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November 2016
Det lages ikke månedsrapport for regnskapet i november, månedsrapporten for november er
kun for skatteinngangen.
Skatteinngang 2016
Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på
landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan
utviklingen i inngangen er på landsbasis. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede
frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med
tertialrapportene.
Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

Kommunen
Landet

Pr. Desember

Pr. November

Pr. Oktober

Pr. September

Pr. August

Pr. Juli

Pr. Juni

Pr. Mai

Pr. April

Pr. Mars

Pr. Februar

Pr. Januar

Prognose rev
nasjonalbud

Budsjett 2016

Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år

6,4 % 6,8 % 4,2 % 3,7 % 5,6 % 6,2 % 9,9 % 8,3 % 8,8 % 9,7 % 9,0 % 9,6 % 12,0 %
6,0 % 6,4 % 2,5 % 3,1 % 3,2 % 5,3 % 9,0 % 8,1 % 7,6 % 8,2 % 8,2 % 8,4 % 10,2 %

I forholdtilregnskap 2015

Budsjettet for skatt og rammetilskudd i 2016 ble lagt på samme nivå som statsbudsjettets
anslag.
I revidert nasjonalbudsjett ble prognosene for skatteinngang økt, og prognosen for Liers frie
inntekter (skatt og rammetilskudd) var på rundt 3-4 mill. kr i merinntekt. I forslaget til
statsbudsjett ble prognosene økt igjen. For Lier tilsier de nye prognosene en merinntekt på 1520 mill. kr. i de frie inntektene i 2016.
November ble en svært god måned, både for Lier og Landet. Pr. november er skatteinngangen
for Lier 10 % over landsgjennomsnittet og 36 mill. kr over periodisert budsjett. De frie
inntektene (skatt og rammetilskudd) ligger pr. november 32 mill. kr over budsjett. Desember
er en liten skattemåned og med beregnet inntektsutjamning forventes et årsresultat på dette
nivået for de frie inntektene.
Det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2015 mellom skattekreditorene (staten, folketrygden,
kommunene og fylkeskommunene) har slått positivt ut for kommunesektoren og bidratt til
sterk økning i november. I november er prognosene fra statsbudsjettet nådd for Landet samlet.

Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen
Kommunens frie inntekter styres i stor grad av skatteinntekten for landet. Fra 2005 ble det
innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens
inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg.
Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 % av
skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under
landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.
Skatteinngang Lier kommune

