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Saksutredning: 

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på 

landsbasis rundt 80 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene 
kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. For 2013 er det lagt 

opp til en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 pst. på landsbasis, målt ut fra anslag i revidert 

nasjonalbudsjett 2012. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2013 
er anslått til 3,3 %.  

 
 

Innlemminger i rammetilskuddet for 2013: 
- Teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage. 

- Flere korreksjoner i sektornøklene. Sektorvektene for sosialhjelp, barnehage, grunnskole og 

helse er korrigert  
- Kommunalt rusarbeid og driftstilskudd barnehage er innlemmet i rammetilskuddet 

 
I tillegg er der noen andre korreksjoner som ikke gjennomgås i dette saksfremlegget. 

 

  2013 

Rammetilskudd og skatt   

Sum rammetilskudd         76 958  

Sum skatt         18 482  

Totalt         95 400  

 
For 2012 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 91 466 000, dette medfører at vi 

får en økning i våre frie inntekter på kr 3 934 000. 
 



 

For 2013 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet slik: 

 
 

  2013 2014 2015 2016 

Innbyggertilskudd     23 900        23 936        24 021        24 021  

Utgiftsutjevning       20 244        20 258        20 265        20 273  

INGAR            -67               -                 -                 -    

Nord-Norges tilskuddet        7 891         7 891         7 891         7 891  

Småkommunetilskudd       11 177        11 177        11 177        11 177  

Skjønn        5 500         5 500         5 500         5 500  

Skjønn, tap på endring i 2011        1 200         1 200         1 200         1 200  

Andre 

   
  

Inntektsutjevning        7 114         7 114         7 114         7 114  

Sum rammetilskudd       76 958        77 076        77 168        77 176  

 
 

Forklaring til tabellen: 
 

Innbyggertilskuddet 

 
Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2012 (1097 

innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per 
innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.  

 

Fordelingen i befolkningen: 
 

Loppa 0-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67-79 år 80-89 år Over 89 

1.7.2011 40 134 103 575 164 64 10 

1.7.2012 38 123 101 591 169 64 11 

 

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet øker fra 2012 til 2013 med 2,5 million.  
 

 

Utgiftsutjevningen over tid: 
 

  2010 2011 2012 2013 

Utgiftsutjevningen i kr. 19 741 17 751       18 836        20 244  

Utvikling i kr.  -322 -1 990 1 085 1 408 

Kostnadsindexen 1,55 1,4 1,4 1,4 

 

 

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til 
innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full 

kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel 
aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønster. Vår index tilsier at vi har ett beregnet utgiftsbehov som 

ligger 40 % over landsgjennomsnittet. Det ble i 2011 utviklet helt nye kriterier som bedre skulle fange 
opp de sosiale forskjellene og endringer i levekår. I forhold til tidligere år så tapte Loppa på denne 

endringen. Totalt tapte vi nesten 2 millioner i forhold fra 2010 til 2011. For 2012 blir vi kompensert, men 

kriteriene for samhandlingsreformen kommer inn dette året. For 2013 får vi en ytterligere økning uten at 
beregningen for utgiftsbehov viser at økningen skyldes ett enkeltforhold. 

 
 

Småkommunetilskudd 



 

Småkommunetilskudd blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. I den nye 

kostnadsnøkkelen er det meningen at smådriftsulempene skal fanges bedre opp. Tilskuddet for 2013 er 
kun prisjustert. 

 
Skjønn 

 
Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den 

faste delen av inntektssystemet. Fra og med 2012 så ble skjønnstilskuddet redusert for 

Finnmarkskommunene. 8 mill kr. av de totale midlene skulle brukes som tilbakeholdte skjønnsmidler, 
mot 3,6 mill kr. året før. Selv om vi taper i forhold til 2012 så kommer vi godt ut sammenlignet med 

andre kommuner i Finnmark.  
 

Fra og med 2011 innførte man ett nytt skjønn som ble delt ut til de kommuner som tapte mer enn 100 

kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet. Disse midlene ble fordelt av departementet og 
vil ligge fast frem til neste revisjon av kostnadsnøklene. Loppa er en av 3 kommuner i Finnmark som får 

dette ekstra skjønnstilskuddet, kr. 1,2 mill per år. 
 

Nord-Norges tilskuddet 
 

Nord-Norges tilskuddet er ett særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi 

kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. 
Tilskuddet er beregnet ut fra en lik sats per innbygger i Finnmark. Også dette tilskuddet ble redusert i 

nytt inntektssystem på bakgrunn av nye kostnadsnøkler.  
 

 

Ingar 
 

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i 
kroner per innbygger, og er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det 

neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. INGAR 
beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2012. Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per 

innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger 

av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketallet og sammensetninger, 
samt endringer i kriteriedata.  

 
Loppa hadde en høy beregnet inntektsgarantiordning i 2011, kr. 1,9 mill. 

For 2013 får vi ett trekk på INGAR på 67 000 kr. For årene 2014-2016 viser prognosene at denne er satt 

i null. 
 

 
Skatteinngang 

 

 
 

 
 

 
Ovenstående tabell viser utviklingen i kommunens skatteinntekter. Inntektssystemet  indikerer at vi kan 

sette skatteanslaget til 18,5 million for 2013.  

 
Inntektsutjevningen 

 
Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at 

skattesvake kommuner, som Loppa, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert 

for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med 
skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Loppa) blir i tillegg kompensert for 35 pst av 

differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet. 
 

  
Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Budsjett 
2014 

Budsjett 
2015 

Budsjett 
2016 

Skatteinntekter       17 519        18 482        18 482        18 482        18 482  



Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 

skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet. 

Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2014, når endelige 
skattetall er klar. 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

På dette tidspunktet i budsjettprosessen så er vi på langt nær i mål. Vi registrerer at vi har utfordringer 

knyttet til å fremme ett balansert budsjett for kommunestyret. For 2013 så viser oversiktene at vi har en 
reell vekst på 0 %. For 2012 hadde vi en reell nedgang på 2,14 %. For 2011 hadde vi en reell vekst i 

rammeoverføringen på 0,2 %. Dette etter beregninger fra Fylkesmannen og KS. 
 

Innenfor denne veksten må kommunen dekke evt kostnadsøkninger som skyldes demografi 

(befolkningens størrelse og sammensetning), samt økte pensjonskostnader som vil komme. For oss betyr 
dette at vi må tilpasse driften til stadig lavere rammer. 

 
Selv om rammene blir lavere så kan vi være stolte av det tjenestetilbudet som Loppa kommune faktisk 

tilbyr sine innbyggere. Likevel ønsker rådmannen politiske styringssignaler før budsjettet legges frem for 
kommunestyret i desember. Dersom man politisk ønsker å styrke noen driftsområder, så må man også 

kunne si noe om hvilke områder man skal redusere.  

 
 




















































































































































































































































































































































































































































