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Økonomiske rammebetingelser
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Finansielle nøkkeltall 2013 og 2014

Alle kommunene har svakere netto driftsresultat i 2014 enn hva de hadde i 2013. 

Alle kommunene har et inntektsnivå over landsgjennomsnittet. 

Alle kommunene har ei lavere netto lånegjeld i 2014 enn hva de hadde i 2014. 

Loppa og Kvænangen har en høy andel av disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter. Alta og Kautokeino ligger på et nivå langt under landsgjennomsnittet.

Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Finansielle nøkkeltall

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,2 -6,1 1,6 0,9 0,8 -0,1 2,5 2 3,2 2 2,7 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 83 864 85 108 64 043 67 399 52 702 54 890 93 456 96 385 58 426 60 062 47 415 48 610

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 66 58,8 60,4 57,3 71,9 70 36,4 30,2 93,3 96,6 76 79,3

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 83 051 75 352 57 822 56 532 58 268 58 362 47 010 40 807 88 778 93 484 54 837 58 160

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 19,6 15,2 0,1 0,1 2,6 1,7 13,9 14,9 3,4 3,4 6,2 6,4
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Utvalgte nøkkeltall, tjenesteproduksjon

1
Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

Prioritering 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 191 885 161 235 120 317 175 333 127 009 128 633

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 21 976 15 468 15 075 20 387 15 334 12 480

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 7 498 5 248 3 248 6 487 3 703 2 319

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 33 162 23 096 16 265 28 405 19 150 16 386

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 2 829 2 066 3 270 4 213 3 980 3 138

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 13 613 8 652 8 120 6 971 10 084 7 978

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 12 610 7 979 3 921 18 581 7 032 4 258

Kommunene har ulik prioritering når det gjelder bruk 

av midler til tjenesteproduksjon. Kostratall 2014.
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Andre ting som kan påvirke kommunenes 

økonomi ved en eventuell sammenslåing
• Diverse tilskudd som:

- Integreringstilskudd

- Ressurskrevende tjenester

- Rentekompensasjon, eks. skoleanlegg, kirkebygg  

• Eiendomsskatt:

Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern 4,2 1 2,9 - 4,9 2,9

- herav eiendomsskatt på annen eiendom 4,2 0,5 1,1 - 3,7 1,6

- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer - 0,5 1,8 - 1,2 1,3

• Konsesjonskraft

• Eierskap i kraftselskaper

• Samisk språkområde

• Kommunal prissetting – selvkost, husleie, barnehage mm.

• Robek
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Effekter på overføringene fra 

inntektssystemet

Slik inntektssystemet er utformet, vil ikke rammetilskuddet for en ny sammenslått kommune være lik summen av rammeoverføringene for 
de «gamle» kommunene. 

Hvordan rammetilskuddet – og dermed de frie inntektene – blir påvirket ved en kommunesammenslåing, vil være forskjellig avhengig av 
hvilke kommuner som slår seg sammen.

• For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, ble det fra og med budsjettåret 2002 innført et særskilt inndelingstilskudd
som en del av inntektssystemet. 

• Denne ordningen skal sikre at kommunene ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av sammenslåing. 
Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd (basistillegget) og en eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd.

Inndelingstilskuddet varer over en 20-års periode, der det etter de 15 første årene skjer en gradvis ned-trapping. Etter 20 år er så 
rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt. 

Våre beregninger er gjort på bakgrunn av dagens inntektssystem.

Utgiftsutjevningen i kommunenes inntektssystem påvirkes av følgende komponenter

Basistillegget

Reiseavstand innen sone

Reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets

Urbanitetskriteriet

Opphopningsindeksen

Bortfall av basistillegget blir kompensert fullt ut over inndelingstilskuddet. De fem andre kriteriene som er listet opp, slår direkte ut på 
rammetilskuddet til den sammenslåtte kommunen – og omfattes ikke av noen overgangsordninger.
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Beregninger ved bruk av KS-modellen

Til grunn for beregningen har vi brukt KS sin modell. Den er en enkel modell 

som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens 

inntektssystem. 

Modellen kan beregne utslag for sammenslåing av inntil sju kommuner og er 

oppdatert etter statsbudsjettet for 2015. 

Modellen gir et innblikk i direkte økonomiske konsekvenser av en 

kommunesammenslåing, gitt dagens inntektssystem. 

Ved en evt. større endring i kommunestrukturen vil analysegrunnlaget måtte 

endres og beregningene gjøres på nytt.
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Forutsetninger lagt til grunn

Grunnlagsdata knyttet til kriteriene «sone» og «nabo» er beregnet av SSB. For å 
få beregningene inn i prognosemodellen har vi fått hjelp fra KS ved Børre Stolp

Vi legger til grunn at vi får beholde Finnmarksatsen på Nord-Norgestilskuddet.

Vi legger til grunn at det ikke vil gi langsiktige tapskonsekvenser som følge av at 
Kvænangen kommune mistet sitt småkommunetilskudd for årene 2014-2016.

Alle kommunene er i utgangspunktet såkalte «skattesvake» kommuner og får 
kompensert differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av 
landsgjennomsnittet. 

Kvænangen kommune har derimot fått beregnet et høyere skatteanslag for 2015 
enn hva kommunen normalt ville fått hvis det ikke hadde vært for den gode 
skatteinngangen i 2012. Vi legger til grunn at det ikke blir tap på 
inntektsutjevningen som følge av dette.
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Alternativ 1: Alta, Loppa, Kvænangen og 

Kautokeino

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og småkommunetilskudd. Gevinst for det at 

Kvænangen kommune har en lavere sats på Nord-Norgestilskuddet enn de andre kommunene. 

Andre utslag gir en gevinst på 12 mill. 

Urbanitetskriteriet skal fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov til personer med rus og psykiatriproblemer. Dette 

er ikke fanget opp via de øvrige kriteriene. 

Opphopningsinndeksen består  av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og fattige.

Kriteriene knyttet til sone og nabo er beregnet med utgangspunkt i at et eventuelt nytt rådhus vil ligge i Alta.

Samlet reformstøtte for 4 kommuner vil bli 65 mill. 
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Alternativ 2: Alta, Loppa og Kvænangen

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og småkommunetilskudd. 

Gevinst for det at Kvænangen kommune har en lavere sats på Nord-Norgestilskuddet enn de andre 

kommunene. 

Andre utslag gir en gevinst på 10,39 mill. 

Samlet reformstøtte for 3 kommuner vil bli 55 mill. 
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Alternativ 3: Alta, Loppa og Kautokeino

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og 

småkommunetilskudd. Andre utslag gir en gevinst på 9,53 mill. 

Samlet reformstøtte for 3 kommuner vil bli 55 mill. 
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Alternativ 4: Alta og Loppa

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og 

småkommunetilskudd. 

Andre utslag gir en gevinst på 7,84 mill. 

Samlet reformstøtte for 2 kommuner vil bli 45 mill. 
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Endringer i inntektssystemet

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av 
reformperioden (2017). Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen.

Det vil bli gitt en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt dette er en ufrivillig kostnad for 
kommunene eller om kommunestørrelse kan sees som en frivillig kostnad for kommunene. 

Utforming og omfang av regionalpolitiske tilskudd vil bli vurdert (Nord-Norge- og Namdalstilskudd, 
småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge og storbytilskudd). 

Regjeringen ønsker også at kommunene skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Det betyr 
at skattelementene i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning vil bli vurdert. 

- Selskapsskatten i kommuneproposisjonen 2016.

Dagens inndelingstilskudd videreføres, det vil si at en ny, sammenslått kommune får beholde 
tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før 
inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. 
Hvordan omfanget og innretningen på ordningen skal være, herunder perioden for 
inndelingstilskuddet, vil bli vurdert.



|ALTA KOMMUNE 11.08.2015 15

Oppsummering

Vi ser at med de forutsetningene som vi har lagt til grunn så vil det ved alle

alternativ være en økonomisk gevinst i det å slå sammen kommunene.

• Størst gevinst blir det for alternativ 1 med 12 mill. ekstra i rammetilskudd.

• I tillegg får kommunene beholde dagens ordning  med basistilskudd, 

småkommunetilskudd og Nord-Norges tilskudd (kompensert for tap nord 

Troms kommune). Tilsammen utgjør dette 57 mill. 

• Reformstøtte og støtte til engangskostnader er på 65 mill. for 4 kommuner

• Evt. andre forhandlingskort??


