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Mandat: «Regjeringen vil legge til rette for et velferdssamfunn med levende 
lokalmiljøer og et godt tjenestetilbud til innbyggere over hele landet».

➢Kommunene er bærebjelken i velferdssamfunnet.

➢Alle kommuner skal være i stand til å tilby likeverdige og gode kommunale 
tjenester til sine innbyggere.

• Rammefinansiering gir lokalt handlingsrom

• Regionalpolitiske tilskudd: Småkommunetillegg, veksttilskudd, 
storbytilskudd, distriktstilskudd og skjønnstilskudd. 

• Omfordeling gjennom utgiftsutjevning og inntektsutjevning

• Kommunene skal settes i stand til å tilby likeverdige tjenester til sine 
innbyggere og anbefaler flere endringer som i sum vil bidra til dette

Nytt inntektssystem



Anslag fordelingsvirkning for Rana kommune  - 16,0 mill. kr

- Omfordeling regionalpolitiske tilskudd 4,9 mill. kr
- Avvikle tilskudd per grunnskole 1,0 mill. kr
- Fordelingsvirkning skatt – 2,9 mill. kr
- Nye kostnadsnøkler - 15,6 mill. kr
- INGAR - 3,4 mill. kr

Anslag fordelingsvirkning kommuner i:

Nordland – 105 mill. kr (utenom Bodø 22 mill.kr)

Troms og Finnmark – 85 mill. kr (utenom Tromsø 44 mill. kr)

Forslag til nytt inntektssystem



Utvalgte kommuner i Nordland
Kommune Innbyggere Kr per innb. Totalt (kr)

1804 Bodø 52 560 411 21 602 160 

1835 Træna 442 19 417 8 582 314 

1856 Røst 488 16 500 8 052 000 

1857 Værøy 698 8 833 6 165 434 

1860 Vestvågøy 11 521 -417 -4 804 257 

1820 Alstahaug 7 394 -664 -4 909 616 

1865 Vågan 9 670 -531 -5 134 770 

1870 Sortland 10 514 -614 -6 455 596 

1832 Hemnes 4 428 -1 585 -7 018 380

1824 Vefsn 13 268 -540 -7 164 720 

1845 Sørfold 1 912 -3 767 -7 202 504 

1837 Meløy 6 247 -1 661 -10 376 267 

1833 Rana 26 083 -614 -16 014 962 

1806 Narvik 21 661 -769 -16 657 309 



Utgifts utjevningen
• Vektingen av kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming 

foreslås redusert fra 14 prosent til 4,9 prosent.

➢Gir isolert sett store fordelingsvirkninger for enkeltkommuner.

➢Vil slå svært negativt ut for kommuner med relativt mange personer med 
psykisk utviklingshemming. 

• Endringen må ses i sammenheng med toppfinansieringsordningen for 
ressurskrevende tjenester. For disse mottakerne vil reduksjonen i det 
beløpet som utløses av kriteriet i inntektssystemet motsvares av en 
tilsvarende økning i tilskuddet i toppfinansieringsordningen. 

Nytt inntektssystem



• Utvalget foreslår at kommunens inntekter fra 
konsesjonskraft og havbruksfondet, samt eiendomsskatt på 
kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum bør utjevnes mellom 
kommunene

• Kommunens utbytteinntekter fra kraft likestilles ikke med 
naturressursinntekter

• Kompensasjonsgraden foreslås NÅ til 10 prosent
• Hvordan slår dette ut for kommunene? Oslo ca 2 mrd i 

utbytte fra Hafslund i 2022 mot at samlet 
konsesjonskraftutbytte for alle kommuner på 2,6 mrd i 
2021

Utjevning av inntekter på naturressurser



• Eiendomsskatt har en samlet skatteproveny på 
ca 16 mrd. Hvorav boliger og fritidseiendom 
utgjør ca halvparten. Oslos inntekter nærmer seg 
1 mrd
•Denne delen av eiendomsskatten foreslås ikke 

utjevnet av utvalget
• Kommunens inntekter av eiendomsskatt er en 

funksjon av boligverdiene. 
• Formueeffekten i sentrum vs periferi – Hvordan 

vil denne utvikle seg med utvalgets forslag? 
Opphopning i de store byene? 

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer



• «lokal skattefinansiering er en grunnleggende 
forutsetning for lokalt selvstyre og lokaldemokrati. 
Lokal beskatning gir best kobling mellom 
skattebetaling og bruk av tjenester»
• Skatt er sivilisasjon
•Avveiningene mellom enkelhet og rettferdighet (!)
• Tilleggsmandatet – Differensierte skattesatser for 

inntekt og formuesskatt

Rattsø-utvalget (NOU 1997:8)



• Inntektssystem – Ingen frihetsgrader igjen til 
lokalpolitikk – Hva skal vi med lokalpolitikere?
•Utvalget diskuterer ikke sammenhengen mellom 

inntektsnivå og tjenesteproduksjon i et 
utviklingsperspektiv. Det er et mål (i seg selv?) og 
utjevne inntekter mellom kommunene, men 
hvordan påvirker dette samfunnsutviklingen 
fremover?

Skatt er sivilisasjon – Hva nå?



• Små kommuner og kraftkommuner taper på 
forslag til nytt inntektssystem
• Store kommuner og mikrokommuner 

kommer positivt ut 
• Jeg skulle ønske meg en debatt hvor en er 

mindre opptatt av likeverdige tjenester i et 
statisk perspektiv. Hvordan ønsker vi at 
samfunnet skal utvikle seg?

Oppsummering


