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Vedlegg 1: 

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er definisjoner av 

engangskostnader, reformstøtte og inndelingstilskudd hentet: 

Engangskostnader 

Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Basert 

på utbetalingene i de siste sammenslåingsprosessene er 20 mill. kroner satt som et grunnbeløp per 

sammenslåing, og differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. 

Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort.  

Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner). 

Antall kommuner og 
innbyggere i sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20 – 49 999 
innbyggere 

50 – 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere  

2 kommuner 20 000 000  25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner  30 000 000  35 000 000 40 000 000  45 000 000  

4 kommuner  40 000 000  45 000 000 50 000 000  55 000 000  

5 eller flere kommuner  50 000 000 55 000 000 60 000 000  65 000 000 

 

Reformstøtte 

Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Utbetalingen 

blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. 

Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). 

Antall innbyggere i sammenslåingen  Reformstøtte 

0 – 14 999 innbyggere 5 mill.  

15 000 – 29 999 innbyggere 20 mill.  

30 000 – 49 999 innbyggere 25 mill.  

Over 50 000 innbyggere 30 mill.  

 

Inndelingstilskuddet 

Dagens ordning med inndelingstilskudd videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye 

sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år 
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etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og 

langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. 

Praksis for beregning av inndelingstilskudd er endret for å sikre kommunene forutsigbarhet i 

kommunereformen. Grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd har til nå vært inntektssystemet 

som gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen. For å ha sikre 

rammebetingelser i kommunereformen, er det lagt opp til at alle sammenslåingene blir behandlet 

likt. Inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen i kommunereformen, blir beregnet ut 

fra inntektssystemet slik det er i 2016. 

Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Omfang og innretning på ordningen, herunder 

perioden for inndelingstilskuddet, vil bli vurdert. 

 


