
Inntektssystemet – Vurdering av egen kommune/0-alternativet -  
Frivillig eller ufrivillig liten kommune 

 
 
 

 
Foreløpig informasjon angående alternativ å stå alene som egen kommune, også kalt 0-alternativet. 
Det vil komme en utredning før primo mars, som vil være mer beskrivende. Nedenfor er et utdrag av 
relevant informasjon som bl.a. nylig er kommet i forbindelse med forslag til nytt inntektssystem. 
 
Frivillig eller ufrivillig liten? 
Informasjon fra Fylkesmannen i Nordland 
 
Tjeldsund kommune har gjennomsnittlig reiseavstand på 25,5 km og ligger i nest nederste kategori på 
kartet nedenfor. 
 

 
 
Høringsnotatet om nytt inntektssystem sier noe om retning og prinsipper for en ny fordeling av 
inntektene til kommunene. Høringsforslaget mangler en del forutsetninger som må til for å gi gode 
beregninger av effekten av det nye inntektssystemet. Helheten med alle forutsetninger kommer i 
kommuneproppen 12. mai og først da vil man se det endelige utslaget for den enkelte kommune.   
  
Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige 
smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige smådriftsulemper kompenseres 
fullt ut.  



Smådriftsulemper på tjenestenivå (avhengig av bosettingsmønster) skal også i nytt inntektssystem 
kompenseres fullt ut. På kommunenivå er smådriftsulempene i hovedsak knyttet til administrasjon. En 
kommune kan velge å slå seg sammen og slik fjerne smådriftsulempene. Basistilskuddet gis likt til alle 
kommuner i dag. Dette innebærer at små kommuner får forholdsvis mye mer pr. innbygger enn større 
kommuner. Basistilskuddet er i hovedsak beregnet til å dekke administrative kostander.  
I høringsnotatet er det foreslått et nytt strukturkriteriet som skal bidra til å differensiere mellom frivillige 
og ufrivillige smådriftsulemper på kommunenivå. Basiskriteriet er knyttet til avstand for å nå 5000 
innbyggere. Telemarksforskning har laget en tabell på hvordan dette vil slå ut med de usikre 
forutsetningene som er antydet i høringsnotatet. 
  
I henhold til disse beregningene vil ikke basistilskuddet slå negativt ut for Tjeldsund. Her må jeg presisere 
at dette er Telemarksforsknings beregninger. 
  
Inntektssystemet består i hovedsak av Innbyggertilskudd- herunder basistilskuddet. Kostnadsnøklene til 
utgiftsutjevning, de regionalpolitiske tilskuddene og skattelementene. I høringsnotatet drøftes en ny 
innretning på basistilskuddet gjennom strukturkriteriet som igjen skal skille mellom frivillige og ufriville 
små kommuner. Som forklart over. I tillegg oppdateres kostnadsnøklene, og de regionalpolitiske 
tilskuddene legges om. Nord-Norgetilskuddet og småkommunetilskuddet slås sammen og skal beregnes 
ut fra en distriktsindeks i tillegg til at en større grad vil fordeles ut fra antall innbyggere og ikke pr 
kommune. Denne omleggingen vil også motvirke incentivet for ikke å slå seg sammen. Departementet 
ønsker ikke at kommunene skal tenke at de «tjener» på sikt ved ikke å slå seg sammen.  
Skatteinntektene utgjør ca  40 % av kommunens inntekter. Fordeling av skatteinntektene drøftes i 
høringsnotatet uten at det angis noen retning på omlegging av skattelementene. Denne omleggingen vil 
vi først få i kommuneproppen i mai.  
  
I sum betyr dette at det ikke lar seg gjøre å «regne» ut hvordan nytt inntektssystem eksakt vil slå ut for 
den enkelte kommune. KS la ut en beregningsmodell som beregner deler av inntektssystemet, men 
helheten er ikke mulig å regne på ennå.  
  
Småkommunene kan ikke beregne at de får mer i rammeoverføringer enn i dag, spørsmålet er graden 
av hvor mye mindre man kan forvente.  
  
Det er viktig at diskusjonen om kommunesammenslåing drøftes opp mot målene i reformen- dvs 
kommunens evne til å levere likeverdige tjenester til den enkelte innbygger i dag og i framtiden. 
Demografisk utvikling, næringsutvikling, kommunens mulighet for å skape nye arbeidsplasser og ikke 
minst rekruttere kompetent fagpersonell. Dette er viktige elementer i tillegg til drøftingen av forventet 
effekt av nytt inntektssystem.  
  
Fylkesmannen inviterer til kommunedagan 2016 sammen med KS 2.-4 mars. Kommunereform og 
inntektssystemet vil være et sentralt tema 2. mars. Både departementet og KS Vil legge ut om 
inntektssystemet på konferansen. 
 
 
Utdrag fra forslag til nytt inntektssystem: 
  
Kommuner, som på grunn av store reiseavstander er ufrivillig små, fortsatt vil motta full kompensasjon. 

Kommuner som frivillig er små vil ikke lenger motta full kompensasjon for smådriftsulemper gjennom 

utgiftsutjevningen. Denne endringen gjelder bare smådriftsulemper på kommunenivå. Smådriftsulemper 



på tjenestenivå, for eksempel ved å gi et desentralisert skoletilbud i en kommune med spredt bosetting, 

vil fortsatt kompenseres fullt ut.  

 

Lange reiseavstander på strukturkriteriet vil være en indikasjon på at reiseavstander til nabokommunene 

kan være til hinder for at kommunene slår seg sammen, mens det antas å være enklere for kommuner 

med korte avstander for å nå 5 000 innbyggere å slå seg sammen. Spørsmålet om ny kommunestruktur 

må imidlertid vurderes i en mer helhetlig sammenheng, der det også legges vekt på kommunens evne til 

å ivareta sitt ansvar for å levere gode tjenester, og til  

å ivareta rollen som myndighetsutøver, samfunnsplanlegger og lokaldemokratisk arena.  

 

Inntektssystemutvalget vurderte en grense for full verdi på basiskriteriet lik gjennomsnittlig reiselengde 

for å nå 5 000 innbyggere for kommuner med færre enn 5 000 innbyggere. De begrunnet dette med at 

det først og fremst er kommuner med færre enn 5 000 innbyggere som har smådriftsulemper, og at det 

derfor vil være rimelig å knytte grenseverdien til gjennomsnittsverdien for disse kommunene. 

 

 

Vurderinger av håndtering av kommunale oppgaver: 

Både egen kommune og ETS kommune vil ha behov for å videreføre etablerte interkommunale 

samarbeidsløsninger på noen tjenesteområder slik vi kjenner oppgavestrukturen i dag: 

• Renovasjon, gjennom Hålogaland Ressursselskap IKS videreføres 

• PPT må kjøpes 

• KAD, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å opprette et nytt 

tjenestetilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester ved øyeblikkelig hjelp, innen 1. 

januar 2016 

• Innenfor de nye oppgavene vil spesielt DPS (distriktspsykiatriske sentre), barnevern og 

rehabilitering være oppgaver som blir så store at disse må løses i et større samarbeidsområde, 

slik vi kjenner oppgavemeldingen i dag 

• Brann må løses i et større interkommunalt samarbeid. Tilknytning og samarbeidsformer må 

vurderes i ny kommunestruktur. 


