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Fylkesvise skjønnsrammer 2019 - Fylkesmannen i Troms 
 
Det vises til brev av 29. juni 2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
vedrørende fylkesvise skjønnsrammer for 2019. Embetsledelsene i Troms og Finnmark 
besluttet i møte 6. juni 2018 at felles skjønnsramme for 2019 i det sammenslåtte embete 
fordeles forholdsmessig mellom Troms og Finnmark med utgangspunkt i rammene for 2018. 
 
Dette innebærer følgende fordeling av rammen mellom fylkene:  
 

  Fylkesramme 2018 
Prosentvis 
fordeling Fylkesramme 2019 

Troms 100 700 000 64,3 % 84 620 000 
Finnmark 55 900 000 35,7 % 46 980 000 
Samlet 156 600 000 100,0 % 131 600 000 

 
Med utgangspunkt i ovennevnte fordeling mellom fylkene sender begge embetene separate 
brev som redegjør for fordeling innenfor sin del av fellesrammen.   
 
 
Fylkesmannen i Troms har besluttet å fordele sin del av rammen som følger:  
 

Fordeling 2019

Fordeling i forbindelse med statsbudsjettet
Basisramme fordelt ellet modell 40 535 000
Kompensasjon for endring i differensiert arbeidsavgift (DAA) Tromsø kommune 29 854 000

Midler som holdes tilbake gjennom budsjettåret
Prosjektskjønn 10 000 000
Kriseskjønn (5 %) 4 231 000

Fylkesramme skjønnsmidler Troms 84 620 000  
 
Fylkesmannen reduserer tildeling til kompensasjon for tidligere endringer i sats for 
differensiert arbeidsgiveravgift til Tromsø kommune med 28 % i 2019. Reduksjonen utgjør 
11,639 mill. kr. og ny tildeling til Tromsø kommune knyttet til kompensasjon DAA i 2019 er 
29,854 mill. kr.  

Unntatt etter Offl § 5 Utsatt 
innsyn
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Nærmere om fordelingen av basisskjønnsmidler 
 
Fylkesmannen i Troms har en modell for fordeling av basisskjønn fra 2011 som tar hensyn til 
lokale utgiftsdrivende forhold som ikke fanges opp i inntektssystemet eller gjennom andre 
faste tilskudd. Fylkesmannen i Troms vil i 2019 benytte den eksisterende modellen i påvente 
av at det sammenslått embete for Troms og Finnmark utvikler en ny omforent modell.  
 
 
Kriterier i modell for fordeling av basisskjønnsmidler 
 
Følgende kriterier er benyttet for å fordele basisskjønnet på 40,535 mill. kr. som skal fordeles 
i forbindelse med statsbudsjettet for 2019: 
 

Fordelingskriterium Beløp

%- andel i 
modellen 
2019

Andel av innbyggere          2 878 7 %
KOSTRA-tjenestenøkkel          4 621 11 %
Samferdsel         11 066 27 %
Ressurskrevende tjenester         10 945 27 %
Negativ befolkningsutvikling          2 838 7 %
Historisk fordeling          8 188 20 %
Sum basisskjønn fordelt etter FMTRs fordelingskriterier         40 535 100 %  
 
 
Datagrunnlaget for beregning av indekser for fordeling av midlene for 2019 tar utgangspunkt 
i KOSTRA-tall og annen offentlig statistikk for 2017. 
 
Fylkesmannen er opptatt av at fordelingsmodellen og kriteriene som legges til grunn gjøres 
kjent for kommunene, og modellberegningen legges derfor ut på våre hjemmesider når 
statsbudsjettet er offentliggjort.  
 
 
Under følger en nærmere beskrivelse av de ulike fordelingskriteriene.  
 
Andel av innbyggere 
En andel av potten fordeles ut fra hvor stor andel av fylkets befolkning den enkelte kommune 
har, altså tilsvarende et innbyggertilskudd. Dette vil føre til at de store kommunene isolert sett 
får mer enn de små kommunene. Kriteriet er vektet med 7 %.   
 
 
KOSTRA-tjenestenøkkel 
Dette kriteriet er sammensatt av indekser for tjenestene pleie og omsorg, grunnskole, 
barnehage, barnevern, kommunehelse og sosialtjeneste. Indeksen sier noe om kommunenes 
utfordringer innenfor de ulike tjenesteområdene.  
 
Følgende data er benyttet for de ulike indeksene: 
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 Helse og omsorg: Mottakere av pleie- og omsorgstjenester (90 % vekt) og netto 

driftsutgifter kommunehelse (10 % vekt).  
 Grunnskole: Antall elever med spesialundervisning og antall elever som får skoleskyss 

(50 % vekt hver) 
 Barnehage: Antall 1-5 åringer med barnehageplass 
 Barnevern: Antall barn med barnevernstiltak 
 Sosialtjenesten: Antall sosialhjelpsmottakere 

 
Sammenvektingen av indeksene for de ulike tjenestene til den samlete KOSTRA-
tjenestenøkkelen er basert på hvor stor andel av totale brutto driftsutgifter den enkelte tjeneste 
utgjør i Troms i gjennomsnitt (KOSTRA-tall for 2017). Kriteriet teller 11 % for 2019, som i 
2018.  
 
Samferdsel 
Mange kommuner i Troms har store utfordringer knyttet til vedlikehold av veinettet. 
Fylkesmannen mener at skjønnsmidlene bør brukes til å kompensere for dette, og kriteriet er 
ut fra dette vektet med 27 %, som i 2017. Antall kilometer vei og gater og antall kilometer 
gang- og sykkelvei som er et kommunalt ansvar inngår i indeksen, med vektfordeling 80/20. 
Tallene er hentet fra KOSTRA.  
 
Ressurskrevende tjenester 
Utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utgjør en betydelig budsjettmessig utfordring for 
mange kommuner i Troms. Det legges derfor relativt stor vekt på dette kriteriet i fordelingen 
av basisskjønnsmidler i Troms. For 2019 fordeles det 10,9 mill. kr. ut fra dette kriteriet, 
hvilket utgjør 27 % av basisskjønnsmidlene.  
 
Det gis kompensasjon gjennom skjønnsmidler til kommuner som har en relativt høy samlet 
egenandel per innbygger, dvs. både egenandel ved innslagspunkt og egenandelen etter 
tilskudd. Tall er hentet fra Helsedirektoratets oversikt over tilskudd til særlig ressurskrevende 
helse- og sosialtjenester i kommunene i 2018 (dvs. refusjon for utgifter i 2017).  
 
Negativ befolkningsutvikling 
Kommuner med negativ befolkningsutvikling taper i det ordinære inntektssystemet. Flere 
kommuner i Troms med sterk befolkningsnedgang sliter med å tilpasse aktivitetsnivået til en 
synkende inntektsramme. Derfor er det fornuftig å kompensere slike kommuner gjennom 
skjønnsmidlene. Befolkningsendring siste 10 og siste 5 år vektes hver med 50 %, og de 
kommuner med størst nedgang får mest midler. De kommunene som har positiv 
befolkningsvekst får ikke midler fra denne potten. Kriteriet vektes i 2019 med 7 %. 
 
Historisk nøkkel  
En andel av skjønnsmidlene fordeles ut fra historisk nøkkel, som er gjennomsnittet av den 
enkelte kommunes andel av basisskjønnet de tre siste årene. Begrunnelsen er at kommunene 
skal ha en forutsigbarhet i den årlige tildelingen og at alle kommunene skal sikres en andel av 
skjønnsmidlene. Historisk nøkkel vektes med 20 % i tildelingen for 2019, samme som i 2018. 
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Fordeling pr. kommune 
 
Tabellen under viser beløp pr. kommune som skal til fordeling i statsbudsjettet 2019/grønt 
hefte, samt tilbakeholdt beløp for fylket.  
 

Kommunenr. Kommune

Sum skjønn til 
fordeling i grønt hefte 

2019 (tall i 1000 kr)
1902 Tromsø (inkludert komp. DAA) 32 207
1903 Harstad 1 597
1911 Kvæfjord 1 637
1913 Skånland 1 343
1917 Ibestad 1 467
1919 Gratangen 1 946
1920 Lavangen 1 571
1922 Bardu 1 552
1923 Salangen 1 755
1924 Målselv 1 557
1925 Sørreisa 1 153
1926 Dyrøy 1 945
1927 Tranøy 2 010
1928 Torsken 1 225
1929 Berg 1 057
1931 Lenvik 1 537
1933 Balsfjord 1 515
1936 Karlsøy 1 414
1938 Lyngen 2 854
1939 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 1 712
1940 Gaivuotna-Kåfjord 1 804
1941 Skjervøy 1 370
1942 Nordreisa 1 715
1943 Kvænangen 2 445
Sum Troms 70 389

Kriseskjønn (5 %) 4 231
Prosjektskjønn 10 000

14 231

84 620Sum skjønnsmidler Troms 2019

Sum tilbakeholdt  til fordeling i løpet av budsjettåret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 5 av 5 

 
 
Som angitt i departementets brev oversendes denne tabellen også elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø 

 
 
 
 
 
 


