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Beskrivelse

Median inntekt i husholdninger (etter skatt). Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret. Studenter er ikke inkludert. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling
per 1.1.2020.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. Median inntekt i NOK
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens nivå og nivå på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens median inntekt er 30 % høyere enn på landsbasis. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens median inntekt
er 13 % lavere enn på landsbasis.
Kommentar til publisering i januar 2020:
Tidsseriene er oppdatert bakover i tid for kommune- og fylkessammenslåinger og grensejusteringer som har funnet sted frem til og med 1.1.2020. Dette kan medføre at tall avviker noe fra tidligere publisert statistikk. De fleste avvikene vil være små eller ikke
merkbare, men tall for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe mer fra tidligere publiserte tall på grunn av den større grensejusteringen i 2017 (Vear).
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Formålet med statistikken er å presentere inntektsmål som levekårsindikatorer. Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse.
Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd
helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/

Kilde
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Innsamling
Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger og biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder:
Selvangivelsesopplysninger (lønn, næringsinntekt, kapitalinntekter, pensjon osv.)
Ligningsregisteret (skatt)
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie overføringer)
NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte, sykepenger osv.)
Lånekassen (lån og stipend)
Husbanken (bostøtte)
Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk (befolkningens høyeste fullførte utdanning)
Statistisk sentralbyrås statistikk over formelle husholdninger
KOSTRA (økonomisk sosialhjelp)
Statistikken viser faktiske husholdninger som er avledet fra formelle husholdninger. Med faktisk husholdning menes de som til daglig bor sammen og har en felles økonomi. Med utgangspunkt i formell husholdning dannes faktisk husholdning ved at
borteboende studenter skilles ut fra foreldrehusholdningen. Utvalgsundersøkelser tyder på at mindre enn 10 prosent av landets vel 200 000 studenter faktisk bor hjemme. I tillegg benyttes en del annen informasjon for å få flere samboere registrert i felles
husholdning, og data fra NAV benyttes for å identifisere flere institusjonsbeboere.

Tolkning og feilkilder
Opplysningene i ligningsmaterialet kan inneholde feilutfylling ved innsending av selvangivelsen fra den enkelte skatteyter. En rekke slike feil blir oppdaget og rettet av ligningskontorene, men feil som ikke har praktisk betydning for selve ligningen blir ofte ikke
rettet av ligningskontorene. Dette kan føre til skjevheter i materialet. Særlig vil små beløp som ligger under skattefrie grenser lett bli stående selv om de ikke er riktig utfylt.
Statistikken er en totaltelling og vil ikke berøres av utvalgsfeil. De fleste opplysningene til Inntekts- og formueundersøkelsen er hentet fra administrative registre. Utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra i beregningene.

Datakvalitet
En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i it-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og vi anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Når tall mangler
Opplysninger mangler for 3817 Bø i Vestfold og Telemark i 2006.

Tidsperioder
2005-2018

Geografisk nivå
Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Oppdateres
Årlig
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Sist oppdatert
24.01.20

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.
•
Inntekt
•
Husholdningsinntekt

Artikler, faktaark
Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:
•
Sosiale helseforskjeller i Norge
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