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Sammendrag: 
Inntektssystemet skal bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbygg-
erne. Forslag til nytt inntektssystem er presentert i NOU 2022: 10. Øyer kommune gir sin 
høringsuttalelse i denne saken.  
 
Saksutredning: 
12. mai 2020 oppnevnte regjeringen Solberg et offentlig utvalg for å gjennomgå inntekts-
systemet til kommunene. Utvalget skulle vurdere dagens inntektssystem og de ulike ele-
mentene i det, og komme med forslag til ny utforming av kommunenes inntektssystem.  
Forslag til nytt inntektssystem er presentert i NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommun-
ene. Høringsfrist er 4. januar 2023, og Kommunal- og distriktsdepartementet tar sikte på å 
presentere nytt inntektssystem i Kommuneproposisjonen 2024 som legges fram våren 
2023. 
 
Føringene som er gitt for arbeidet med å vurdere inntektssystemet er:  

• Hovedprinsippet er rammefinansiering av kommunesektoren. 
• Generalistkommuneprinsippet videreføres. 
• Alle kommuner skal kunne tilby gode og likeverdige tjenester. Inntektssystemet skal 

ikke styre kommunens prioriteringer, men sette dem i stand til å tilby likeverdige 
tjenester til innbyggerne.  

• Forslaget skal være provenynøytralt, dvs. omfordeling mellom kommuner.  
 
Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom kommune-
ne. Dagens inntektssystem består av tre hovedelementer: innbyggertilskuddet med utgifts-
utjevning, ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og omfordeling av skatteinntekter 
gjennom utgiftsutjevningen. Inntektsutjevningen og de regionalpolitiske tiltakene er de mer 
politiske delene av inntektssystemet. Inntektsutjevningen handler om omfordeling av skat-
teinntekter mellom kommunene, slik at kommunene i størst mulig grad har forutsetninger 
til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvor i landet man bor. De reg-
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ionalpolitiske tiltakene skal ivareta ulike hensyn som regional- og distriktspolitiske mål, høy 
befolkningsvekst og storbyutfordringer. Utgiftsutjevningen fordeler gjennom kostnadsnøkl-
er. Nøklene må være faglig fundert, objektive og basert på statistikk og analyser. Ufrivillige 
kostnadsforskjeller skal kompenseres for, og ikke frivillige kostnadsforskjeller.   
 
Om forslagets virkning for Øyer kommune 
Ut fra de beregninger utvalget har gjort vil de foreslåtte endringene utgjøre mindre forskjell 
for Øyer kommune. I sum er fordelingsvirkningen negativ med 44 000 kroner per innbygger 
(år 1), totalt en reduksjon til Øyer kommune på 0,2 millioner kroner. Sammensetningen av 
virkningen er slik: 
 

• Fordelsvirkning endringer skatt    161 kroner per innbygger 
• Fordelsvirkning endring regionalpolitiske virkemidler  620 kroner per innbygger 
• Avvikle tilskudd per grunnskole    - 66 kroner per innbygger 
• Fordelingsvirkning ny kostnadsnøkkel             - 616 kroner per innbygger 
• Korreksjon for INGAR-ordningen (år 1)             - 142 kroner per innbygger 
Anslag fordelingsvirkning år 1     - 44 kroner per innbygger 

 
Endringene på skattesiden (inntektsskatt, formuesskatt og inntektsutjevning) vil gi Øyer 
kommune merinntekter på kr 161 pr. innbygger (totalt 0,8 millioner kroner). En del av an-
befalingen er at skattesatsene for inntekts- og formuesskatt fastsettes sentralt.  
 
Utover dette kommer endringsforslaget knyttet til eiendomsskatt, der det foreslås å gå til-
bake til de gamle grensene for maksimal skattesats på 7 promille for bolig- og fritidseien-
dommer (mot 4 promille i dag) og i tillegg fjerne den nasjonalt bestemte reduksjonsfaktor 
på eiendomsverdi (30 % i dag). Dette vil gi kommunene langt større handlingsrom og mulig-
het for å påvirke egne skatteinntekter. Dette vil være svært positivt for Øyer kommune. 
 
Endringene i regionalpolitiske tilskudd (distriktstilskudd) vil slå positivt ut for Øyer kommu-
ne, med merinntekter på kr 620 pr. innbygger (totalt 3,1 millioner kroner). I den nye ordn-
ingen som foreslås legges ny distriktsindeks til grunn. Hovedelementene i den nye distrikt-
sindeksen er sentralitetsindeks SSB (40 %), sysselsettingsvekst siste 10 år (10 %), ensidig 
næringsstruktur (10 %) og befolkningsutvikling siste 10 år (40 %). 
 
Avvikling av tilskudd med særskilt fordeling slår negativt ut for Øyer kommune. Avvikling av 
tilskudd per grunnskole gir et inntektstap beregnet til kr 66 pr. innbygger (totalt 0,3 million-
er kroner). Avviklede tilskudd med særskilt fordeling foreslås lagt inn igjen i innbyggertil-
skuddet. Prinsipielt støttes inntektsutvalgets syn om at inntektssystemet skal fordele frie 
inntekter og ikke premiere en bestemt innretning av det kommunale tjenestetilbudet eller 
legge særskilte føringer for bruken av midlene. 
 
Hovedprinsippet i utgiftsutjevningen videreføres, men noen justeringer foreslås i de ulike 
kostnadsnøklene. Samlet gir de nye kostnadsnøklene et inntektstap på kr 616 pr. innbygger 
for Øyer kommune (totalt 3,1 millioner kroner). Det er særlig er nedvekting av kriteriet 
psykisk utviklingshemmede over 16 år (PU-kriteriet) som gir utslag. Utvalget foreslår at 
vektingen av kriteriet reduseres fra 4,9 prosent til 0,7 prosent. Kriteriet i kostnadsnøkkelen 
og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere må ses i sammenheng, da ver-



dien dette kriteriet gir i inntektssystemet i dag trekkes fra i beregningen av kommunens til-
skudd i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 
 
Oppsummert vil Øyer kommune tape anslagsvis 0,2 millioner kroner i inntekter etter for-
slaget fra inntektsutvalget, men vil samtidig få økt handlingsrom ved de foreslåtte endring-
ene for eiendomsskatt. 
 
Vurdering: 
I vedlegg 1 er en presentasjon av de ulike elementene i forslag til nytt inntektssystem, og 
forslag til Øyer kommunes høringsuttalelser. Det foreslås å framheve de to forholdene som 
vil ha størst betydning for Øyer kommune; lokal beskatningsfrihet (eiendomsskatt) og vekt-
ing av PU-kriteriet i utgiftsutjevningen.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene 
som det framkommer av vedlegg 1. Det er særlig to forhold som framheves:  
 

1. Foreslått endring i maksimal skattesats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseien-
dommer, samt avvikling av nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på eiendomsverdi, 
støttes og framheves som svært viktig for Øyer kommune. Inntektsutvalget foreslår 
ikke nye delkostnadsnøkler for fritidsinnbyggere eller beredskap. For en hyttekom-
mune som Øyer blir økt handlingsrom knyttet til eiendomsskatten en forutsetning 
for at kommunen kan sikre tilstrekkelig dimensjonering av helse-, omsorgs- og be-
redskapstjenester også for periodene i året med mange tilreisende. 
 

2. Den foreslåtte nedvektingen av PU-kriteriet i inntektssystemet forutsetter en gjen-
nomgang og endring av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 
Inntil dette er gjennomført, bør ikke PU-kriteriet vektes ned. 
 

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 


