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I Østfold er husholdningenes inntekt lavere enn gjennomsnittet for landet. Inntektsgapet gjelder for
alle typer husholdninger, enten en ser på aleneboende, aleneforsørgere, par med barn eller par uten
barn. For flere av husholdningstypene har inntektsgapet mot resten av landet økt den siste tiårsperioden. Også mot gjennomsnittsinntekten for husholdningene i Østfold har Rakkestad inntektsgap
for flere typer husholdninger. Bruker vi medianinntekt etter skatt som indikator ser vi imidlertid
variasjon i inntektsgap i perioden fra 2007 til 20017 for alle husholdningstyper, når vi måler inntekten
til husholdningene i Rakkestad kommune opp mot medianinntekten for ulike typer husholdninger i
Østfold fylke.
Skiller vi mellom husholdningstyper, finner vi at aleneboende i Rakkestad har et inntektsnivå
nærmest Østfold-gjennomsnittet slik at for denne gruppen er inntektsgapet nær null. Det har også
vært en reduksjon i inntektsgap for aleneboende over perioden. Der en aleneboende i Rakkestad
hadde noe lavere inntekt enn medianinntekten til en aleneboende i Østfold i 2007 er
inntektsforskjellen borte i 2017. Par uten barn i Rakkestad har høyere inntekt enn samme
husholdningstype i resten av fylket når vi ser på medianinntekt etter skatt.
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Det er for husholdningsgruppen par med barn at inntektsgapet for Rakkestad, målt mot resten av
fylket, er størst. Inntektsgapet for denne husholdningsgruppen har også økt i perioden fra 2007. I
perioden 2010 til 2015 økte inntektsgapet for enslige forsørgere i Rakkestad, men denne gruppen har
sett et redusert inntektsgap i perioden etter 2015.
I 2007 var medianinntekten etter skatt for husholdningsgruppen par med barn i Rakkestad 534 000
kroner, en indikator som hadde økt til 734 000 kroner i 2017. For Østfold fylke var medianinntekten
etter skatt for par med barn 557 000 kroner i 2007 og 765 000 kroner i 2017. Differansen mellom
medianinntekten eter skatt hadde således økt fra 23 000 kroner i 2007 til 31 000 kroner i 2017. Også

for enslige forsørgere har inntektsgapet i Rakkestad økt i perioden fra 2007 til 2017, målt mot resten
av fylket, selv om gapet har blitt redusert noe i perioden fra 2015 til 2017. Det er spesielt
barnefamilier i Rakkestad som har lavere inntekt enn samme type husholdning i resten av fylket.
Årsakene til endringer i inntekt og inntektsgap over tid kan knyttes til utviklingen i arbeidsmarked og
variasjoner i arbeidsmarkedstilknytning for ulike husholdningsgrupper i ulike områder.
Konsekvensene av variasjon i inntekt og inntektsgap kan være mange, bl.a. i tilknytning til
husholdningenes mulige tilknytning til boligmarkedet.

