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NOTAT  

 

1. Innledning 
KS har spurt kommuner og fylkeskommuner om regnskapstall (kommune- og 
fylkeskasseregnskap) for 2022. Innsamlede tall omfatter ikke virksomheter utenfor selve 
kommunen /fylkeskommunen (f.eks. kommunale foretak og interkommunale selskap). 
Tallene er følgelig heller ikke fullt ut sammenlignbare med konserntall som bl.a. Teknisk 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) og Statistisk sentralbyrå 
(SSB) benytter.  
 
Det er mottatt svar fra 191 kommuner med 74,7 prosent av folkemengden utenom Oslo og 
alle fylkeskommuner. KS har ikke mottatt tall fra Oslo. 
 
54 prosent av kommunene utenom Oslo har dermed svart på undersøkelsen. Høyest svar-
prosent har kommunene i Agder/Rogaland hvor 65 prosent har svart, fulgt av Østlandet  
med 63 prosent. Lavest er svarandelen fra kommuner i Nord-Norge med 39 prosent.  
 
Regnskapsundersøkelsen har en overvekt av svar fra større kommuner. 17 av 19 kommuner 
med over 50 000 innbyggere (89 prosent), har svart på undersøkelsen. Lavest svarprosent er 
det fra kommunene med under 3 000 innbyggere med 41 prosent. 
 
 

2. Sammendrag - netto driftsresultat, investeringer og gjeld 
2.1 Kommunene utenom Oslo 
Netto driftsresultat i 2022 for kommunene i undersøkelsen er på 2,5 prosent av drifts-
inntektene (i 2021 hadde disse kommunene et netto driftsresultat på 4,2 prosent, mens alle 
landets kommuner utenom Oslo hadde 4,0 prosent). KS anslår at netto driftsresultat for 
kommunene utenom Oslo i 2022 vil ende på i størrelsesorden 2 ½ prosent. 
 
Både 2021 og 2022 har vært kjennetegnet av sterk vekst i skatteinntektene (der deler av 
veksten først ble kjent sent på året) og sterk prisvekst. Resultatnivået i 2022 og 
resultatutviklingen fra 2021 til 2022 må ses i lys av dette. I tillegg har økte netto 
renteutgifter og negativ avkastning på finansielle investeringer bidratt til å trekke ned 
resultatet i 2022. Høyere utbetalinger fra havbruksfondet og høyere utbytteinntekter trekker 
derimot resultatet i motsatt retning.  
 
Kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall knyttet til covid-19 pandemien fremgår ikke 
eksplisitt av regnskapene, og det er dermed ikke mulig å måle disse opp mot statens 
finansiering.  
 
Netto driftsresultat har noen begrensninger som indikator for underliggende utvikling i 
driftsøkonomien, spesielt når resultatene brytes ned på kommene- eller 
kommunegruppenivå. Øremerkede tilskudd inntektsføres og inngår i netto driftsresultat i 
det året de mottas uavhengig av når utgiftene påløper. I tillegg inngår årets «over-
/underskudd» på selvkostområdene i netto driftsresultat, selv om dette er resultater som 
skal tilfalle abonnentene og ikke kommunen. Netto driftsresultat etter netto bundne 
fondsavsetninger fanger i større grad, men ikke fullstendig, opp slike forhold. 
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Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger i utvalgskommunene er på 2,9 
prosent, eller 0,4 prosentpoeng høyere enn netto driftsresultat. I 2021 var det derimot ingen  
forskjell av betydning mellom de to resultatene. Dette kan tyde på at den reelle svekkelsen 
av balansen i driftsøkonomien fra 2021 til 2022 er mindre enn det utviklingen i netto 
driftsresultat indikerer. 
 
Regnskapstallene fra 159 kommuner som ikke har vært omfattet av sammenslåinger i 
perioden 2017 – 2020, viser at spredningen i resultatene er større i 2022 enn tidligere år.  
Spredningen i resultatene for disse kommunene er på over 8 prosentpoeng (75 prosent av 
kommunene1).  Resultatet for mediankommunen i utvalget ligger relativt nær, men litt under 
samlet resultat for disse kommunene. Et uvektet gjennomsnitt er imidlertid høyere enn det 
vektede snittet. Dette indikerer at det er noen mindre kommuner som har meget gode 
resultater i 2022.  
 

 
Figur 1. Netto driftsresultat i ikke sammenslåtte kommuner som har svart på undersøkelsen - spredning 

 
 
Utgiftsveksten på tjenesteområdene. 
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i utvalgskommunene økte med i underkant av 20 
mrd. kroner eller 6,4 prosent fra 2021 til 2022. Lønnsutgiftene økte med nesten 9 mrd. 
kroner (5,8 prosent), hvorav 1,5 mrd. kroner var knyttet til overtidslønn. Sosiale utgifter økte 
med nesten 3 mrd. kroner (8 prosent), der om lag halvparten skyldes lavere inntektsført 
netto premieavvik inkl. amortisering. Innbetalte pensjonspremier var derimot tilnærmet 
uendret fra 2021 til 2022.   
 
 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon økte med 1,8 mrd. 

 
1 159 kommuner som ikke er berørt av kommunesammenslåinger i perioden som har svart på 

regnskapsundersøkelsen og ligger mellom 12,5 og 87,5 prosentil. 
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kroner (3,9 prosent), Utgiftene til energi stod for store deler av økningen med 1,5 mrd. 
kroner (40 prosent). Avgifter, gebyrer og lisenser hadde også en stor økning med 0,6 mrd. 
kroner (14 prosent). Utgiftene til medisinsk materiell og annet forbruksmateriell (art 110 og 
art 120) gikk derimot ned med 1,3 mrd. kroner og bidro dermed til å dempe veksten i kjøp av 
varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon. Kjøp av tjenester som 
erstatter kommunal tjenesteproduksjon økte med 2,3 mrd. kroner eller 5,3 prosent. 
 
Størst økning i brutto driftsutgifter eks. avskrivninger og pensjon har sosialtjenester, med 
nesten 15 prosent eller 1,9 mrd. kroner. En stor del av denne veksten har sammenheng med 
flyktningetilstrømningen som følge av krigen i Ukraina. Barnevern har en utgiftsvekst på 
nesten 12 prosent, men det antas at deler av veksten har sammenheng med 
barnevernsreformen og overføring av oppgaver fra staten til kommunene. Kommunale veier 
og eiendomstjenester er andre områder med betydelig utgiftsvekst fra 2021 til 2022 med 
henholdsvis 13,5 og 11,4 prosent prosent. 
 
På den annen side har utgiftene til kommunehelse gått ned med 1,2 mrd. kroner eller 6,4 
prosent. Nedgang i utgifter til bekjempelse og håndtering av covid-19 innen 
kommunehelsetjenestene antas å være en viktig forklaring til denne utviklingen. Det er 
samtidig grunn til å merke seg at utgiftene til diagnose, behandling og rehabilitering har en 
økning på 900 mill. kroner (8,2 prosent), og utfordringene i fastlegeordningen kan dermed 
ha vært en kostnadsdriver også i 2022.  
 
Pleie og omsorg har en utgiftsvekst på 8,5 prosent, og veksten sterkest innenfor tjenester i 
hjemmet med 9,4 prosent. Grunnskole har en vekst i utgiftene med 6,1 prosent, mens 
barnehage har en utgiftsvekst på 3,4 prosent. 
 
Negativ avkastning på finansplassering  
Kommunene som inngår i KS’ regnskapsundersøkelse hadde i 2022 et tap på finansielle 
investeringer på 1,2 mrd. kroner, som kan sammenlignes med en gevinst på 1,5 mrd. kroner i 
2021. Forskjellen i avkastningen på finansielle plasseringer mellom 2021 og 2022 er dermed 
på 2,7 mrd. kroner tilsvarende 0,8 prosent av driftsinntektene i utvalgskommunene. Det er 
samtidig svært stor variasjon i hvilken grad kommunene har slike plasseringer, og det er 10 
kommuner som står for 80 prosent av nedgangen. På den annen side økte uttak av utbytter 
med 1,2 mrd. kroner fra 2021 til 2022. 
 
Avdragsutgiftene har økt med 1 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Økningen i avdragsutgiftene 
er også relativt sett sterkere enn økningen i avskrivningene, 8,5 prosent mot 6,4 prosent. 
Dette kan tyde på at kommunene har innbetalt mer i ekstraordinære avdrag i 2022 enn i 
2021.  
 
Samlet sett økte finansutgifter og avdrag med hele 3,5 mrd. kroner (32 prosent) fra 2021 til 
2022 i de 191 kommunene som inngår i KS’ regnskapsundersøkelse. 
 
Investeringer og lånegjeld 
En del av kommunenes investeringer skjer utenfor kommunekassen (f.eks. i kommunale 
foretak og interkommunale selskaper), og det er derfor vanskelig å bedømme endring i 
investeringsaktiviteten ut fra de tallene som er hentet inn i regnskapsundersøkelsen. 
Det kan likevel nevnes at brutto investeringer til kommunene undersøkelsen økte med 6,8 
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prosent fra 2021 til 2022, samtidig som investeringsinntektene ble redusert med 10 prosent. 
Dette gjør at netto investeringer før finanstransaksjoner økte med 4,2 mrd kroner eller 16 
prosent fra 2021 til 2022.   
 
Brutto lånegjeld økte med 5,1 prosent eller 18 mrd. kroner. Kommunenes utlån økte med 6 
mrd. kroner, mens ubrukte lånemidler gikk ned med 3 mrd. kroner. Veksten i netto lånegjeld 
ble dermed på knappe 15 mrd. kroner eller 5,4 prosent.  
 
Veksten i brutto og netto lånegjeld var i samme størrelsesorden som veksten i 
driftsinntekter, og lånegjelden som andel av driftsinntektene holdt seg stabil i 2022. 
Kommunenes brutto lånegjeld tilsvarte 106,3 prosent av driftsinntetene i 2022, mens netto 
lånegjeld utgjorde 82,8 prosent.  
 
2.2 Fylkeskommunene 
Netto driftsresultat er i de foreløpige regnskapene for fylkeskommuene utenom Oslo på 6,3 
prosent av driftsinntektene, en reduksjon på 1,1 prosentpoeng fra 2021. Netto driftsresultat 
etter netto bundne fondsavsetninger, som i stor grad fanger opp 
periodiseringsproblematikk, endte på 6,2 prosent av driftsinntektene i 2022, ned fra 6,5 
prosent i 2021. Nivået på og utviklingen i fylkeskommunenes driftsresultater, må som for 
kommunene, i ses i lys av en uforutsett skattevekst mot slutten av 2022 samtidig som  
prisveksten ble høyere enn anslått.  
 
Netto finansutgifter er redusert med 300 mill. kroner i 2022, mens avdragene er økt med et 
tilsvarende beløp.  Netto finansutgifter og avdrag holder seg som følge av dette stabilt på 3,8 
mrd. kroner.  
 
Brutto investeringene økte med 13,2 prosent til 22,1 mrd. kroner i 2022. Investerings-
inntektene økte med 6,6 prosent, og netto investeringsutgifter før finanstransaksjoner økte 
dermed med 2,0 mrd. kroner (18,9 prosent) i 2022 til 12,5 mrd. kroner.   
 
Brutto lånegjeld økte med 4,7 prosent, og utgjør ved utgangen av 2022 om lag 79 mrd. 
kroner eller 77,3 prosent av driftsinntektene. Netto lånegjeld økte med 5,7 prosent og utgjør 
74,2 prosent av driftsinntektene. 
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3. Kommunene utenom Oslo 
Hovedtallene for kommunene kan oppsummeres slik: 
 

 
 
Tabell 1: Sammendrag regnskapstall 191 kommuner 

 
3.1 Brutto driftsresultat 
Driftsinntektene i kommunene i undersøkelsen økte med 5,5 prosent (17,8 mrd. kroner) fra 
2021 til 2022, hvorav 15,7 mrd. kroner er vekst i inntekts-, formues- og naturressursskatt 
etter inntektsutjevning. Anslagsvis 6 mrd. kroner av dette er vekst utover siste anslag for 
skatteinntektene i nasjonalbudsjettet for 2023. Rammetilskuddet ekskl. inntektsutjevning til 
de samme kommunene har på den annen side blitt redusert med 0,9 mrd. kroner, som må 
ses i sammenheng med reduksjon i rammetilskuddet som følge av skattevekst. Vekst i 
inntekter utover skatt og rammetilskudd er dermed på om lag 3 mrd. kroner. 
 
Driftsutgiftene økte med 6,4 prosent, slik at brutto driftsresultat ble på 1,9 prosent av 
driftsinntektene i 2022. Dette er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2021.  

Antall kommuner med svar: 191   Andel folketall (ekskl Oslo): 74,7 %

Hovedtall mill.kr År 2021 År 2022 Endring i pst

Driftsinntekter 326 853,8        344 669,1               5,5 %

Driftsutgifter 317 541,2        337 952,4               6,4 %

Brutto driftsresultat (inkl sosial utlån og næringslån) 9 312,6          6 716,7                 

Prosent av driftsinntekter 2,8 % 1,9 %

Renteinntekter inkl utbytte og netto gevinst omløpsm 6 071,4            6 184,8                   1,9 %

Renteutgifter 5 073,1            7 696,9                   51,7 %

Avdragsutgifter 12 196,6          13 227,3                 8,5 %

Netto finansutgifter og avdrag 11 198,2        14 739,4               31,6 %

Prosent av driftsinntekter 3,4 % 4,3 %

Motpost avskrivninger 15 677,6          16 680,2                 6,4 %

Netto driftsresultat 13 792,0        8 657,5                 

Prosent av driftsinntekter 4,2 % 2,5 %

Netto bundne fondsavsetninger -202,8             1 185,0                   

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger 13 589,1        9 842,5                 

Prosent av driftsinntekter 4,2 % 2,9 %

Merforbruk til inndekning senere år -23,1              -27,6                     

Prosent av driftsinntekter 0,0 % 0,0 %

Brutto investeringer 41 396,2        44 226,8               6,8 %

Prosent av driftsinntekter 12,7 % 12,8 %

Investeringsinntekter 14 106,0          12 692,7                 -10,0 %

Netto investeringer 27 290,2        31 534,1               15,6 %

Brutto lånegjeld 348 494,0      366 371,6             5,1 %

Netto lånegjeld (fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) 270 557,6      285 280,2             5,4 %

82,8 % 82,8 %

Underskudd før lån -1 301,6         -9 649,3                

Prosent av driftsinntekter -0,4 % -2,8 %

RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2022

Kommuner uten Oslo
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Lønnsutgiftene økte med nesten 9 mrd. kroner (5,8 prosent), mens pensjonskostnaden inkl. 
amortisering av tidligere års premieavvik økte med 1,6 mrd. kroner (9,7 prosent). Brutto 
betalte pensjonspremier har i utvalgskommunene ligget på drøyt 25 mrd. kroner både i 2021 
og 2022, men kommunene har i 2022 brukt 0,8 mrd. kroner mer av premiefond for å betale 
pensjonspremier enn i 2021 (6,4 mrd. kroner i 2022 sammenlignet med 5,6 mrd. kroner i 
2021). Kommunenes premieinnbetalinger som belaster driftsregnskapet har dermed gått 
ned med tilsvarende beløp. Den høye bruken av premiefond både i 2021 og 2022 må ses i 
sammenheng med at kommuner og fylkeskommuners premiefond ble tilført 23 mrd. kroner i 
2021 i frigjorte premiereserver som følge av nye samordningsregler med folketrygden. 
 
Selv om netto pensjonspremieinnbetalinger har gått ned stiger likevel pensjonskostnadene i 
utvalgskommunene med om lag 1,6 mrd. kroner. Dette har sammenheng med at 
inntektsført premieavvik i 2022 (funksjon 170) er 1,5 mrd. kroner lavere enn i 2021 samtidig 
som amortiseringen av tidligere års premieavvik (funksjon 171) øker med 1,1 mrd. kroner. 
Samlet sett inntektsføres premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift i 2022 med 1,9 mrd. kroner, 
mens det i 2021 var en inntektsføring på 4,5 mrd. kroner. Dette betyr også at akkumulert 
premieavvik i balansen er økt med 6,4 mrd. kroner i løpet av de siste to årene. 
 

 
Tabell 2: Premieavvik 191 kommuner 
 

Avskrivningene utgjør 16,7 mrd. kroner i 2022; en vekst siste år på 6,4 prosent fra 
foregående år. Til sammenlikning utgjør betalte avdrag i driftsregnskapet for de samme 
kommunene 13,2 mrd. kroner.  
 
3.2 Eksterne finansielle utgifter og inntekter (renter og avdrag mm)  
Samlede netto finansutgifter og avdrag i utvalgskommunene i 2022 er på 14,4 mrd. kroner, 
dvs. en økning på 3,5 mill. kroner fra 2021. Som andel av driftsinntektene utgjør netto 
finansutgifter og avdrag 4,3 prosent i 2022; en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2021. 
 

 
Tabell 3: Netto finans og avdrag 191 kommuner 

 
Netto finansutgifter før avdrag økte med 2,5 mrd. kroner i 2022, og dette skyldes i første 
rekke at kommunene hadde en negativ avkastning på finansielle investeringer med 1,2 mrd. 

Premieavvik: År 2021 År 2022 Endring i pst

Årets premieavvik, funksjon 170 -9 028,0          -7 525,6                 -16,6 %

Amortisering, funksjon 171 4 480,9            5 582,4                   24,6 %

Netto -4 547,1          -1 943,2                 -57,3 %

Finans: (mill kr) År 2021 År 2022 Endring i pst

Renteinntekter, art 900 -2 007,7          -3 625,5                 80,6 %

Utbytte/eieruttak, art 905 -2 539,9          -3 764,4                 48,2 %

Netto gevinst finansielle omløpsmidler, art 909, 509 -1 523,8          1 205,1                   -179,1 %

Renteutgifter, art 500 5 073,1            7 696,9                   51,7 %

Netto finansutgifter -998,4             1 512,1                   

Andel av driftsinntekter -0,3 % 0,4 %

Avdrag 12 196,6          13 227,3                 8,5 %

Netto finansutgifter og avdrag 11 198,2          14 739,4                 31,6 %

Andel av driftsinntekter 3,4 % 4,3 %
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kroner. Til sammenligning hadde disse investeringene en positiv avkastning på 1,5 mrd. 
kroner i 2021. I tillegg har det økte rentenivået har hatt størst effekt på renteutgiftene, og 
netto renteutgifter (renteinntekter minus renteutgifter) har økt til 4,3 mrd. kroner i 
utvalgskommunene i 2022. Dette tilsvarer en økning på om lag 1 mrd. kroner fra fra 
foregående år. Økt utbytte med 1,2 mrd. kroner bidrar på den annen side til å begrense 
veksten i netto finansutgifter. 
 
Avdragsutgiftene økte med over 1,0 mrd. kroner (8,5 prosent) i 2022. Avdragene utgjør 4,5 
prosent av gjennomsnittlig lånegjeld fratrukket utlån, og indikerer en gjennomsnittlig 
nedbetalingstid på lånene på om lag 22 år.  Det er samtidig grunn til å merke seg at 
avdragene øker relativt sett sterkere enn avskrivningene, 8,5 prosent mot 6,4 prosent. Dette 
kan indikere at kommunene har betalt mer i ekstraordinære avdrag i 2022 sammenlignet 
med 2021 
 
3.3 Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 2,5 prosent i 2022 (4,2 prosent 
for de samme kommunene og 4,0 prosent for alle kommunene i 2021). Netto driftsresultat 
etter netto bundne fondsavsetninger, som bl.a. fanger opp periodisering av øremerkede 
tilskudd og selvkostinntekter, er på 2,9 prosent av driftsinntektene eller 0,4 prosentpoeng 
høyere enn netto driftsresultat. I 2021 var det til sammenligning kun marginale forskjeller 
mellom de to resultatene. Sett i sammenheng kan dette indikere at den reelle svekkingen i 
balansen i driftsøkonomien fra 2021 til 2022 er noe mindre enn det utviklingen i netto 
driftsresultat indikerer. 
 
Det er i 2022 netto inntektsført 1,2 mrd. kroner av tidligere års bundne fondsavsetninger. 
Inntektsføringen antas bla. å kunne ha sammenheng med de store bundne 
fondsavsetningene som ble gjort i 2020, samtidig som det i 2021 kun var små bevegelser i 
netto bundne forndsavsetninger. Inntektsføringen kan bl.a. ha sammenheng med at:  

• Deler av tidligere ubrukte øremerkede statstilskudd til pandemitiltak har vært brukt 
til finansiering av driftsutgifter i 2022.  

• Renteøkningen i 2022 betyr høyere kalkulatoriske renteutgifter på VAR anlegg, og det 
er usikkert om kommunene har tatt høyde for disse økningene når budsjettene og 
gebyrsatsene for 2022 ble fastsatt høsten 2021.  

 
Uansett hvilket resultatbegrep som benyttes er det en svekking av resultatet fra 2021 til 
2022, men her må en også ta i betraktning at resultatet for 2021 var på et svært høyt nivå. 
Økte skatteinntekter der deler først ble kjent sent på året også i 2022 har nok forhindret en 
enda sterkere nedgang i resultatene. Den ekstra skatteveksten har også vært en nødvendig 
kilde til finansiering av uforutsett sterk prisvekst på mange områder blant annet energi og 
avgifter, gebyrer og lisenser. Uten den uforutsette skatteveksten er det grunn til å anta at 
mange flere kommuner ville kommet ut med negative resultater i 2022. 
 
Spredningen i netto driftsresultat mellom kommunene er meget stor, fra minus 9,6 prosent 
av driftsinntektene i kommunen med svakest resultat i 2022 til 18 prosent i kommunen med 
høyest resultat. Av kommunene som har svart på undersøkelsen er det 159 kommuner som 
ikke har vært berørt av kommunessammenslåinger de siste årene. For 75 prosent av disse 
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159 kommunene2 er det en spredning i netto driftsresultater med om lag 8 prosentpoeng, 
hvilket er den høyeste spredningen disse kommunene har hatt i perioden 2016 - 2022.   
 
I undersøkelsen er det kommunene med under 3 000 innbyggere som har det høyeste netto 
driftsresultatet etter netto bundne fondsavsetninger med 5,0 prosent. Resultatet i de øvrige 
kommunegruppene varierer fra 2,1 prosent i kommunene med 20 – 50 000 innbyggere til 
3,2 prosent i kommunene med over 50 000 innbyggere. Ser man på resultatet i 
mediankommunen i de ulike kommunegruppene varierer dette fra 1,7 prosent i kommunene 
med 10 – 20 000 innbyggere til 3,7 prosent i kommunene med under 3 000 innbyggere. At 
medianresultatene i de fleste kommunegruppene ligger under gruppens samlede resultat er 
en indikasjon på at resultatet i de ulike kommunegruppene trekkes opp av gode resultater i 
enkeltkommuner. Særlig gjelder dette i kommunegruppene med færrest innbyggere. 
 
64 prosent av kommuene (123 kommuner) har et netto driftsresultat etter netto bundne 
fondsavsetninger som er høyere enn måltallet for netto driftsresultat i kommuene samlet 
sett over tid (1,75 prosent av driftsinntektene). Til sammenligning var det 75 prosent av 
kommunene som lå over dette måltallet i 2021. 73 kommuner (38 prosent) har bedre netto 
driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger i 2022 enn i 2021. Av kommunene i 
undersøkelsen er det videre 15 prosent som har en forbedring på 3 prosentpoeng eller mer, 
mens det er 20 prosent som har en svekkelse i dette resultat på mer enn 3 prosentpoeng.  
 
33 av de 191 kommunene i undersøkelsen (17 prosent) har negativt netto driftsresultat etter 
netto bundne fondsavsetninger i 2022 mot 19 kommuner i 2021 (10 prosent). Høyest andel 
kommuner med negativt netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger finner 
man i kommunene med 3 - 5 000 innbyggere med 20 prosent. Kommunene med over 50 000 
innbyggere har lavest andel kommuner med negativt resultat med 12 prosent. Alle 
kommunegrupper med over 3 000 innbyggere har økning i andelen kommuner med negativt 
netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger fra 2021 til 2022. I 
kommunegruppen med under 3 000 innbyggere er andelen stabil. 
 
 

 
Tabell 4 – Andel kommuner med negativt netto driftsresultat 
 

10 kommuner (5 prosent) går fra negativt netto driftsresultat etter netto bundne 
avsetninger i 2021 til positivt resultat i 2022, mens det er 24 kommuner (13 prosent) som går 

 
2 159 ikke sammenslåtte kommuner som har svart på regnskapsundersøkelsen og ligger mellom 12,5 og 87,5 

prosentil. 

2022 2021

Kommuner med under 3 000 innbyggere 19 % 19 %

Kommuner med 3 - 5 000 innbyggere 20 % 10 %

Kommuner med 5 - 10 000 innbyggere 17 % 12 %

Kommuner med 10 - 20 000 innbyggere 19 % 0 %

Kommuner med 20 - 50 000 innbyggere 16 % 6 %

Kommuner med over 50 000 innbyggere 12 % 0 %

Sum 17 % 10 %

Andel kommuner med negativt netto driftsresultat etter 

netto bundne fondsavsetninger
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den motsatte veien. 9 kommuner har negativt netto driftsresultat etter bundne 
fondsavsetninger både i 2021 og 2022. 
 
Etter landsdel er det kommunene i Trøndelag som har svakest netto driftsresultat med 2,1 
prosent av driftsinntektene i 2022. Best resultat har kommunene i Agder/Rogaland og Nord-
Norge med 3,0 prosent. Tas det hensyn til netto avsetning til bundne fond kommer 
kommunene i Nord-Norge best ut med 3,5 prosent, mens kommunene i Trøndelag fortsatt 
ligger lavest med 2,3 prosent. 
 
Kommunene med de høyeste utgiftskorrigerte frie inntektene3 (over 102 prosent av 
landssnittet) har de beste netto driftsresultatene etter netto avsetning til bundne fond i 
2022 med 4,0 prosent av driftsinntektene. Svakest resultat har kommunene med 
utgiftskorrigerte frie inntekter mellom 97,1 og 99,4 prosent av landssnittet med 2,2 prosent. 
For de øvrige kommunegruppene sortert etter utgiftskorrigerte frie inntekter varierer 
resultatet fra 2,3 prosent til 3,4 prosent. 
 

5 kommuner har et merforbruk i 2022 med til sammen 28 mill. kroner som fremføres til 
inndekning i senere år (regnskapsmessig merforbruk). Til sammenligning var det 4 av 
kommunene i undersøkelsen som hadde et merforbruk i 2021 (23 mill. kroner). 
 
3.4 Investeringer og gjeld 
Investeringene varierer mye fra år til år for enkeltkommuner, og i tillegg skjer en del av 
investeringene utenfor kommunekassen (f.eks. i kommunale foretak og interkommunale 
selskaper). Det er derfor vanskelig å bedømme endring i investeringsaktiviteten ut fra de 
tallene som er hentet inn i undersøkelsen, og de bør derfor kun ses som en indikasjon på 
utviklingen.  
 
Brutto investeringer i kommunene i undersøkelsen utgjorde 44,2 mrd. kroner i 2022, hvilket 
tilsvarer en økning på om lag 2,8 mrd. kroner eller 6,8 prosent fra foregående år. 
Investeringsinntektene falt samtidig med 1,4 mrd. kroner (10 prosent), og netto 
investeringsutgifter i 2022 i utvalgskommunene økte dermed med 4,2 mrd. kroner eller om 
lag 16 prosent fra foregående år.  
 
Underskudd for lån som kan avledes av de oppgitte tallene økte fra 1,3 mrd. kroner i 2021 til 
9,6 mrd. kroner i 2022 som tilsvarer 2,8 prosent av driftsinntektene. 
 
Detaljerte regnskapstall viser at 43 prosent av investeringene i 2021 har skjedd innen 
grunnskole og selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon. Kommunale veier, pleie og 
omsorg samt kultur, idrett og kirke er andre områder med betydelig investeringsaktivitet i 
2022. 

 
3 inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter 
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Figur 2 – Investeringer fordelt på område  

 
 
 
Brutto lånegjeld i utvalgskommunene er på 366 mrd. kroner, en økning på 18 mrd. kroner 
eller 5,1 prosent fra foregående år. Kredittindikatoren som SSB publiserer viser en 
sesongjustert gjeldsvekst for kommuneforvaltningen (kommuner og fylkeskommuner) i 2022 
på 5,4 prosent. Summeres veksten i bruttogjeld for kommunene i regnskapsundersøkelsen 
og fylkeskommunene er brutto gjeldsvekst på 5,0 prosent, hvilket må sies å samsvare rimelig 
bra med kredittindikatoren til SSB.   
 
 
3.5 Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondene (fratrukket merforbruk til inndekning i senere år) er i 
utvalgskommunene på 48 mrd. kroner i 2022, hvilket tilsvarer 14 prosent av driftsinntektene 
eller om lag kroner 13 600 kroner per innbygger. Dette kan sammenlignes med 
disposisjonsfondene i foregående års regnskap som var på i underkant av 43 mrd. kroner 
eller 13,2 prosent av driftsinntektene. 
 
4 av kommunene i undersøkelsen har negativt eller 0 i disposisjonsfond (inkludert 
merforbruk til inndekning i senere år), mens 22 kommuner (12 prosent) har disposisjonsfond 
på mellom 0 og 5 prosent av driftsinntektene. I motsatt ende er det 23 prosent av 
kommunene (44 kommuner) som har disposisjonsfond på 20 prosent av driftsinntektene 
eller mer. 
 
Det er kommunene i Nord-Norge som har lavest disposisjonsfond som andel av 
driftsinntektene med 10,3 prosent. Kommunene i Trøndelag har størst disposisjonsfond med 
14,8 prosent av inntektene.  
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Gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og 
konsesjonskraftsinntekter) er det kommunene med slike inntekter på over 102,0 prosent av 
landssnittet som har de høyeste disposisjonsfondene med 19,0 prosent av driftsinntektene. 
Laveste disposisjonsfond har kommunene med utgiftskorrigerte frie inntekter på 94,1 til 95,7 
prosent av landssnittet med 11,6 prosent. 
 
 
 

4. Fylkeskommunene utenom Oslo 
Hovedtallene for fylkeskommunene kan oppsummeres slik: 
 

 
Tabell 5: Sammendrag regnskapstall fylkeskommuner 

 
 
 
 

Antall kommuner med svar: 10     Andel folketall (ekskl Oslo): 100,0 %

Hovedtall mill.kr År 2021 År 2022 Endring i pst

Driftsinntekter 97 830,5          102 311,2               4,6 %

Driftsutgifter 92 638,7          98 183,0                 6,0 %

Brutto driftsresultat (inkl sosial utlån og næringslån) 5 191,8          4 128,1                 

Prosent av driftsinntekter 5,3 % 4,0 %

Renteinntekter inkl utbytte og netto gevinst omløpsm 676,2              1 513,8                   123,9 %

Renteutgifter 1 147,9            1 686,3                   46,9 %

Avdragsutgifter 3 325,1            3 621,9                   8,9 %

Netto eksterne finansutgifter 3 796,8          3 794,4                 -0,1 %

Prosent av driftsinntekter 3,9 % 3,7 %

Motpost avskrivninger 5 837,7            6 146,9                   5,3 %

Netto driftsresultat 7 232,8          6 480,6                 

Prosent av driftsinntekter 7,4 % 6,3 %

Netto bundne fondsavsetninger -857,6                  -148,1                           

Netto driftsresultat etter bundne fondsavsetninger 6 375,2          6 332,5                 

Prosent av driftsinntekter 6,5 % 6,2 %

Fremført til indekning i senere år (merbruk) -                 -                        

Prosent av driftsinntekter 0,0 % 0,0 %

Brutto investeringer 19 510,2        22 094,3               13,2 %

Prosent av driftsinntekter 19,9 % 21,6 %

Investeringsinntekter 8 973,5            9 566,9                   6,6 %

Netto investeringer 10 536,8        12 527,4               18,9 %

Brutto lånegjeld 75 525,8        79 039,2               4,7 %

Netto lånegjeld (fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) 71 844,2        75 929,4               5,7 %

73,4 % 74,2 %

Underskudd før lån 21,1               -2 424,8                

Prosent av driftsinntekter 0,0 % -2,4 %

RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2022

Fylkeskommuner (uten Oslo)
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4.1 Brutto driftsresultat 
Driftsinntektene og driftsutgiftene økte med henholdsvis 4,6 og 6,0 prosent. Brutto 
driftsresultat som andel av driftsinntektene er som følge av dette redusert fra 5,3 prosent i 
2021 til 4,0 prosent i 2022. Den svekkede driftsmarginen antas i første rekke å ha 
sammenheng sterkere prisvekst enn opprinnelig anslått. Det kan heller ikke ses bort fra at 
covid-19 pandemien har påvirket resultatet f.eks. som følge av at planlagte aktiviteter først 
har kunnet gjennomføres i 2022. På den annen side er nedgangen i brutto driftsresultat 
dempet som følge av at skatteinntektene høyere enn forventet. Skatteinngangen ble f.eks. 
1,8 mrd. kroner høyere enn skatteanslaget i nasjonalbudsjettet for 2023.  
 
Pensjonspremiene for fylkeskommunene ble redusert med 170 mill. kroner eller 4,6 prosent 
i 2022. I tillegg brukte fylkeskommunene 190 mill. kroner mer av premiefondene til å betale 
pensjonspremier, slik at pensjonspremien som belaster driftsregnskapet i 2022 er 360 mill. 
kroner lavere enn i 2021. Til tross for dette fikk fylkeskommunene likevel en økning i 
pensjonskostnadene med 180 mill. kroner eller 5,7 prosent. Dette har sammenheng med 
inntektsføring av premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift som ble redusert med 440 mill. 
kroner samtidig som amortiseringen av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift økte 
med 100 mill. kroner.  
 

 
Tabell 6: Premieavvik fylkeskommuner 
 
Avskrivningene i fylkeskommunene utgjør om lag 6,1 mrd. kroner i 2022; en vekst siste år på 
5,3 prosent. Til sammenlikning utgjør betalte avdrag i driftsregnskapet om lag 3,6 mrd. 
kroner. 
 
 
4.2 Eksterne finansutgifter og finansinntekter 
Samlede netto finansutgifter og avdrag i fylkeskommunene er i 2022 på om lag samme nivå 
som i 2021, mens netto finansutgiftene og avdrag som andel av driftsinntektene er redusert 
fra  3,9 prosent til 3,7 prosent i 2022. 
 
Fylkeskommunenes renteutgifter økte med 540 mill. kroner i 2022, mens renteinntektene 
med 520 mill. kroner. Netto renteutgifter er dermed økt marginalt med om lag 20 mill. 
kroner. Utbytteinntektene økte samtidig med nesten 320 mill. kroner, slik at reduksjonen i 
fylkeskommunenes netto finansutgifter blir på om lag 300 mill. kroner. 
 
Avdragene (netto) økte med om lag 300 mill. kroner eller nesten 9 prosent, og utgjør 4,8 
prosent av gjennomsnittlig lånegjeld fratrukket utlån i 2022. Dette indikerer en 
gjennomsnittlig nedbetalingstid på lånene på om lag 21 år.   
 
 
 
 

Premieavvik: År 2021 År 2022 Endring i pst

Årets premieavvik, funksjon 470 -1 061,2          -556,3                    -47,6 %

Amortisering, funksjon 471 900,8              1 006,0                   11,7 %

Netto -160,4             449,7                     -380,3 %

Andel av driftsinntekter -0,2 % 0,4 %
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4.3 Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat for fylkeskommunene ble redusert til 6,3 prosent av driftsinntektene i 
2022 (7,4 prosent i 2021). Periodisering av øremerkede statstilskudd etc. for å sikre 
finansiering av utgiftene når disse påløper blir håndtert gjennom avsetning og bruk av 
bundne driftsfond. I 2022 utgjør disse avsetningene netto 150 mill. kroner, mens de i 2021 
utgjorde 850 mill. kroner.  Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger er 
dermed på 6,2 prosent i 2022; en nedgang fra 6,5 prosent i 2021.  
 
Det er betydelig variasjon i resultatene mellom fylkeskommunene. Svakest netto drifts-

resultat etter netto bundne fondsavsetninger har Innlandet med 2,0 pst og Vestfold og 

Telemark med 2,1  pst. Best resultat har Nordland med 9,4 prosent og Rogaland med 9,3 

prosent. De øvrige varierer mellom 2,8 og 8,8 prosent. 

Ingen av fylkeskommunene har merforbruk som er framført til inndekning i senere år 
(regnskapsmessig merforbruk) i 2022. 
 
 
4.4 Investeringer og lånegjeld 
Brutto investeringsutgifter har økt fra 19,5 mrd. kroner i 2021 til 22,1 mrd. kroner i 2022, det 
vil si med 13,2 prosent. Det er stor variasjon mellom fylkene, fra en nedgang i investeringene 
på 5 prosent i Vestland til en økning med 55 prosent i Viken.  
 
Investeringsinntektene øker mindre enn investeringsutgiftene, nærmere bestemt med 600 
mill kroner til 9,6 mrd. kroner. Fylkeskommunenes netto investeringsutgifter i 2022 blir etter 
dette på 12,5 mrd. kroner, en økning på 18,9 prosent fra foregående år.  
 
Brutto lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) økte med 3,5 mrd. kroner (4,7 prosent) til om 
lag 79 mrd. kroner i 2022. Netto lånegjeld er på 75,9 mrd. kroner, hvilket tilsvarer 74,2 
prosent av driftsinntektene (73,4 prosent i 2021). 
 
4.5 Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondene4 i fylkeskommunene er til sammen på 16,3 mrd. kroner i 2022, hvilket 
tilsvarer 16 prosent av driftsinntektene. Til sammenligning var disposisjonsfond i regnskapet 
for 2021 på 15,4 mrd. kroner eller 15,7 prosent av driftsinntektene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ingen av fylkeskommunene har verken i 2021 eller 2022 merforbruk framført for inndekning i senere år 
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Vedlegg: Figurer og tabeller 
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Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall
År 2022

Alle kommuner 

utenom Oslo Utvalget

Netto driftsres 

for utvalget

Kommuner 0 - 3000 innb 3,7 % 3,9 % 4,9 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 4,3 % 4,3 % 2,6 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 3,1 % 3,4 % 2,2 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 3,9 % 3,7 % 2,3 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 3,7 % 3,6 % 1,7 %

Kommuner over 50000 innb 4,6 % 4,9 % 2,9 %

Alle 4,0 % 4,2 % 2,5 %

År 2021

Netto driftsresultat etter kommunestørrelse

Samlet 

resultat Median Gjennomsnitt

Kommuner 0 - 3000 innb 4,9 % 4,1 % 4,5 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 2,6 % 2,3 % 2,4 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 2,2 % 2,5 % 2,0 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 2,3 % 2,1 % 1,9 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 1,7 % 1,6 % 1,7 %

Kommuner over 50000 innb 2,9 % 3,0 % 2,8 %

Sum alle kommuner utenom Oslo 2,5 % 2,3 % 2,8 %

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger fordelt etter innbyggertall
År 2022

Alle kommuner 

utenom Oslo Utvalget Utvalget

Kommuner 0 - 3000 innb 3,4 % 3,3 % 5,0 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 3,8 % 3,2 % 2,9 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 3,0 % 3,3 % 2,7 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 3,8 % 3,6 % 2,5 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 3,8 % 3,7 % 2,1 %

Kommuner over 50000 innb 4,6 % 4,9 % 3,2 %

Alle 4,0 % 4,2 % 2,9 %

År 2021

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger 
Kommunene sort ert  et t er kommunest ørrelse

Samlet 

resultat Median Gjennomsnitt

Kommuner 0 - 3000 innb 5,0 % 3,7 % 4,6 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 2,9 % 2,6 % 2,8 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 2,7 % 2,7 % 2,5 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 2,5 % 1,7 % 2,2 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 2,1 % 1,9 % 2,1 %

Kommuner over 50000 innb 3,2 % 3,5 % 3,1 %

Sum alle kommuner utenom Oslo 2,9 % 2,6 % 3,1 %
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Netto driftsresultat fordelt etter landsdeler
År 2022

Alle kommuner 

utenom Oslo Utvalget Utvalget

Østlandet 4,3 % 4,2 % 2,3 %

Agder/Rogaland 5,1 % 5,1 % 3,0 %

Vestlandet 3,4 % 3,7 % 2,7 %

Trøndelag 4,7 % 5,3 % 2,1 %

N-Norge 2,1 % 1,5 % 3,0 %

I alt 4,0 % 4,2 % 2,5 %

År 2021

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger fordelt etter landsdeler
År 2022

Alle kommuner 

utenom Oslo Utvalget Utvalget

Østlandet 4,2 % 4,2 % 2,6 %

Agder/Rogaland 5,0 % 4,9 % 3,2 %

Vestlandet 3,5 % 3,8 % 3,2 %

Trøndelag 4,6 % 5,1 % 2,3 %

N-Norge 2,0 % 1,0 % 3,5 %

I alt 4,0 % 4,2 % 2,9 %

År 2021

Netto driftsresultat fordelt etter korrigerte frie inntekter 

inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter
År 2022

Korrigerte frie inntekter
Alle kommuner utenom 

Oslo
Utvalget

Utvalget

94,0 eller lavere 4,5 % 4,4 % 2,2 %

94,1 - 95,70 3,5 % 3,6 % 2,2 %

95,71 - 97,10 3,5 % 3,7 % 1,9 %

97,11-99,40 4,1 % 4,6 % 1,7 %

99,41 - 102,00 4,4 % 4,6 % 3,1 %

Over 102,00 4,1 % 4,4 % 3,8 %

I alt 4,0 % 4,2 % 2,5 %

År 2021

Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger fordelt etter korrigerte frie

inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 2021
År 2022

Korrigerte frie inntekter
Alle kommuner utenom 

Oslo Utvalget Utvalget

94,0 eller lavere 4,4 % 4,3 % 2,6 %

94,1 - 95,70 3,6 % 3,6 % 2,5 %

95,71 - 97,10 3,3 % 3,5 % 2,3 %

97,11-99,40 3,9 % 4,4 % 2,2 %

99,41 - 102,00 4,4 % 4,6 % 3,4 %

Over 102,00 4,1 % 4,4 % 4,0 %

I alt 4,0 % 4,2 % 2,9 %

År 2021
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Netto driftsresultat etter KOSTRA-grupper:

Antall Alle Utvalget Utvalget Antall

Kostragruppe 1 39 0,7 % 3,4 % 1,9 % 24                          

Kostragruppe 2 18 1,3 % 3,0 % 2,5 % 8                            

Kostragruppe 3 9 5,3 % 3,7 % 3,5 % 5                            

Kostragruppe 4 39 1,6 % 4,4 % 0,8 % 18                          

Kostragruppe 5 33 1,7 % 3,6 % 4,7 % 17                          

Kostragruppe 6 28 3,8 % 2,5 % 4,4 % 12                          

Kostragruppe 7 38 1,8 % 3,7 % 1,6 % 23                          

Kostragruppe 8 13 2,3 % 4,0 % 5,3 % 5                            

Kostragruppe 9 27 1,5 % 3,2 % 1,4 % 17                          

Kostragruppe 10 13 1,9 % 3,7 % 2,1 % 11                          

Kostragruppe 11 10 0,8 % 3,9 % 2,6 % 9                            

Kostragruppe 12 11 3,1 % 5,2 % 2,8 % 10                          

Kostragruppe 13

Kostragruppe 14 25 3,3 % 5,5 % 4,2 % 8                            

Kostragruppe 15 36 5,5 % 4,4 % 4,8 % 20                          

Kostragruppe 16 8 3,8 % -3,6 % 5,0 % 2                            

Kostragruppe 17 8 12,9 % 13,0 % 11,9 % 2                            

Sum (inkl Oslo) 355 191                        

År 2021 År 2022

Brutto lånegjeld fordelt etter innbyggertall

%-endr 

Andel 1000 kr Andel 1000 kr Kr per innb 21 til 22

Kommuner 0 - 3000 innb 3,6 % 12 377 385          3,5 % 12 956 727       136 263                  4,7 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 2,4 % 8 365 795            2,4 % 8 816 593         112 193                  5,4 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 9,8 % 34 307 383          9,7 % 35 571 771       121 977                  3,7 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 11,3 % 39 372 943          11,2 % 41 120 618       118 076                  4,4 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 30,5 % 106 144 332         30,6 % 112 221 505      113 457                  5,7 %

Kommuner over 50000 innb 42,4 % 147 926 179         42,5 % 155 684 359      89 051                    5,2 %

Alle 100,0 % 348 494 017         100,0 % 366 371 573      103 176                  5,1 %

År 2021 År 2022

Netto lånegjeld fordelt etter innbyggertall

%-endr 

Andel 1000 kr Andel 1000 kr kr. per innb. 21 til 22

Kommuner 0 - 3000 innb 3,8 % 10 370 251          3,8 % 10 784 428 113 418 4,0 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 2,6 % 7 051 727            2,6 % 7 340 353 93 408 4,1 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 10,6 % 28 559 615          10,6 % 29 851 427 102 362 4,5 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 11,8 % 32 050 707          11,8 % 33 424 134 95 976 4,3 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 29,2 % 79 010 472          29,2 % 83 862 841 84 786 6,1 %

Kommuner over 50000 innb 42,0 % 113 514 810         42,0 % 120 017 038 68 649 5,7 %

Alle 100,0 % 270 557 582         100,0 % 285 280 221      80 339                    5,4 %

År 2021 År 2022

Netto lånegjeld fordelt etter landsdel

Andel 1000 kr Kr per innb Endr 21 til 22

Østlandet 46,5 % 132 523 536         77 809             7,4 %

Agder/Rogaland 15,6 % 44 589 821          66 039             2,5 %

Vestlandet 18,4 % 52 496 837          82 416             5,0 %

Trøndelag 12,2 % 34 916 543          98 312             4,2 %

N-Norge 7,3 % 20 753 484          115 033           3,0 %

Alle 100,0 % 285 280 221         80 339             5,4 %

Utvalget
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Disposisjonsfond som andel av driftsinntekter etter landsdel

År 2022

Alle kommuner Utvalget utenom Oslo
Utvalget utenom 

Oslo

Østlandet 14,2 % 14,0 % 14,7 %

Agder/Rogaland 14,6 % 13,6 % 13,8 %

Vestlandet 11,1 % 12,0 % 13,1 %

Trøndelag 14,2 % 14,2 % 14,8 %

Nord-Norge 8,6 % 7,9 % 10,3 %

I alt 13,0 % 13,2 % 14,0 %

År 2021

Disposisjonsfond som andel av driftsinntekter etter kommunestørrelse

År 2022

Alle kommuner Utvalget

Utvalget utenom 

Oslo

Kommuner 0 - 3000 innb 16,4 % 18,1 % 20,2 %

Kommuner 3000 - 5000 innb 15,7 % 11,9 % 13,7 %

Kommuner 5000 - 10000 innb 11,0 % 12,3 % 13,8 %

Kommuner 10000 - 20000 innb 12,3 % 11,6 % 12,0 %

Kommuner 20000 - 50000 innb 11,8 % 11,0 % 11,7 %

Kommuner over 50000 innb 13,8 % 14,8 % 15,3 %

I alt 13,0 % 13,2 % 14,0 %

År 2021

Disposisjonsfond som andel av driftsinntekter

Kommuner fordelt etter utgiftskorrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 2021

Korrigerte frie inntekter År 2022

Alle kommuner 

utenom Oslo
Utvalget utenom Oslo

Utvalget utenom 

Oslo

94,0 eller lavere 13,5 % 12,8 % 13,2 %

94,1 - 95,70 10,8 % 10,5 % 11,6 %

95,71 - 97,10 12,2 % 13,6 % 14,3 %

97,11-99,40 11,1 % 11,5 % 12,3 %

99,41 - 102,00 13,1 % 12,8 % 13,6 %

Over 102,00 15,9 % 18,3 % 19,0 %

I alt 13,0 % 13,2 % 14,0 %

År 2021
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Andel Innbyggere

Antall med svar med svar

Østlandet 76          63 % 82 %

Agder/Rogaland 31          65 % 84 %

Vest landet 32          46 % 70 %

Trøndelag 21          55 % 75 %

Nord-Norge 31          39 % 37 %

Alle 191          54 % 75 %



 
 

23 
 

NOTAT  

 

 

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og kraft inntekter Andel Innbyggere

Antall med svar med svar

94,0 eller lavere 28          76 % 79 %

94,0 - 95,70 24          67 % 80 %

95,71 - 97,10 17          57 % 71 %

97,11-99,40 25          54 % 78 %

99,41 - 102,00 20          59 % 87 %

Over 102,00 77          45 % 55 %

Alle 191          54 % 75 %


