
 

 

Vedlegg 1: Tabellforklaring til vedlegg 2 – Kriteriedata for kommunene 2023 – juli-utsendelse 

Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene 
i 2023. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige 
beregningen av rammetilskuddet for 2023. 

Øvrige data vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart de er klare. Dette vil bli varslet 
med en e-post til kommunenes postmottak. 

Kolonne 1: Innbyggertall per 1. januar 2022. Kilde: SSB. 

Kolonne 2: Beregnet antall døde i kommunen i løpet av ett år, hvis dødelighetsmønsteret blir som i 
perioden 2017-2021 og alder- og kjønnsstrukturen er lik for alle kommuner totalt. Aldersstrukturen 
som legges til grunn i den enkelte kommune tilsvarer aldersstrukturen i Norge på landsbasis per 1. 
januar 2016. Kilde: SSB, utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Kolonne 3: Innvandrere 6–15 år fra land utenom Skandinavia per 1. januar 2022. Innvandrere er 
personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre, og som på et tidspunkt har 
innvandret til Norge. Verdier lik to eller mindre er prikket. Kilde: SSB. 

Kolonne 4: Skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2022. Kilde: SSB. 

Kolonne 5: Antall ikke-gifte 67 år og eldre per 1. januar 2022. Definisjon av ikke-gifte: aldri tidligere 
gift, skilt, separert (inkl. skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Kilde: SSB. 

Kolonne 6: Antall barn 0-15 år med enslig forsørger per desember 2021. Enslige forsørgere blir 
beregnet på grunnlag av mottakere av barnetrygd med utvidet støtte. Verdier lik tre eller mindre er 
prikket. Kilde: NAV, levert av SSB. 

Kolonne 7: Antall uførepensjonister 18–49 år i kommunen per desember 2021. Verdier lik tre eller 
mindre er prikket. Kilde: SSB. 

Kolonne 8: Barn 1 år med kontantstøtte etter full sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2021. Kilde: 
NAV, utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Kolonne 9: Barn 1 år med kontantstøtte etter redusert sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2021. 
Kilde: NAV, utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Kolonne 10: Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per 1. januar 2022. 
Innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke psykisk 
utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner. Kilde: Helsedirektoratet. 

Kolonne 11: Antall elever i statlige og private grunnskoler, vanlig undervisning, elevtall per 1. oktober 
2021. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Kolonne 12: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede, elevtall 
per 1. oktober 2021. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Vedlegg l: Tabellforklaring til vedlegg 2 - Kriteriedata for kommunene 2023 - juli-utsendelse

Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet ti l kommunene
i 2023. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige
beregningen av rammetilskuddet for 2023.

Øvrige data vil bli lagt ut på departementets internettsider så snart de er klare. Dette vil bli varslet
med en e-post t i l kommunenes postmottak.

Kolonne 1: Innbyggertall per l. januar 2022. Kilde: SSB.

Kolonne 2: Beregnet antall døde i kommunen i løpet av ett år, hvis dødelighetsmønsteret blir som i
perioden 2017-2021 og alder- og kjønnsstrukturen er lik for alle kommuner totalt. Aldersstrukturen
som legges ti l grunn i den enkelte kommune tilsvarer aldersstrukturen i Norge på landsbasis per l.
januar 2016. Kilde: SSB, utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kolonne 3: Innvandrere 6-15 år fra land utenom Skandinavia per l. januar 2022. Innvandrere er
personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre, og som på et tidspunkt har
innvandret t i l Norge. Verdier lik to eller mindre er prikket. Kilde: SSB.

Kolonne 4: Skilte og separerte 16-59 år per l. januar 2022. Kilde: SSB.

Kolonne 5: Antall ikke-gifte 67 år og eldre per l. januar 2022. Definisjon av ikke-gifte: aldri tidligere
gift, skilt, separert (inkl. skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Kilde: SSB.

Kolonne 6: Antall barn 0-15 år med enslig forsørger per desember 2021. Enslige forsørgere blir
beregnet på grunnlag av mottakere av barnetrygd med utvidet støtte. Verdier lik t re eller mindre er
prikket. Kilde: NAV, levert av SSB.

Kolonne 7: Antall uførepensjonister 18-49 år i kommunen per desember 2021. Verdier lik tre eller
mindre er prikket. Kilde: SSB.

Kolonne 8: Barn l år med kontantstøtte etter full sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2021. Kilde:
NAV, utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kolonne 9: Barn l år med kontantstøtte etter redusert sats i kommunen. Gjennomsnitt for 2021.
Kilde: NAV, utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kolonne 10: Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per l. januar 2022.
Innrapporterte tall fra kommunene ti l Helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke psykisk
utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner. Kilde: Helsedirektoratet.

Kolonne 11: Antall elever i statlige og private grunnskoler, vanlig undervisning, elevtall per l. oktober
2021. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Kolonne 12: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede, elevtali
per l. oktober 2021. Kilde: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/kriteriedata/id547025/


 

 

Kolonne 13: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede som er 
innlosjert på skolen, elevtall per 1. oktober 2021. Kilde: 
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. 

Kolonne 13: Antall elever ved statlige spesialskoler og private skoler for funksjonshemmede som er
innlosjert på skolen, elevtali per l. oktober 2021. Kilde:
Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.


