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Høringsforslag NOU 2022:10 - Inntektssystemet for kommunene

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere:

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunedirektørens uttalelse vedtas som Sarpsborg kommunes uttalelse. Følgende 
framheves særskilt:

1. Det er i dag store økonomiske forskjeller mellom kommuner i Norge, og da særlig 
mellom skattesterke og skattesvake kommuner. Forskjeller i utgiftsbehov som ikke 
dekkes opp kan forsterke disse forskjellene. De dårligst stilte kommunene vil ikke 
kunne tilby sine innbyggere tjenester som er likeverdige med tjenestene i andre 
kommuner. En gjennomgang av inntektssystemet burde ha som formål å endre dette. 

2. En konsekvens av det framlagte forslaget er at de store inntektsforskjellene i dagens 
skatteinntekter etter inntektsutjevning videreføres. Sarpsborg kommune mener det er 
helt nødvendig med en betydelig større utjevning av de ordinære skatteinntektene 
gjennom en høyere grad av symmetrisk utjevning, og/eller redusert skatteandel i 
kommunens frie inntekter fra dagens nivå på 40%. Ideelt sett bør skatteinntektene 
utjevnes 100%.  

3. Primært mener Sarpsborg kommune at sosioøkonomiske kriterier og 
folkehelseindikatorer må innlemmes i utgiftsutjevningen. Dette må skje både gjennom 
en bredere metodisk tilnærming, og gjennom delkostnadsnøkler som vektlegger 
betydningen av kostnader til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Så lenge dette 
ikke er gjort, mener kommunen at dagens kostnadsnøkler bør videreføres inntil ny 
revidering foreligger. Sekundært må regioner med stor levekårsproblematikk tilføres 
midler gjennom egne støtteordninger utenfor inntektssystemet.

Vedlegg: 
1. NOU 2022: 10 – Inntektssystemet for kommunene
2. Sarpsborg kommunes innspill til inntektsutvalget 14.01.2022



2

Sammendrag:
Inntektssystemutvalget ble oppnevnt av regjeringen i mai 2020. Utvalgets oppdrag har vært å 
foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene og vurdere dagens 
system, samt komme med et forslag til utforming av inntektssystemet. Utvalget leverte sin 
utredning (NOU 2022:10) 29. august 2022. Høringsfristen er 4. januar 2023.

For at kommunene skal settes i stand til å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til 
innbyggerne, inneholder inntektssystemet to store utjevningsmekanismer. Dette er 
utgiftsutjevning der kommunenes ufrivillige forskjeller i utgiftsbehov forsøkes utjevnet fullt ut 
og inntektsutjevning der skatteinntekter mellom kommunene utjevnes delvis. 
Kommunedirektøren har flere merknader til utredningen og forslagene som ligger i den, og 
peker på noen problemer som ligger i utformingen av systemet. 

Kommunedirektøren mener blant annet at hensynet til likeverdige tjenester gjør det helt 
nødvendig med en betydelig større utjevning av de ordinære skatteinntektene gjennom en 
høyere grad av symmetrisk utjevning, og/eller redusert skatteandel i kommunens frie 
inntekter.  

I utgiftsutjevningen må sosioøkonomiske kriterier og folkehelseindikatorer innlemmes i 
vesentlig større grad. Dette må skje både gjennom en bredere metodisk tilnærming, og 
gjennom kriterier som vektlegger betydningen av kostnader til tidlig innsats og forebyggende 
arbeid.

Inntektssystemutvalgets forslag slik det nå foreligger vil medføre om lag 30,7 mill. kr i årlig 
reduserte inntekter fra skatt og rammetilskudd til Sarpsborg kommune, hvorav endringer i 
utgiftsutjevningen er estimert til å utgjøre et inntektsbortfall på 50,5 mill. kr. Endringer i skatt, 
regionalpolitiske tilskudd og avviklingen av tilskudd per grunnskole vil på sin side gi økte 
inntekter på 19,8 mill. kr.  

Utredning:
Inntektssystemutvalget (heretter «utvalget») ble oppnevnt av regjeringen i mai 2020. 
Utvalgets oppdrag har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for 
kommunene og vurdere dagens system, samt komme med et forslag til utforming av 
inntektssystemet. Utvalget leverte sin utredning (NOU 2022:10) 29. august 2022. Den ble 
sendt på høring 19. september. Høringsfristen er 4. januar 2023.

Kommunedirektøren har flere merknader til utredningen og forslagene som ligger i den, og 
peker på noen problemer som ligger i utformingen av systemet. Kommunedirektøren foreslår 
at hele saksframlegget oversendes som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse, samtidig 
som noen påpekninger framheves spesielt. 

Inntektssystemutvalget forslag slik det nå foreligger vil medføre om lag 30,7 mill. kr i årlig 
reduserte inntekter fra skatt og rammetilskudd til Sarpsborg kommune.

Inntektssystemet er av stor betydning for kommunens mulighet til å kunne produsere 
tjenester og utvikle Sarpsborg samfunnet i riktig retning. Kommunale tjenester har en stor 
effekt i å redusere ulikhet, og fordelingen av kommunale inntekter påvirker også 
sysselsettingen i privat og kommunal sektor. Flere av samfunnsutfordringene som blant 
annet ble beskrevet i NOU 2020:15 (Demografi-utvalget) kan bli løst gjennom et mer 
treffsikkert inntektssystem. Kommunedirektøren mener det er helt avgjørende med et 
inntektssystem som setter alle kommuner i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud til sine 
innbyggere, samtidig som hensynet til lokalt selvstyre og effektiv ressursbruk tilsier at 
systemet må innrettes slik at det er rom for kommunene til å velge ulike måter å løse sine 
oppgaver på.   
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Staten fastsetter hvordan kommunene kan finansiere sine oppgaver, gjennom 
skatteinntekter, tilskudd fra staten, egenbetalinger og andre inntekter. Skatteinntektene og 
rammetilskudd er kommunenes frie inntekter, som kommunen selv bestemmer bruken av. 
De frie inntektene utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Staten 
fastsetter også hvor stor andel av de frie inntektene som skal være skatteinntekter og hvor 
stor del som skal være rammetilskudd. Ved å redusere kommunens andel av skattøret og 
øke rammetilskuddet tilsvarende, kan de frie inntektene til kommunen samlet sett forbli 
uforandret. Skatteandelen ble sist redusert fra 45 til 40 prosent i 2011.

For at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, inneholder 
inntektssystemet to store utjevningsmekanismer. Dette er utgiftsutjevning der kommunenes 
ufrivillige kostnadsforskjeller forsøkes utjevnet fullt ut og inntektsutjevning der skatteinntekter 
mellom kommunene utjevnes delvis. Begge regulerer kommunenes inntekter, og skal til 
sammen gi kommunene inntekter som gir dem økonomiske muligheter til å gi likeverdige 
tjenester med andre kommuner. Både inntektsutjevning og kostnadsutjevning er basert på 
sentrale politiske beslutninger.

Skatt og inntektsutjevning

Utvalgets forslag innebærer at hovedprinsippene i inntektsutjevningen videreføres som i dag, 
men at flere av kommunenes inntekter tas inn i inntektssystemet og omfordeles mellom 
kommunene. Dette gjelder inntekter fra konsesjonskraft, Havbruksfondet og eiendomsskatt 
på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 
Utvalget foreslår en moderat utjevning der 10 prosent av disse inntektene utjevnes mellom 
kommunene.

Kommunedirektøren støtter intensjonen om større omfordeling, men mener at det 
er behov for en betydelig økt omfordeling gjennom revidering av det ordinære 
inntektsutjevningssystemet av skatteinntektene. Kraftinntekter og inntekter fra 
Havbruksfondet utgjør en minimal del av de samlede skatteinntektene, mens inntekter som 
inngår i den ordinære inntektsutjevningen utgjør over 90 % av kommunenes inntekter (tabell 
1). Det er med andre ord her de største inntektsforskjellene oppstår. Det er en vesentlig 
mangel i utvalgets utredning at effektene av økt symmetrisk utjevning og/eller en redusert 
skatteandel ikke er utførlig og grundigere gjennomgått og redegjort for. En konsekvens av 
det framlagte forslaget er at de store inntektsforskjellene i dagens skatteinntekter etter 
inntektsutjevning videreføres.
 
Dagens inntektsutjevning (tabell 2) fører til at skattesvake kommunene får om lag 94 % av 
landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Med andre ord får lavinntektskommuner 6 prosent 
lavere inntekter fra skatt enn landsgjennomsnittet hvert år, men skal likevel løse de samme 
lovpålagte oppgavene. Dagens system er et «lav-inntekts bevarende» system. På den andre 
siden får skattesterke kommuner beholde 40% av skatteinntektene over landssnittet.

Tabell 1: Kommunenes skatteinntekter Tabell 2: Dagens inntektsutjevning



4

Oversikten under viser at inntektsutjevningen i 2021 medførte en betydelig utjevning av 
skatteinntekter. De 12 mest skattesterke kommunene har allikevel en merinntekt utover 
landsgjennomsnittet på nesten 5,9 mrd. kr, hvorav de fire største alene står for 5,6 mrd. kr. 
Tilsvarende har de 13 mest skattesvake kommunene en mindreinntekt på nesten 1,4 mrd. kr. 

Innenfor inntektsutjevningen er det utvilsomt denne mekanismen som fører til de største 
inntektsforskjellene mellom kommunene. Kommunedirektøren mener dette utfordrer 
prinsippet om likeverdige tjenester ved at store inntektsforskjeller opprettholdes og vedvarer 
over tid. Det prinsipielle grunnlaget for å inkludere flere av kommunens inntekter i 
inntektssystemet kan med andre ord være riktig og viktig, men som tallene over viser, 
motvirker fordelingsvirkningen av utvalgets forslag i forsvinnende liten grad den 
inntektsforskjellen som ligger i inntektsutjevningen ellers.

Tabell 3: Skattesterke store og mellomstore kommuner (Kommune A)

Tabell 4: Skattesvake store og mellomstore kommuner (Kommune C)

Et argument for den ujevne fordelingen har tradisjonelt vært at kommunene skal ha insentiv 
til å fremme næringsutvikling og legge til rette for flere arbeidsplasser. Kommunedirektøren 
mener dette argumentet ikke kan tillegges særlig vekt. Generelt vil kommuner uansett ønske 
næringsutvikling og arbeidsplasser. Årsaken til at noen kommuner har lavere skatteinngang 
enn andre er i hovedsak et resultat av historiske og sosioøkonomiske forhold. Samtidig gjør 
dagens system at de kommunene som allerede har god skatteinngang har best økonomiske 
forutsetninger for å kunne legge ytterligere til rette for næring og arbeidsplasser. Systemet 
forsterker dermed forskjellene. En omlegging er nødvendig for at de skattesvake 
kommunene på lengre sikt også skal kunne bli skattesterke.

Egen skatteinngan i 
% av landssnittet før 
inntektsutgjevning

Skatt etter dagens 
inntektsutgjevning 
i % av snitt

Kr per innbygger 
etter dagens 
inntektsutgjevning Innbyggere

Inntekter fra skatt og 
inntektsutgjevning 
utover lands snitt

Inntekter fra skatt og 
inntektsutgjevning 
per innb. mer enn 
snitt

Oslo 138 % 113,9 % 41 401 697 010 3 523 117 849 5055
Bærum 167 % 125,6 % 45 662 128 233 1 194 562 230 9316
Asker 138 % 113,9 % 41 389 94 915 478 659 779 5043
Stavanger 120 % 106,9 % 38 859 144 147 362 210 067 2513
Nordre Follo 112 % 103,7 % 37 676 60 034 79 821 014 1330
Sola 121 % 107,1 % 38 926 27 457 70 833 235 2580
Bergen 104 % 100,5 % 36 512 285 601 47 355 172 166
Frogn 120 % 106,8 % 38 831 15 953 39 637 577 2485
Lier 111 % 103,1 % 37 466 27 118 30 369 920 1120
Nesodden 108 % 102,2 % 37 129 19 805 15 503 837 783
Nittedal 106 % 101,4 % 36 857 24 454 12 503 606 511
Randaberg 107 % 101,8 % 36 992 11 315 7 309 530 646
Hele landet 100 % 36 346

Sum 1 536 042 5 861 883 815

Egen skatteinngan i 
% av landssnittet før 
inntektsutgjevning

Skatt etter dagens 
inntektsutgjevning 
i % av snitt

Kr per innbygger 
etter dagens 
inntektsutgjevning Innbyggere

Mindre inntekter fra 
skatt og 
inntektsutgjevning 
utover lands snitt

Inntekter fra skatt og 
inn.utgjevning per 
innb. mindre enn 
snitt

Kristiansand 86 % 94,6 % 34 388 112588 -220 409 274 -1 958
Fredrikstad 84 % 94,5 % 34 346 83193 -166 397 237 -2 000
Sandefjord 89 % 94,8 % 34 443 64345 -122 464 223 -1 903
Sarpsborg 79 % 94,3 % 34 264 57372 -119 426 775 -2 082
Skien 82 % 94,4 % 34 319 55144 -111 779 885 -2 027
Larvik 87 % 94,7 % 34 406 47499 -92 134 541 -1 940
Indre Østfold 83 % 94,4 % 34 329 45201 -91 188 881 -2 017
Arendal 83 % 94,5 % 34 337 45065 -90 523 177 -2 009
Karmøy 84 % 94,5 % 34 346 42345 -84 672 200 -2 000
Øygarden 88 % 94,7 % 34 420 38664 -74 451 852 -1 926
Ringsaker 80 % 94,3 % 34 276 34897 -72 232 686 -2 070
Porsgrunn 88 % 94,7 % 34 418 36526 -70 415 166 -1 928
Halden 77 % 94,2 % 34 220 31387 -66 716 351 -2 126
Hele landet 100 % 36 346

Sum 1 216 753 -1 382 812 249
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Kommunedirektøren mener Sarpsborg kommune bør peke på nødvendigheten av en 
betydelig større utjevning av de ordinære skatteinntektene. Dette må skje gjennom en 
høyere grad av symmetrisk utjevning, og/eller redusert skatteandel i kommunens frie 
inntekter fra dagens nivå på 40%. Ideelt sett bør skatteinntektene utjevnes 100%.  

Rammetilskudd og utgiftsutjevning

I dagens utgiftsutjevning skal kommunene få full kompensasjon for utgifter ved 
tjenesteytingen som de selv ikke kan påvirke. Full kompensasjon innebærer at 
utjevningsgraden er 100 prosent og at det gis en full utjevning av ufrivillige 
kostnadsforskjeller. Utgiftsutjevningen omfordeler rammetilskuddet fra staten, der 
innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen. Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et 
likt beløp per innbygger, mens kommunenes kostnader målt per innbygger kan variere 
betydelig.

Utvalgets forslag innebærer at hovedprinsippene i utgiftsutjevningen videreføres som i dag. 
Utgiftsutjevningen omfatter de store velferdstjenestene barnehage, grunnskole, pleie og 
omsorg, kommunehelsetjenesten, sosiale tjenester og barnevern, i tillegg til administrasjon 
og landbruk og miljø. 

Sektorene i utgiftsutjevningen utgjør i 2022 om lag 81,5 prosent av kommunenes samlede 
utgifter. Utjevningen baseres på et beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, og ikke 
kommunenes faktiske utgifter. Utgiftsbehovet beregnes ved hjelp av kostnadsnøkler.

Kostnadsnøklene er et sett med kriterier og en tilhørende vekting, som sier noe om hvilke 
faktorer som gjør at kommunenes utgifter varierer. Kriteriene fanger opp strukturelle forhold 
som alderssammensetning, geografiske forhold og sosioøkonomiske forhold, og bør være 
objektive og basert på offentlig statistikk som oppdateres jevnlig. En kostnadsnøkkel 
beregnes ved at kriteriene for hver av sektorene som inngår i utgiftsutjevningen vektes 
sammen. Utgiftsutjevningen er et nullsumspill der kostnadsnøklene omfordeler 
rammetilskuddet fra kommuner som teoretisk skal være rimeligere å drive enn 
landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. 

Utvalget har gjennomgått de ulike sektorene og delkostnadsnøkler, og foreslår nye kriterier 
og vekting basert på oppdaterte analyser av variasjonene i kommunenes utgifter. En 
rettferdig omfordeling som i tilstrekkelig grad fanger opp og forklarer kommunenes 
varierende og omfattende kostnadsbilde er avgjørende for kommunenes muligheter til å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Valgte metoder og statistiske verktøy er derfor viktige for at den 
teoretiske modellen som ligger til grunn for utgiftsutjevningen blir robust nok til å bidra til at 
inntektssystemets målsetting kan nås.

Målet med kostnadsnøkkelen er å fange opp de bakenforliggende faktorene som indirekte 
påvirker kommunens kostnader. Kommunesektoren har et komplisert og sammensatt 
kostnadsbilde, og det blir følgelig relevant å vurdere modellens evne til å forklare variasjonen 
i kostnadene for de ulike sektorene, det vil si forklaringskraften (definert ved størrelsen R2) 
for de ulike delkostnadsnøklene. R2 viser hvor stor andel av variasjonen i kostnadene 
innenfor de ulike sektorene som kan forklares med modellen og de kriteriene som samlet sett 
er lagt til grunn for den enkelte delkostnadsnøkkel. R2 kan variere fra 0 til 1, og jo høyere tall 
jo større del av variasjonen blir forklart ved modellen.

Tabellen under oppsummerer modellens forklaringskraft gitt ved R2 for de store 
velferdstjenestene ved siste revisjon av dagens kostnadsnøkkel og med utvalgets forslag til 
ny kostnadsnøkkel.
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Sett i lys av målsettingen om å gi kommunene like muligheter til å gi et likeverdig 
tjenestetilbud og at utgiftsutjevningen skal gi en mest mulig rettferdig omfordeling etter 
objektive kriterier, bør alle delkostnadsnøklene underlegges en bredere metodisk tilnærming. 
Den svake forklaringskraften til delkostnadsnøklene for sosiale tjenester og barnevern er 
etter kommunedirektørens syn en indikasjon på at metodene som legges til grunn er for 
snevre. 

På bakgrunn av valgt metode og tilhørende regresjonsanalyser foreslår utvalget nye kriterier 
(NOU 2022:10 side 203). Forslaget innebærer at noen kriterier fjernes, noen legges til og at 
vektingen mellom kriteriene justeres, i tråd med de nye statistiske analysene.

I utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel blir det tydelig at de sosioøkonomiske kriteriene 
samlet sett vektes ned.  Alderskriteriene sett under ett vektes opp, og det samme gjør 
geografiske forhold og kriteriene for kommunestørrelse og bosettingsmønster. Forslag til ny 
kostnadsnøkkel legger derfor til grunn at sosioøkonomiske forhold har en lavere betydning 
for kommunenes beregnede utgiftsbehov enn tidligere, og dermed at disse kriteriene i mindre 
grad skal føre til en utjevning av kommunenes kostnadsforskjeller.

Sarpsborg kommune har store levekårsutfordringer, og dertil store kostnader til 
tjenesteproduksjon. Ved at sosioøkonomiske kriterier vektes ned vil kommunen få tilført 
betydelig mindre midler gjennom utgiftsutjevningen. I dagens utgiftsutjevning er det beregnet 
at Sarpsborg i 2022 har et gjennomsnittlig utgiftsbehov som er 2,4% mer enn snittet, mens 
med utvalgets forslag har utgiftsbehovet sunket til 0,9 %. Dette er til sammenligning det 
samme utgiftsbehovet som er beregnet for Bærum. Dette til tross for at kommunene gjennom 
skatteinntekter har to helt forskjellige utgangspunkt for å levere tjenester. Bærum hadde i 
2021 en skatteinngang per innbygger i prosent av landssnittet på 167%, mens Sarpsborg 
hadde 79 %. Etter dagens inntektsutjevning medførte det at Bærum hadde 1,2 mrd. kr mer å 
bruke på tjenesteproduksjon, mens Sarpsborg hadde 120 mill. kr mindre enn gjennomsnittet. 
(Tabell 3 og 4). Det at utgiftsbehovet til Sarpsborg beregnes til å være det samme som 
utgiftsbehovet til Bærum, viser etter kommunedirektørens syn tydelig at forslaget til utvalget 
ikke fanger opp de sosioøkonomiske forskjellene mellom skattesterke og skattesvake 
kommuner.

Sosial bærekraft og sosial ulikhet i helse er i dag velkjente begreper som vies stor 
oppmerksomhet i samfunnsutviklingen og innen offentlig forvaltning, men blir verken forsøkt 
operasjonalisert inn et teoretisk utgiftsbehov for kommunesektoren eller satt i sammenheng 
med kommunenes faktiske utgifter til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Begge deler fører 
til at kostnadsforskjeller mellom kommuner som følger av sammensatte levekårsutfordringer i 
befolkningen ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av kostnadsnøkkelen og utjevnes.

Primært mener kommunedirektøren at sosioøkonomiske kriterier og folkehelseindikatorer må 
innlemmes i utgiftsutjevningen. Dette må skje både gjennom en bredere metodisk 
tilnærming, og gjennom delkostnadsnøkler som vektlegger betydningen av kostnader til tidlig 
innsats og forebyggende arbeid. Så lenge dette ikke er gjort, mener kommunen at dagens 
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kostnadsnøkler bør videreføres inntil ny revidering foreligger. Sekundært må regioner med 
stor levekårsproblematikk tilføres midler gjennom egne støtteordninger utenfor 
inntektssystemet.

Andre relevante forhold
Utvalget har i tillegg til hovedendringene som er omtalt tidligere enkelte forslag til andre 
endringer, samt drøftet forhold som ligger utenfor inntektssystemet. Kommunedirektøren 
mener at flere av endringene, blant annet forhold i utgiftsutjevningen og inntektsutjevningen 
er ivaretatt i anbefalingene over. Da flere av momentene under underbygger 
kommunedirektørens hovedkonklusjoner, er de likevel synliggjort under.    

Skatt
Utvalget foreslår å halvere den kommunale andelen av formuesskatten, og i stedet erstatte 
de reduserte inntektene fra formueskatten med en økning av inntektsskatten, slik at forslaget 
blir provenynøytralt. Bakgrunnen for dette er blant annet at formueskatten er skjevt fordelt 
mellom kommuner, og at den varier stort fra år til år.

Utvalget foreslår at skattesatsene til inntekts- og formueskatten bør være faste satser, og at 
kommunene ikke bør ha mulighet til å endre disse.

Utvalget foreslår å øke kommunens handlefrihet med hensyn til eiendomsskatt, ved at 
skattesats for bolig og fritidsbolig føres tilbake til samme nivå som i 2019. Da alle satsene 
fulgte de generelle reglene i eiendomsskatteloven på mellom 2 og 7 promille, og uten en 
nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på eiendomsverdien.

Kommunedirektøren er positiv til foreslåtte endringer.

Regionalpolitiske tilskudd, skjønnstilskudd, INGAR
I dagens rammetilskudd ligger det flere tilskuddsordninger og særordninger. Utvalget foreslår 
at Regionssentertilskuddet og Veksttilskuddet utgår. Storbytilskuddet avgrenses til 
landsdelssentrene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, og tilskuddet per 
innbygger halveres. Utvalget foreslår videre at småkommunetillegget i Distriktstilskudd Sør-
Norge og Distriktstilskudd Nord-Norge reduseres med 1 mill. kroner per kommune, samt at 
inntektsgrensen for å få tillegget beregnes ut fra de gjennomsnittlige samlede 
skatteinntektene, ikke bare ut fra skatt på inntekt, formue og naturressursskatt. De frigjorte 
midlene fra alle disse endringene i de regionalpolitiske tilskuddene overføres til 
innbyggertilskuddet, som dermed økes med 188 kr per innbygger. Utvalget har også foretatt 
en vurdering av Inntektsgarantiordningen (INGAR) og foreslår at ordningen videreføres.

Kommunedirektøren ser positivt på dette ut fra en målsetting om å gi kommunene like 
muligheter til å gi likeverdige tjenester. De regionalpolitiske tilskuddene og skjønnstilskuddets 
basisramme reduseres i omfang og overføres til det ordinære innbyggertilskuddet og 
omfordeles etter objektive kriterier. Dette bidrar ikke bare til en forenkling av 
utgiftsutjevningen, men understøtter også formålet om en mer rettferdig fordeling. 
Inntektsgarantiordningen (INGAR) sørger for at kommuner skjermes mot en eller flere 
endringer, som fører til en vesentlig nedgang i rammetilskuddet fra ett år til et annet. 

Avvikle tilskudd per grunnskole
Utvalget mener at bruken av særskilt fordeling bør begrenses, og at grunnskoletilskuddet, 
som blir fordelt med 0,5 mill. kr per grunnskole, bør avvikles. Tilskuddet bryter med de 
grunnleggende forutsetningene for utgiftsutjevningen.

Kommunedirektøren er enig i utvalgets vurdering.
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Kriterieendringer i barnehagenøkkelen
Delkostnadsnøkkelen for barnehage foreslås endret i utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel. 
Et av kriteriene i nåværende nøkkel er innbyggernes utdanningsnivå. Dette har medført at 
økonomiske ressurser overføres fra kommuner med et lavt utdanningsnivå til kommuner med 
et høyt utdanningsnivå. Isteden innføres kriteriet «Lønnstakere 25-54 år i heltidsstillinger». 

Kommunedirektøren er positiv til at utdanningskriteriet er foreslått fjernet, men støtter ikke 
innføring av kriteriet «Lønnstakere 25-54 år i heltidsstilling». Et slikt kriterie tar ikke hensyn til 
at de barna som trenger aller mest å komme i barnehagen ofte har foreldre som er utenfor 
arbeidsliv og utdanning. Kriteriet vil på samme måte som tidligere ramme kommuner som har 
lav sysselsettingsgrad, og ikke ta høyde for varierende sysselsettingsgrad mellom ulike 
grupper i samfunnet. Delkostnadsnøkkelen bør derfor ikke bare utredes videre med tanke på 
å finne objektive kriterier som kan være dekkende for et kostnadsbehov knyttet til tidlig 
innsats, forebygging og spesialpedagogikk, men også ta høyde for en høy og stabil 
dekningsgrad der faktisk antall barn i barnehagen er førende for en utjevning av kostnader. 

Kriterieendringer i sosiale tjenester -Flyktninger uten integreringstilskudd
Delkostnadsnøkkelen for sosiale tjenester er den eneste delkostnadsnøkkelen hvor 
levekårskriterer utgjør størstedelen av tyngden. Antall uføre 18-49 år, flyktninger uten 
integreringstilskudd, aleneboende 30-66 år, samt opphopningsindeksen. Utvalget velger å 
vekte kostnadene fra voksenopplæringen fra grunnskole til sosiale tjenester. Samtidig 
foreslår de å innlemme kostnadene fra arbeidsrettede tiltak i kommunal regi og bistand til 
etablering og opprettholdelse av egen bolig inn i utgiftsutjevningen. Utvalget foreslår å 
erstatte kriteriet antall uføre 18-49 år med antall pasienter med diagnoser knyttet til rus og 
psykiatrisk helse hentet fra Norsk pasientregister. Utvalget mener analyser viser at dette er 
et mer relevant kriterie for å fange opp rus og psykisk helse enn uførekriteriet. Kriteriet 
Flyktninger uten integreringstilskudd er vektet opp fra en total kriterievekt på 0,8% til 1,4%. 
Opphopningskriteriet blir beregnet som produktet av tre kriterier 
(skilte/separerte*ledige*lavinntekt). Kriteriet er omdefinert til ikke lenger å inneholde 
skilte/separerte. Vektingen av kriteriet er også nedjustert fra 0,9% til 0,4% 

Kommunedirektøren mener at delkostnadsnøkkelen Sosiale tjenester og Barnevern er tillagt 
altfor liten forklaringskraft. Kommunen har påpekt tidligere at det er for liten fordelingseffekt i 
delkostnadsnøkkelen for utvalget. Primært mener Sarpsborg kommune at sosioøkonomiske 
kriterier og folkehelseindikatorer må innlemmes i utgiftsutjevningen gjennom både en 
bredere metodisk tilnærming og gjennom flere delkostnadsnøkler som vektlegger 
betydningen av kostnader til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Så lenge det ikke er gjort 
mener kommunen at dagens kostnadsnøkler bør videreføres, eller at tjenestene bør 
finansieres utenfor inntektssystemet. Kommunedirektøren er positiv til at indikatoren 
flyktninger uten integreringstilskudd er vektet noe opp.  

Kriterieendringer i pleie og omsorg - Personer med psykisk utviklingshemming (PU)
PU-kriteriet er vektet vesentlig ned i kostnadsnøkkelen og fører isolert sett til relativt store 
omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Nedvektingen kommer av nye analyser som 
viser at PU-kriteriet over tid har vært vektet høyere enn det finnes grunnlag for statistisk sett. 
Utvalget foreslår at vektingen av kriteriet reduseres fra 4,9 prosent i dagens kostnadsnøkkel, 
til 0,7 prosent i utvalgets forslag. Verdien dette kriteriet gir i inntektssystemet, trekkes i dag 
fra i beregningen av kommunens tilskudd i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 
tjenester. Toppfinansieringsordningen er en stor øremerket ordning på om lag 11 mrd. kr. 
Den har vært voksende og finansierer tjenester som også finansieres gjennom kommunenes 
frie inntekter. Samtidig er rammefinansiering hovedprinsippet for finansieringen av 
kommunesektoren, slik det også er lag til grunn i utvalgets mandat. Utvalget mener derfor 
det bør vurderes å innlemme deler av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet, slik at en 
større del av tjenestene til denne gruppen tjenestemottakere blir finansiert gjennom 
kommunenes frie inntekter. Utvalget mener videre at den anbefalte endringen av kriteriet i 
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kostnadsnøkkelen, en omlegging av tilskuddet i toppfinansieringsordningen og en delvis 
innlemming av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet bør ses i sammenheng. 

Kommunedirektøren ønsker å understreke at tilbudet til disse personene varierer
svært mye. Noen har behov for et omfattende tjenestetilbud fra kommunen, mens andre i 
noe mindre grad mottar tjenester fra kommunen og dermed ikke blir finansiert gjennom 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Det er dermed avgjørende at en 
endring av kriteriet følges opp av en styrkning av det øremerkede tilskuddet gjennom 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Prosessene bør utredes 
ytterligere, og samordnes før endringer gjøres. Kommunedirektøren mener også at personer 
med psykisk utviklingshemming over 67 år bør inngå i tilskuddsordningen for 
ressurskrevende tjenester, noe som ikke er tilfelle i dag.  

Feriepasienter – refusjonsordning
Utvalget anbefaler at det ikke gjøres endringer i inntektssystemet for å ta hensyn til ulike 
typer gjesteinnbyggere. Hvis det over tid blir en stor økning i helse- og omsorgsutgiftene til 
hyttekommuner på grunn av at hytteinnbyggere oppholder seg på hyttene over lengre tid må 
det vurderes andre løsninger, utenfor inntektssystemet. Utvalget anbefaler da at man ser på 
mulighetene for å lage en oppgjørsordning mellom kommunene, men at det må vurderes 
nærmere hvordan dette kan gjøres uten at ansvarsforholdene blir uklare eller at ordningen 
blir for administrativt krevende.

Kommunedirektøren mener at en slik ordning må på plass. Sarpsborg, som er en stor 
hyttekommune, opplever økte kostnader forbundet med helsehjelp til hytteeiere i kommunen. 

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Utvalgets forslag vil få følgende årlige konsekvenser for Sarpsborg kommunes frie inntekter:

Beregningen er foretatt uten INGAR (Inntektsgarantiordningen- skal skjerme kommunene fra 
brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste.) og påvirkning på 
toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere (ordning utenfor inntektssystemet). 

Miljø:
Ikke vurdert

Folkehelse:

Folkehelseforskningen har påvist en sterk og systematisk sammenheng mellom utdanning, 
sysselsetting, inntekt og helse. Innbyggere med lav utdanning får i større grad lav inntekt, lav 
sysselsetting, større helseutfordringer og dårligere helse og høyere dødelighet enn 
innbyggere med høy utdanning. Dagens folkehelseforskning kan vise til at lav utdanning og 
dårlig helse overføres og arves i stor grad fra en generasjon til den neste. 
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Sosial bærekraft og sosial ulikhet i helse er i dag et velkjente begreper som vies stor 
oppmerksomhet i samfunnsutviklingen og innen offentlig forvaltning, men blir hverken forsøkt 
operasjonalisert inn et teoretisk utgiftsbehov for kommunesektoren eller satt i sammenheng 
med kommunenes faktiske utgifter til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Begge deler fører 
til at kostnadsforskjeller mellom kommuner som følger av sammensatte levekårsutfordringer i 
befolkningen ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av kostnadsnøkkelen og utjevnes.


