mottakers konto på følgende datoer: 
4. januar, 5. februar, 5. mars, 5. april, 3. mai, 5. juni, 5. juli, 5. september, 4. oktober og 5. 
november. Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 
dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider 
www.regjeringen.no/krd. 
 
Med hilsen 
 
 
Thor Bernstrøm e.f. 
avdelingsdirektør 
 

Melissa Edvardsen 
seniorrådgiver 
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Vedlegg: 
1. Statlige overføringer til kommunesektoren 2012 og 2013 
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i I forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2012-2013) er anslaget på vekst i samlede inntekter økt med om 

lag 200 mill. kroner. Økningen er knyttet til ny bevilgning til diverse fiskeriformål, jf. vedlegg 1 kap. 1050 og 

Prop. 1 S Tillegg 2 (2012-2013). 


