
Økonomiske virkemidler i reformen 

For å støtte og stimulere kommunereformen har staten tilrettelagt for tre ulike økonomiske 
virkemidler: 

Engangsstøtte 

Med en omfattende kommunereform vil departementet gjøre dekningen av engangskostnader 
ved en sammenslåing mer forutsigbar for kommunene, og unngå mange og tidkrevende 
søknadsprosesser. Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i 
reformperioden får dekket engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert 
modell.  

Reformstøtte 

Kommuner som fatter nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden vil kunne få 
reformstøtte fra staten. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og 
utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. Reformstøtten vil bli tildelt etter en standardisert 
modell. 

Inndelingstilskudd 

Inndelingstilskuddet sikrer at kommuner som slår seg sammen til en ny kommune i 
reformperioden beholder tilskudd som om de fortsatte som selvstendige kommuner i 15 år etter 
sammenslåingen. Deretter trappes inndelingstilskuddet ned over 5 år. 

Inndelingstilskuddet skapes av følgende tilskudd i dagens inntektssystem:  

 Basistilskuddet 

 Småkommunetilskuddet 

 Distriktstilskudd for Sør-Norge  

 Nord-Norgetilskuddet 

Dagens metode for utregning av inndelingstilskudd fryses for å sikre forutsigbarhet i 
kommunereformen. Det er også signalisert i brevet fra statsråd Sanner i oktober 2015 at 
inndelingstilskuddet vil regnes ut fra inntektssystemet i 2016 for alle kommuner som 
blir slått sammen i reformperioden. Endringer i inntektssystemet i perioden 2017-2019 
vil ikke påvirke størrelsen på inndelingstilskuddet for disse kommunene. I brevet fra 
Regjeringen sier de også at de vil vurdere endringer som innebærer at inntektssystemet 
ikke i samme grad som i dag kompenserer for at små kommuner frivillig velger å stå 
alene. 
 
Basistilskudd 

Alle kommuner i Norge mottar et basistilskudd i inntektssystemet på 12,6 millioner for 2015. 
Samlet mottar da kommune i 5K ca 63 millioner i basistilskudd i dag. Larvik som i dag er akkurat 
like stor som det 5K vil bli, mottar bare ett basistilskudd, dvs, 12,6 millioner.  

Småkommunetilskudd 

Alle kommuner som er under 3 200 innbyggere mottar et tilskudd på 5,6 millioner. Ingen av 
kommunen i 5K mottar dette. 

Distriktstilskudd for Sør-Norge 



Alle kommuner i Sør-Norge som er større enn 3 200 innbygger og som har distriktsulemper 
(bergenes etter en egen modell i inntektssystemet), mottar dette tilskuddet. Marker mottar et 
distriktstilskudd for Sør-Norge på 2,7 millioner i 2015. 

Andre forhold i inntektssystemet 

I tillegg gir inntektssystemet noen direkte effekter som kan beregnes og som ikke fanges opp av 
Inndelingstilskuddet. De viktigste her er tap av vekstkommunetilskudd der Hobøl i dag mottar 
1,8 millioner og Spydeberg 1, 8 millioner. Disse bortfaller ved etablering av 5K. I tillegg får man 
endringer i opphopingsindeksen og urbanitetskriteriet som samlet gir en positivt utslag for 5K 
på 6,4 millioner. Samlet gir dette en netto positiv effekt på 2,8 mill pr år. 

En strukturreform vil også gi effekter på sone- og nabokriteriene i inntektssystemet. Dette kan 
ikke beregnes på det nåværende tidspunkt, da dette krever spesialkjøring på bosettingsdata fra 
SSB. Dette avhenger dessuten også av hvilke reformendringer som eventuelt gjøres i 
nabokommunene.  

 

Virkeform av tilskuddsordningene 

For å legge til rette for sammenslåingsprosesser har Stortinget vedtatt at kommuner som slår 
seg sammen skal få beholde basistilskuddet som om man var 5 kommuner fult ut i 15 år. 
Deretter trappes tilskuddet ned med 20 % de neste årene. Dette betyr at 5K om 20 år 
inntektsmessig er på lik linje med Larvik og øvrige kommuner på denne størrelsen (som i dag 
bare mottar ett basistilskudd). 

Samlet basistilskudd for dagens kommuner i 5k vil være 954’ over 20 år (+ reformstøtte og 
engangskostnader). En ny sammenslått kommune har 20 år på å effektivisere tilsvarende 
effekten av fire basistilskudd + distriktstilskuddet for Sør-Norge som Marker i dag mottar. 
Dersom effektivisering skjer tidlig, den ubenyttede delen av inndelingstilskuddet representerer 
en gevinst for kommunen.  

Sammenlikning med kommuner på samme størrelse i KOSTRA tilsier at det bør være fult mulig å 
spare opp mot 51 millioner i årlige kostander til politikk, administrasjon, styring og ledelse. Den 
viktigste innsparingen skjer på politisk nivå, på de to øverste ledernivåene i administrasjonen 
samt på systemkostnader. Rådmennene har beregnet og forhandlingsutvalgene har vedtatt, at 
5K skal ha en ambisjon om at minimum 80 % av inndelingstilskuddet skal kunne hentes ut i 
direkte gevinst, dvs 760 millioner kroner over en 20 års periode. Dette beløpet kan kanaliseres 
inn i egnede/ønskede prosjekter i tillegg til ordinære driftsinntekter i form av skatter, 
rammetilskudd og brukerbetalinger/lokale inntekter. 

For å realisere gevinstene er det viktig med tidlig sikring av handlingsrom. Grep kan være å dele 
ledige (aktuelle) stillinger mellom kommunene, og tidlig utpeke kompetanse og ledelse 

Sammenlikningstall viser at det kan være store innbyrdes ulikheter i kostnader på tjenestene i 
kommunene. Det kan være ulike faktorer som påvirker kostnadsforskjellen (både struktur og 
kultur). Det må skapes bevissthet rundt ulike prioriteringer i kommunene. Faktorer som 
påvirker kostnadsforskjellene må kartlegges. 

I tillegg til Basistilskuddet mottar de sammenslåtte kommunene i 5K en Engangsstøtte på 55 
millioner kroner som er ment å dekke de direkte kostnadene 5K måtte ha i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen.  



Reformstøtten på 25 millioner utbetales ved vedtak om sammenslåing og har ingen føringer på 
bruken. 

Eventuelle endringer som nytt inntektssystem fra 2017 vil gi er ikke med i disse beregningene. 
Basert på de lekkasjer som er kommet på hva regjerningen vil foreslå, så vil det sannsynligvis dreie 
seg om et tosifret millionbeløp (løst anslått til 10-20 mill) pr  år ut over det som er beregnet her i 
gevinst for etablering av en ny stor kommune. Jo større kommunen er, desto større er gevinsten. 

 

Vurdering av økonomisk effekt samlet for fire alternativer i Indre Østfold: 

 5k 

Marker, 
Eidsberg, 
Askim, 
Spydeberg, 
Hobøl 

3K Vest 

Hobøl, 
Spydeberg, 
Askim 

3K Øst 

Marker, Trøgstad, 
Eidsberg 

4K Øst 

Marker, 
Trøgstad, 
Eidsberg 
Rakkestad 

Engangsstøtte  55 000 000 35 000 000 35 000 000 45 000 000 

Reformstøtte 25 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Inndelingstilskudd pr år 

(inklusive kjente utslag 
av endringer i 
rammetilskuddet for 
2015) 

56 160 000 23 956 000 29 656 000 44 410 000 

Inndelingstilskudd 
samlet for 20 år 

954 120 000 407 252 000 504 152 000 754 970 000 

80 % av 
inndelingstilskuddet 

763 296 000 325 802 000 403 321 000 603 976 000 

Anslått 
«overgangskostnad» 

(engangsstøtten + 20 % 
av inndelingstilskuddet) 

245 828 000 116 450 000 135 830 000 

 

195 994 000 

«Gevinst» av 
Inndelingstilskudd 

(Reformstøtte + 80 % av 
inndelingstilskudd) 

 788 296 345 802 000 423 321 000 623 976 000 

 

NB; Dette er tall for 2015. Som nevnt over vil endringene regnes ut i fra tallene i 
inntektssystemet for 2016 


