
     

VEDLEGG 1: BESKRIVELSE AV VEDLEGG 2 OG VEDLEGG 3 
 
Vedlegg 2:  
Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til 
kommunene i 2011. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i 
forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2011.  
 
Kolonne 1: 
Innbyggertall per 1. januar 2010. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
 
Kolonne 2: 
Urbanitetskriteriet. Innbyggertall per 1. januar 2010 opphøyd i 1,2. 
 

 

Kolonne 3: 
Ikke-gifte 67 år og eldre per 1. januar 2010. 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 4: 
Antall skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2010. Statistikk fra SSB utarbeidet for 
Kommunal- og regionaldepartementet. Kriteriet inngår i opphopningsindeksen, som 
består av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og fattige. 
 
Kolonne 5: 
Arbeidsledige 16-59 år. Årsgjennomsnitt i 2009 for registrerte arbeidsledige. Statistikk 
fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet. Kriteriet inngår i 
opphopningsindeksen, som består av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og 
fattige. 
 
Kolonne 6:  
Antall fattige (2008). Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og 
regionaldepartementet. Kriteriet antall fattige tar utgangspunkt i husholdsstatistikk for 
inntekt etter skatt, og det er benyttet regionspesifikke fattigdomsgrenser for å ta 
hensyn til at boligprisene og de økonomiske kostnadene for å delta i samfunnslivet 
avhenger av bosted. Fattige er definert som personer med en inntekt som er lavere enn 
halvparten av medianinntekten i de ulike regionene. Målet på fattigdom er nærmere 
beskrevet i rapporten Sammenligning av simultane og partielle analyser av kommunenes 
økonomiske atferd (Langørgen m.fl. (2005)).  
 
Kriteriet inngår også i opphopningsindeksen, som består av kriteriene skilte/separerte, 
arbeidsledige og fattige. 
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Kolonne 7: 
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per 1. januar 2010. 
Innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke 
psykisk utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner. 
 
Kolonne 8: 
Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet for hele befolkningen. Gjennomsnitt for 
årene 2005-2009.  Statistikk fra SSB, utarbeidet for Kommunal- og 
regionaldepartementet.  
 
Standardiseringen skjer ved at det for hver kommune beregnes spesifikke rater for 
hvert av kjønnene og 18 aldersgrupper, som multipliseres med antall personer i hver av 
disse persongruppene i en standardbefolkning. Summen av dette er det antall døde en 
slik befolkning ville hatt som årlig gjennomsnitt forutsatt samme dødelighetsmønster 
som i perioden 2005-2009. Når dette divideres med det totale folketallet i den samme 
standardbefolkningen oppnås standardisert summarisk rate. Ratene er oppgitt som 
døde per 100 000. Disse spesifikke kommunale ratene multipliseres så med den 
gjennomsnittlige folkemengde i kommunene for den samme perioden.  
 
Kolonne 9: 
Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2010. Statistikk fra SSB utført for 
Kommunal- og regionaldepartementet. I sonekriteriet er kommunene inndelt i soner 
med om lag 2 000 innbyggere. En sone er et geografisk sammenhengende område 
bestående av grunnkretser. Reiseavstanden beregnes for alle innbyggerne i en sone inn 
til sonesenteret, og blir deretter summert for alle kommunens innbyggere. Nærmere 
omtale er gitt i St.prp. nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 m.v. 
 
Kolonne 10: 
Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2009. Statistikk fra SSB utført for 
Kommunal- og regionaldepartementet. Nabokriteriet måler beregnet avstand for 
grunnkretsens innbyggere fra senteret i egen grunnkrets til senteret i nærmeste 
nabogrunnkrets innenfor samme sone, summert for alle kommunens innbyggere. 
Nærmere omtale er gitt i St.prp. nr. 62 (1999-2000) Om kommuneøkonomien 2001 m.v. 
 
Kolonne 11: 
Kommunenes totalareal (2009). Statistikk fra Statens kartverk utført for Landbruks- og 
matdepartementet. Kriteriet inngår i landbrukskriteriet, som består av de fire kriteriene 
dyrket areal (30 %), antall driftsenheter (20 %), antall landbrukseiendommer (40 %) og 
kommunenes areal (10 %).  
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Kolonne 12: 
Antall driftsenheter (2008). Statistikk fra SSB. Kriteriet inngår i landbrukskriteriet, som 
består av de fire kriteriene dyrket areal (30 %), antall driftsenheter (20 %), antall 
landbrukseiendommer (40 %) og kommunenes areal (10 %). 
 
Kolonne 13: 
Areal dyrket mark (2008). Statistikk fra SSB. Kriteriet inngår i landbrukskriteriet, som 
består av de fire kriteriene dyrket areal (30 %), antall driftsenheter (20 %), antall 
landbrukseiendommer (40 %) og kommunenes areal (10 %). 
 
Kolonne 14: 
Antall landbrukseiendommer 2009. Statistikk fra SSB, landbruksregisteret. Kriteriet 
inngår i landbrukskriteriet, som består av de fire kriteriene dyrket areal (30 %), antall 
driftsenheter (20 %), antall landbrukseiendommer (40 %) og kommunenes areal (10 %). 
 
Kolonne 15: 
Innvandrere 6-15 år, eksklusive Skandinavia, per 1.1.2010. Statistikk fra SSB utført for 
Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
Kolonne 16: 
Norskfødte med innvandrerforeldre 6–15 år, ekskl. Skandinavia, per 1.1.2010. Statistikk 
fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
Kolonne 17:  
Antall innbyggere 16 år og over med universitets- eller høyskoleutdanning, per 
1.10.2009. Statistikk fra SSB.  
 
 
Vedlegg 3:  
Vedlegg 3 viser tallene som brukes til å beregne korreksjonsordningen i 
utgiftsutjevningen for elever i statlige og frittstående skoler. Kolonnene gir en oversikt 
over antall elever som går i statlige og private skoler, skoleåret 2009/2010. Elevtallet 
som legges til grunn bygger i hovedsak på gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene 
per 1. oktober 2009 og 1. april 2010. Innrapporterte tall fra Kunnskapsdepartementet 
(KD).  
 
Kolonne 1:  
Antall elever i statlige og private grunnskoler, vanlig undervisning. Skoleåret 
2009/2010. Tall fra Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.  
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Kolonne 2:  
Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede 
(grunnskole). Skoleåret 2009/2010. Tall fra Kunnskapsdepartementet/ 
Utdanningsdirektoratet. 
 
Kolonne 3:  
Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede som er 
innlosjert på skolen (grunnskole). Skoleåret 2009/2010. Tall fra 
Kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet. 
 
 


