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1. Konjunkturoppgangen ingen sovepute for kommuneøkonomien

Norsk økonomi har utviklet seg bra de siste 

årene. Oljenedturen fra sommeren 2014 er 

bare et vagt minne. Oljeprisen er nå 66 dollar 

per fat, mer enn det dobbelte av hva den var 

for tre år siden. Etterspørselsfall fra olje-

virksomheten er snudd til vekst. Vekst i 

verdensøkonomien og bedret konkurranse-

evne har bidratt til oppsving i tradisjonell vare-

eksport. Arbeidsledigheten har falt til nær 

gjennomsnittet siste 20 år. 

Partene i arbeidsmarkedet har også bidratt til 

oppgangen gjennom moderate lønnsoppgjør. 

Sammen med svak krone har dette bidratt til 

at avstanden mellom industrilønninger i Norge 

og våre konkurrentland nesten er halvert på 

fem år. KS’ bidrag har vært å lojalt følge front-

fagsmodellen, og lønnsveksten i vårt område 

har fulgt oppgjørene i industrien tett. 

Overraskende høye elektrisitetspriser har 

bidratt til at reallønnsutviklingen ble svakere 

enn lagt til grunn i lønnsoppgjørene. Dermed 

lå gjennomsnittlig reallønn i 2018 noe lavere 

enn i 2014. Reduserte gjeldsrenter og litt 

skattelette har likevel bidratt til bedring for 

husholdningenes inntekter de siste fire årene.  

I tillegg til lavere renter ble oljenedturen be-

kjempet med økt offentlig pengebruk, som i 

noen grad har kommet kommunesektoren til 

gode. Etter at privat konsum gjennomgående 

hadde steget kraftigere enn det kommunale i 

en årrekke, har økningen de fire siste årene 

vært ganske lik. Husholdningene har derfor 

også nytt godt av vekst i det kommunale 

tjenestetilbudet.  

De kommunale investeringene økte markert 

andre halvår 2018. Det er trolig flere årsaker 

til dette. Aldringen av befolkningen vil 

resultere i økt behov for omsorgstjenester om 

noen år. Forutseende kommuner kan ha 

startet tilpasning ved å øke kapasiteten, eller 

har gjort investeringer for å øke effektiviteten 

på sikt. Flere år med høy inntektsvekst kan 

også ha spilt en rolle. Pågående sammen-

slåingsprosesser kan være en annen driver for 

økte investeringer. 

Speilbildet av de økte investeringene er en 

markert vekst i kommunesektorens gjeld mot 

sluttene av fjoråret. Dette vil bli tyngre å bære 

fremover. På høsten i fjor hadde den inne-

værende konjunkturoppgangen vart lenge nok 

til at Norges Bank økte styringsrentene for 

første gang etter oljenedturen. Og ytterligere 

renteøkninger er signalisert – den første 

kommer trolig om få uker. 

Kommunesektoren kan ikke regne med at 

skatteinngangen framover fortsetter å bli 

høyere enn anslagene i statsbudsjettene. 

Konjunkturoppgangen, om den fortsetter, kan 

også innebære utfordringer på andre områder 

enn økt rente. Rekruttering av arbeidskraft 

med passende kompetansen kan bli vanske-

ligere. Veksten i kommunesektorens inntekter 

kan også bli påvirket negativt dersom behov 

for å stimulere økonomien endres til behov for 

nedkjøling. Kommunenes mulighet for å 

påvirke egne inntektsrammer er og redusert 

som følge av innstrammingene i 

eiendomsskattereglene. 

Både stat og kommunesektor vil oppleve økt 

utgiftspress knyttet til aldringen av 

befolkningen. I tillegg vil klimautfordringene 

kreve økte midler til det grønne skiftet, 

skadeforebygging og reparasjon. Praktisering 

av handlingsregelen bør gjennomføres med en 

større sikkerhetsmargin så vi er rustet til å 

håndtere fremtidige negative sjokk. 

Kommunesektoren må, som staten forberede 

seg på at det må prioriteres hardere i tiden 

framover. En fortsatt nasjonal 

konjunkturoppgang vil ikke endre dette. 

 

7. mars 2019,  

Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS
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2. Konjunkturoppgang på stram line – avtagende internasjonal vekst 

Veksten i verdensøkonomien ser ut til å ha 

kommet over toppen. Både OECD og IMF 

venter litt lavere vekst i 2019 og 2020 enn i 

fjoråret. Veksten i OECD-området er ventet å 

gå litt mer ned enn i verden som helhet. I 

euro-området svekket aktivitetsutviklingen 

seg merkbart gjennom andre halvår i fjor, 

mens veksten i USA ser ut til å ha gått klart 

ned på slutten av året. Utviklingen framover 

er gjennom fjoråret stadig blitt vurdert som 

svakere. Den uforutsigbare amerikanske 

økonomiske politikken, Storbritannias Brexit, 

gule vester i Frankrike og diverse konflikter i 

Midtøsten er en håndfull mulige kilder til 

usikkerhet og svakere utsikter. 

Foreløpige tall for norsk økonomi viser 

derimot god vekst spesielt på slutten av 2018. 

Arbeidsledigheten har kommet ytterligere noe 

ned. Prognosene for i år peker mot en 

liknende økonomisk vekst som i fjor. På kort 

sikt fremstår utviklingen i norsk økonomi som 

relativt sikker. Den økonomiske veksten i år 

blir ikke veldig langt unna 2 prosent, og 

arbeidsledigheten vil ikke endre seg mye fra i 

dag. Det er ganske klart at investeringene i 

petroleumsvirksomheten vil være en 

dominerende drivkraft til vekst.  

Utviklingen i 2020 virker som langt mer 

usikker, og det er ingen opplagte kilder til 

fortsatt god vekst. Både Norges Bank og SSB 

regner imidlertid at konjunkturoppgangen 

fortsetter og legger i sine prognoser fra 

desember 2018 til grunn at styringsrentene 

settes opp både i år og neste år slik at 

årsgjennomsnittet kan øke med om lag 0,4 

prosentpoeng begge år. Usikkerheten om den 

internasjonale utviklingen får også sterkere 

tyngde ett år lenger fram.  
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Fig 2.1 Produksjon, regnskap og 
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2.1 Dempes oppgangen og presset om 

økte renter? 

Norsk økonomi har nå vært i 

konjunkturoppgang i vel to år, definert som 

når veksten i BNP Fastlands-Norge er høyere 

enn trendveksten som kan anslås til 2,0 

prosent. Med 2,2 prosent vekst i BNP 

Fastlands-Norge i 2018 er 

konjunkturoppgangen meget moderat. Mens 

boliginvesteringer og investeringer i 

fastlandsnæringene og i noen grad privat 

konsum var faktorer bak oppgangen i 2017, 

var det i 2018 petroleumsinvesteringene og 

eksport utenom petroleum som bidro. I tillegg 

var det imidlertid et betydelig vekstbidrag fra 

«lager og statistiske avvik».1 

 

Et kraftig fall i etterspørselen fra 

petroleumsnæringen utløste oljenedturen. I 1. 

kvartal 2018 var nivået målt i faste priser 40 

                                                           
1 Det er en post som trolig helt domineres av «statistiske avvik» 

som er et annet ord for at «noe er feil». I prinsippet kan det 

være at produksjonsutviklingen er registrert for høy, eller en 

eller flere etterspørselskomponenter er registrert for lavt. 

Ettersom informasjonsgrunnlaget for produksjonen vurderes 

som bedre enn en del av etterspørselskomponentene, er det 

grunn til å tro at en eller flere av dem vil bli revidert opp i tiden 

framover mens importen kan bli revidert ned.    

 

prosent lavere enn toppen i 3. kvartal 2013. 

Etter tre kvartaler med oppgang ligger nivået i 

oljeinvesteringer fremdeles langt under det 

tidligere toppnivået. Veksten i 

oljeinvesteringene nå er en følge av at høyere 

oljepris og at reduserte investerings- og 

driftskostnader har gjort at mange potensielle 

utbygginger av gamle og nye felt fremstår som 

lønnsomme.  

 

 

SSB spør oljeselskapene hvert kvartal om 

deres investeringsplaner på kort sikt, og 

svarene nå peker veldig klart i retning av at de 

vil øke markert i år. For neste år vet man i dag 
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mye mindre. Investeringsplanene for 2020 nå 

er langt høyere enn planene for 2019 

innsamlet for ett år siden, men langt lavere 

enn det som nå ser ut til å bli nivået for 2019. 

Så lenge før investeringsåret er usikkerheten 

uansett ganske stor og Oljedirektoratet har 

nylig anslått at investeringene vil falle. SSB og 

Norges Bank venter en beskjeden vekst i sine 

desember-prognoser. Konklusjonen må være 

at aktiviteten i petroleumsnæringen markert 

vil bidra til veksten i norsk økonomi i år, men 

at ikke en gang fortegnet på bidraget i 2020 er 

opplagt.   

 

Svak krone sammen med god vekst 

internasjonalt har stimulert norsk eksport de 

fem siste årene. Eksporten av tradisjonelle 

varer ble imidlertid lenge dempet av at de 

internasjonale markedene for norsk oljeutstyr 

skrumpet inn som følge av den lave oljeprisen. 

Gjennom de to siste årene har det vært god 

vekst i tradisjonell vareeksport, og den 

bedrede kostnadsmessige konkurranseevnen 

har også stimulert norsk produksjon ved å 

dempe importen. De toneangivende 

prognosemakerne har så langt ventet at 

utviklingen i eksporten vil fortsette i de neste 

årene, men tegnene på svakere internasjonal 

vekst framover kan komme til å endre dette.  

I oljenedturens første fase bidro forløpet i 

privat konsum til å dempe nedgangen. En svak 

utvikling i reallønningene bidro deretter til at 

konsumet vokste meget beskjedent deretter, 

og at det var nær stillstand gjennom andre 

halvår 2018. Framover venter en nå at privat 

konsum igjen vil vokse bra og bidra til å trekke 

den økonomiske veksten litt opp. Økt reallønn 

og høyere sysselsetting er åpenbare faktorer, 

mens økte renter vil virke dempende. 

 

Boliginvesteringene gikk markert ned mot 

slutten av 2017 og inn i 2018. Etter en periode 

med nokså flat utvikling gjennom andre halvår 

i fjor som ventes å fortsette i år, kan man få en 

ny, men moderat vekst i 2020.  

Utviklingen investeringene i 

fastlandsbedriftene har gjennom 2017 og 

2018 vært preget av store kvartalsvise 

svingninger som vanskeliggjør en klar 
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oppfatning av den underliggende tendensen. 

Svært store revisjoner i 

nasjonalregnskapstallene på disse områdene i 

de senere årene bidrar til ytterligere 

usikkerhet, men prognosene viser at en 

underliggende moderat vekst i nær fortid og 

fremtid, før veksten dabber av i 2020.       

Etter sterk vekst i 2016 har sivil offentlig 

etterspørsel utviklet seg på linje med den 

samlede veksten i fastlandsøkonomien. Som 

årsgjennomsnitt ventes veksten i offentlig 

konsum i 2019 å bli om lag som i fjor, og 

kanskje litt lavere i 2019. Nivået på de 

offentlige investeringene ventes å holde seg 

om lag uendret i år og neste år. 

I årene 2014-2016 økte oljepengebruken, 

definert som strukturelt oljekorrigert 

budsjettunderskudd, årlig tilsvarende 0,7 

prosent av BNP Fastlands-Norge. I de to siste 

årene har det knapt vært noen økning. I 

budsjettet for 2019 ble det lagt opp til en 

økning under 0,1 prosent av BNP. Per februar 

2019 ligger oljepengebruken godt under 

handlingsregelens 3-prosentbane. Ved nyttår 

var marginen liten, jfr. figur 2.6, men 

finansmarkedene sammen med noe tilførsel 

av nye oljeinntekter har fått oljefondet til å 

komme opp til den banen som ble lagt til 

grunn i budsjettet.  

 

Kronesvekkelse i etterkant av 

oljeprisnedgangen i 2014 og svingende og til 

dels høye elektrisitetspriser, har gitt svingende 

vekst i konsumprisindeksen (KPI) gjennom de 

fire siste årene rundt en høyere trend enn vi 
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Fig 2.8 Pengemarkedsrente, Norges 
Banks prognose
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har vært vant til. I 2018 var elektrisitetsvekst 

gjennom året igjen årsaken til overraskende 

høy KPI-veksten på 2,7 prosent. Dermed ble 

reallønnsveksten igjen svært beskjeden, og 

nivået på den gjennomsnittlige reallønna var 

da litt lavere enn i 2014.  

De stiplede linjene i figur 2.7 viser det som 

kreves med en konstant inflasjon resten av 

året for at gjennomsnittet av de siste 

årsvekstanslagene til SSB, 

Finansdepartementet og Norges Bank for KPI-

veksten skal bli realisert. Utsiktene til 

kraftprisene har tatt seg markert opp etter at 

de anslagene ble laget, og likeledes har krona 

svekket seg. Det trekker i retning av at 

inflasjonsanslagene er for lave. Det tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 

anslo i februar prisveksten i 2019 til 2,2 

prosent, som nå virker som et realistisk anslag.  

Den nominelle lønnsveksten i år er av mange 

prognosemakere anslått til rundt 3,2 prosent. 

Skulle det realiseres kan reallønnsveksten 

komme til å bli om lag 1 prosent og 

reallønnsnivået noe over nivået i 2014.  

For å motvirke oljenedturen ble styringsrenta 

satt ned og kom i mars 2016 ned til rekordlave 

0,5 prosent. Det påfølgende oppgangen fikk 

Norges Bank til å heve styringsrenta i 

september i fjor til 0,75 prosent. Norges Bank 

har i flere omganger signalisert at renta trolig 

vil bli satt opp med ytterligere 0,25 

prosentpoeng to ganger i 2019 og to ganger i 

2020 og komme opp i 2,00-2,25 prosent ved 

utgangen av 2021.  

 

Regnskap, sesongjustert Anslag for 2019 Anslag for 2020

Realvekst fra Kvartalsrater Årl.rate Siste2) SSB NBa FIN SSB NBa SSB NBa FIN SSB NBa

foregående periode 18:3 18:4 2018* 2 kvart. 6/9 20/9 4/10 6/12 12/12 6/9 20/9 4/10 6/12 12/12

Privat konsum -0,1 0,4 2,0 1,4 2,6 2,1 2,9 2,4 1,9 2,5 2,0 2,9 2,6 2,3

Offentlig konsum
3)

0,1 0,1 1,5 0,3 1,7 1,5 1,5 1,8 1,4 1,8 1,4 .. 1,8 1,2

 - kommuneforvaltningen 0,2 0,4 1,7 1,0 .. .. 1,0 .. .. .. .. .. .. ..

Oljeinvesteringer 3,5 4,3 3,3 26,7 10,1 10,8 8,3 13,2 10,5 3,9 4,1 6,9 0,5 3,0

Investeringer Fastl.-Norge
4)

1,4 -2,4 0,7 6,1 2,3 .. 1,7 1,9 .. 2,9 .. .. 2,7 ..

 - fastlandsbedrifter -0,2 -1,8 1,8 6,8 3,0 4,2 5,3 3,4 3,7 2,8 1,0 3,3 3,0 1,2

 - boliger 0,1 0,1 -6,0 -3,8 -0,2 -1,5 -4,3 1,3 -1,4 4,4 0,7 1,7 4,2 1,6

 - offentlig forvaltning 5,3 -5,6 6,6 15,9 0,4 .. 1,2 0,0 .. 0,6 .. .. 0,6 ..

 - - kommuneforvaltningen 9,6 5,2 6,4 26,4 .. .. 0,0 .. .. .. .. .. .. ..

Etterspørsel fra Fastl.Norge 0,3 -0,3 1,6 2,1 2,3 1,9 2,3 2,1 1,7 2,4 1,6 2,3 2,4 1,8

Eksport i alt 0,7 -1,9 -0,8 0,3 2,2 .. 2,2 2,4 .. 3,6 .. 5,5 3,7 ..

 - tradisjonell vareeksport
5)

0,2 4,9 2,5 6,1 3,2 5,2 5,6 3,3 4,7 3,5 4,3 5,4 3,0 3,1

Import i alt -0,4 -1,0 0,9 1,0 3,7 3,9 3,0 3,6 3,1 2,9 2,9 3,1 2,3 3,0

BNP 0,6 0,5 1,4 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,0 2,6 2,2 3,3 2,7 0,0

BNP Fastlands-Norge 0,4 0,9 2,2 2,4 2,4 2,5 2,7 2,7 2,3 2,4 1,8 2,8 2,4 1,6

 - kommuneforvaltningen 0,2 1,4 2,2 2,8 .. .. 1,2 .. .. .. .. .. .. ..

Timeverksproduktivitet FN -0,2 0,1 0,7 0,3 1,0 .. 1,4 1,3 .. 1,2 .. 0,9 0,6 ..

Utførte timeverk F-Norge 0,6 0,9 1,7 0,3 1,4 .. 1,3 1,4 .. 1,2 .. 1,9 1,8 ..

 - kommuneforvaltningen 0,9 0,8 1,8 2,3 .. .. 0,5 .. .. .. .. .. .. ..

Antall sysselsatte i alt 0,4 0,5 1,5 2,6 1,4 1,2 0,9 1,1 1,1 1,2 0,8 .. 0,7 0,7

 - kommuneforvaltningen 0,2 0,2 1,3 1,5 .. .. 0,5 .. .. .. .. .. .. ..

Memo: BNP handelspartnere 2,3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1

1) Regnskap er det kvartalsvise nasjonalregnskapet fra SSB. Anslag FIN, NBa og SSB er sist publiserte prognoser

    fra hhv. Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.

2) Vekst to kvartaler over de siste to kvartalene et halvt år tidligere.

3) Norges Banks prognoser inkluderer også off. investeringer.

4) Norges Banks prognoser inkluderer ikke off investeringer.

5) Norges Banks prognoser inkluderer også tjenesteeksport.

* Ujustert

Tabell 2.1  Norsk økonomi - regnskap og prognoser
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2.2. Konvergens i regional utvikling 
Oljenedturen innebar store regionale 

forskjeller i økonomisk utvikling. 

Fylkesfordelte nasjonalregnskapstall viser at 

forskjellene i volumveksten i verdiskaping 

(bruttoproduktet) var stor også i 2017 (jfr. 

figur 2.9). Rogaland lå helt i bunn med -0,4 

prosent, mens Trøndelag var helt på topp med 

2,9 prosents vekst. BNP-Fastlands Norge økte 

til sammenlikning med 2 prosent 

Ettersom SSB sitt fylkesfordelte 

nasjonalregnskap ikke går lenger enn 2017 har 

KS utarbeidet en indikator for fylkesvis 

bruttoprodukt. Indikatoren viser at 

bruttoproduktet økte i alle fylker i 2018 og alle 

fylker lå meget tett rundt vekten i BNP 

Fastlands-Norge på 2,2 prosent. Forskjellen fra 

topp til bunn var bare 0,7 prosentpoeng2.  

Veksten var høyest i fylkene Buskerud, 

Akershus, Oslo og Troms, og lavest i Telemark. 

Veksten gikk litt ned fra 2017 til 2018 i alle de 

5 fylkene med den høyeste veksten i 2017, 

men kraftig opp i vestlandsfylkene og Vest-

Agder.  

Bakgrunnen for at KS lager denne indikatoren 

er at fylkesvise nasjonalregnskapstall først 

kommer om lag ett år etter statistikkårets 

utløp. Produksjonsindikatoren beregnes ved å 

veie sammen utviklingen i bruttoproduktet 

(verdiskapingen) i de ulike næringene med 

fylkenes andel av bruttoproduktet i hver 

enkelt næring3. Det er derfor grunn til å tro at 

veksten kan vise seg å være noe mer ujevnt 

fordelt mellom fylkene når vi ser det endelige 

nasjonalregnskapet i slutten av 2018. Jevnt 

                                                           
2 Aktivitet på Kontinentalsokkelen og Svalbard er holdt utenom 
3 Det er viktig å merke seg at KS sin modell baserer seg på at 

næringsstrukturen i fylkene i 2018 er den samme som den var i 
2017. 

over fanger denne metoden imidlertid opp 

hovedtrekkene i den regionale utviklingen, 

men det er likevel en god del usikkerhet 

knyttet til tallene. 

Norges Banks undersøkelse i de regionale 

nettverk ble siste gjennomført i november 

2018. Undersøkelsen ble gjennomført som 

intervju med 330 bedrifter over hele landet. 

Samlet ble det rapportert om god vekst i 

produksjonen de siste tre månedene, det vil si 

fra august til november 2018. Veksten var 

uendret fra tilsvarende undersøkelse i august, 

og bedriftene forventet at veksten ville tilta 

litt de neste seks månedene, det vil si utover i 

første halvår 2019. Det ble vist til tiltakende 

aktivitet i oljesektoren, økte offentlige 

investeringer og digitalisering av både privat 

næringsliv og offentlig sektor. 

Norges Banks undersøkelse, jfr. figur 2.10, 

indikerte at veksten i nord inkludert Trøndelag 

ville gå litt ned, mens veksten ville ta seg opp i 

de fem områdene i Sør-Norge. Vekstøkningen 

var imidlertid mindre i vest enn i resten av 

Sør-Norge. Vekstindikatoren både for sist høst 

og i årets første halvår, var meget kraftig for 

fylkene i områdene i Sør og Øst og langt 

høyere enn KS’ indikator viste for året 2018. 

Det var også svært store vekstforskjeller i 

disse geografisk mer aggregerte tallene som vi 

ikke finner rimelig gitt den registrerte 

arbeidsledighetsutviklingen og generell 

medieomtale. Vi stiller oss derfor litt skeptisk 

til noe av det regionale aspektet i disse 

resultatene. 



 

Krevende utsikter tross konjunkturoppgang   10 

  

-0,5 0,5 1,5 2,5

Alle fylker

 Østfold

 Akershus

 Oslo

 Hedmark

 Oppland

 Buskerud

 Vestfold

 Telemark

 A-Agder

 V-Agder

 Rogaland

 Hordaland

 Sogn og Fj.

 Møre og R.

 Trøndelag

 Nordland

 Troms

 Finnmark

Fig. 2.9. Indikator for realvekst i BNP

2018 - KS' indikator 2017 - SSB
Kilde: SSB, 
KS

0 1 2 3 4 5

Hele landet

Øst (OAØB)

Innlandet (HO)

Sør (VATV)

Sørvest (HR)

Nordvest (MS)

Midt (T)

Nord (FTN)

Fig. 2.10 Indikator for prod.vekst
Pst. årlig rate brt.produkt fastland

Siste 3 mnd Neste 6 mnd
Kilde: NB, 
des. 2018



 

 Krevende utsikter tross konjunkturoppgang   11 

3. Arbeidsmarked og befolkning 

Arbeidskraften utgjør den klart største 

andelen av den beregnede nasjonalformuen. 

Hvor mye en faktisk får ut av arbeidskraften 

påvirkes blant annet av hvor godt 

arbeidsmarkedet fungerer, hvor godt man 

evner å føre en stabiliseringspolitikk og i 

hvilken grad man klarer å tilføre personer som 

har problemer med å skaffe seg jobb 

nødvendig kompetanse for å klare det. 

Arbeidsledighet innebærer uutnyttede 

ressurser for samfunnet, inntektstap og mulig 

sosial stigmatisering for den enkelte. For noen 

grupper innebærer manglende deltakelse i 

arbeidslivet at en faller utenfor en svært viktig 

arena for integrering.  

For verdiskapingens del, er den isolerte 

effekten av at økt sysselsetting muliggjøres 

ved at folk melder seg på arbeidsmarkedet like 

gunstig som at det skjer ved at ledigheten 

reduseres. 

3.1 Bedring i arbeidsmarkedet 

Som en del av konjunkturoppgangen, har 

arbeidsmarkedet vært i bedring. 

Sysselsettingen begynte å ta seg opp for snart 

tre år siden, og veksten har vært ganske høy 

siden starten av 2017. Arbeidsledigheten 

begynte nesten umiddelbart da å falle, men 

etter hvert steg arbeidsstyrken markert og 

bremset nedgangen i ledigheten. Vekst i 

befolkningen i arbeidsdyktig alder trekker hele 

tiden i retning av at arbeidsstyrken øker, selv 

om befolkningsveksten er betydelig redusert 

gjennom de senere årene. Noen av dem som 

trakk seg ut av arbeidsstyrken i 

lavkonjunkturen kommer nå tilbake. I tillegg 

har pensjonsreformen og en gjennomgående 

er friskere og bedre utdannet befolkning i de 

eldste aldersgruppene bidratt til høyere 

yrkesaktivitet blant annet disse. 

Gjennom sommeren 2018 stoppet nedgangen 

i arbeidsledigheten målt med AKU helt opp. 

Først helt mot slutten av året kom ledigheten 

litt ned igjen til nivået fra 2. kvartal. 

Prognosene peker nå i retning av at 

arbeidsledigheten ikke kommer videre ned av 

betydning.  

Norges Banks regionale nettverk viser en 

økende knapphet på arbeidskraft i 

næringslivet, men at det fremdeles er lavere 

enn gjennomsnittet siden 2005. Knapphet på 

arbeidskraft med riktig kompetanse vil trolig 

bli en økende utfordring for 

kommunesektoren i tiden framover.    

Gjennom konjunkturnedgangen stod 

sysselsettingen i offentlig forvaltning for 

nesten hele økningen i samlet sysselsetting. 

Offentlige timeverk utgjorde da en økende 

andel av samlede utførte timeverk, men fra 

starten av 2017 har andelen vært stabil eller 

svakt fallende. Prognosene innebærer at 

andelen skal falle også framover.  
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I februar 2019 var ledigheten på landsbasis 2,3 

prosent mens bruttoledigheten var 2,9 

prosent (sesongjustert). Høyest bruttoledighet 

i februar finner vi i gruppen reiseliv og 

transport, med 5,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Helt ledige i denne yrkesgruppen utgjorde 4,2 

prosent.  

AKU-tallene for arbeidsledige har fra slutten 

av 2014 og fremover vært vesentlig høyere 

enn NAVs tall for bruttoledigheten.  

Forskjellen på ledighetstallene fra AKU og NAV 

kommer blant annet av at personer som ikke 

har rett til dagpenger mangler insentiv til å 

melde seg ledig hos NAV, men vil - hvis de blir 

spurt av AKU - svare at de er arbeidsledige. I 

NAV-tallene er det ingen usikkerhet knyttet til 

det som måles som er antallet som er 

registrert, mens det er usikkerhet knyttet til 

AKU-tallene som altså er basert på en 

spørreundersøkelse. Usikkerheten knyttet til 

NAV-tallene er i hvilken grad de reelt 

arbeidsledige faktisk registrerer seg og om det 

er noen registrerte ledige som faktisk ikke er 

det. AKU fanger i prinsippet trolig best opp de 

reelle tallene for arbeidsledighet, og det er 

den indikatoren som brukes i internasjonale 

sammenlikninger. 
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3.2 Jevnere regional vekst i sysselsettingen 

KS’ indikator4 for den regionale utviklingen i 

sysselsettingen viser en forholdvis jevn vekst i 

2018 over det meste av landet. Sterkest vekst 

hadde Oslo med 1,9 prosent, mens veksten 

var svakest i Hedmark og Oppland med 1,2-1,3 

prosent. I de fire vestlandsfylkene har bildet 

snudd fra nedgang og nullvekst i 2017 til en 

vekst mellom 1,4 og 1,5 prosent ifølge SSBs 

fylkesvise nasjonalregnskapstall, det vil si likt 

med eller nær landssnittet i 2018. Det største 

omslaget kom i Rogaland. KS-indikatoren 

tyder på at sysselsettingen i fire fylker, 

herunder Oslo og Akershus, økte mindre i 

2018 enn året før. 

 

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten  

I 2018 utgjorde arbeidsledigheten, målt ved 

registrerte helt arbeidsledige ved NAV, 2,4 

prosent av arbeidsstyrken i gjennomsnitt over 

år og fylker. Den tilsvarende 

arbeidsledighetsraten for 2017 var 2,7 

prosent. Ledigheten gikk ned i alle fylker 

unntatt Oppland, selv om nedgangen var svak 

i enkelte av fylkene. I februar 2019 var 

ledigheten på landsbasis 2,3 prosent 

(sesongjustert5). Arbeidssøkere som deltar på 

tiltak utgjorde i februar 0,6 prosent av 

arbeidsstyrken ifølge NAV.  

NAV skriver i Arbeidsmarkedet nå 1. mars 

2019 at tallet på ledige er påvirket av at det i 

november 2018 ble innført en ny 

registreringsløsning som gjør at det går 

kortere tid fra de ledige registrerer seg til de 

kommer inn i statistikken. NAV anslår at antall 

                                                           
4 Det foreligger ikke nasjonalregnskapsstatistikk for sysselsetting 
etter fylke i 2018. KS’ indikator for fylkesfordelt sysselsetting 
lages på tilsvarende måte som for bruttoproduktet (avsnitt 2.2). 
Metoden tar utgangspunkt i sysselsettingen etter næring. 
Denne fordeles etter fylkenes andel av den aktuelle 
sysselsettingen i 2017, som er siste år det finnes tall for. Tallene 
for 2017 er foreløpige og er hentet fra tabell 11713. 

helt ledige i hele landet i januar og februar 

2019 er om lag 4000 høyere enn det ville vært 

uten den nye registreringsløsningen.  

Nedgangen i ledighetsraten fra 2017 til 2018 

var sterkest i Rogaland, som hadde den 

høyeste ledigheten i 2017, men nedgangen 

var betydelig også i vestlandsfylkene utenom 

Sogn og Fjordane samt Agder-fylkene. I januar 

var det en svak økning i ledighetsratene 

sammenliknet med 2018 i fylkene på 

Østlandet og i Troms, mens nedgangen har 

fortsatt i de øvrige fylkene. Forskjellene i 

ledighetsrater mellom fylkene ble klart 

redusert fra 2017 til 2018, og tallene for 

5 De fylkesvise ledighetsratene for februar som fremgår av figur 
3.4, er beregnet av KS ved å justere for forholdet mellom 
sesongjustert og ikke-sesongjustert antall helt ledige i hvert 
fylke i henhold til NAVs tall for februar. Vi får da et uttrykk for 
sesongjusterte ledighetsrater i fylkene. 
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februar kan tyde på at utjevningen mellom 

fylkene fortsetter inn i 2019. Høyest ledighet i 

februar 2019 finner vi i Østfold, mens det i 

2018 var Vestfold som hadde den høyeste 

ledighetsraten. Sogn og Fjordane hadde den 

laveste ledighetsraten i alle tre periodene som 

omfattes av figur 3.4. 

 

Arbeidsstyrken økte i alle fylker i 2018 

Når vi legger sammen tallene for arbeidsledige 

fra NAV med tallene på sysselsatte basert på 

nasjonalregnskapet jfr. figurene 3.3 og 3.4, får 

vi en indikator på arbeidsstyrkens størrelse 

som avviker noe fra det som er målt direkte i 

AKU og som er vist i figur 3.1. I figur 3.5 vises 

beregnet endring i arbeidsstyrken i 2018 og 

2017 sammenliknet med året før. 

Arbeidsstyrken målt på denne måten viste en 

økning på 1,2 prosent i 2018 for landet som 

helhet. Størst økning finner vi i Oslo med 1,7 

prosent og deretter følger Buskerud og 

Akershus med om lag 1,4 prosent økning.  

Økningen i 2018 var svakest i Rogaland med 

0,3 prosent, men likevel har bildet snudd fra 

nedgang til svak vekst.  Også i de øvrige 

vestlandsfylkene og Vest-Agder har det vært 

et klart skifte fra nedgang til vekst i 

arbeidsstyrken. I Oslo, Akershus, Trøndelag og 

Aust-Agder ser veksten ut til å ha vært noe 

svakere i 2018 enn året før. 

 

KS’ indikator viser at arbeidsstyrken i landet 

som helhet økte med 1,2 prosent i 2018 og 

med 0,75 prosent i 2017. AKUs 

arbeidsstyrketall for tilsvarende to perioder 

viser en økning på 1,4 prosent i 2018 og 

nedgang i arbeidsstyrken på 0,2 prosent i 2017 

og dermed et klart sterkere omslag enn vår 

indikator. Forskjellene reflekterer at AKU viste 

svakere utvikling i sysselsettingen enn 

nasjonalregnskapet i 2017 og noe sterkere 

sysselsettingsvekst i 2018. Også på fylkesnivå 
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er det større variasjon i AKU-tallene enn i vår 

indikator.  

KS’ indikator for arbeidsstyrken som er basert 

på nasjonalregnskapet og NAV blir imidlertid 

ikke helt konsistent ettersom de sysselsatte 

registreres etter arbeidssted, mens de ledige 

registreres etter bosted. Forskjellen mellom 

nasjonalregnskapet og AKU når det gjelder 

sysselsetting henger bl.a. sammen med at 

førstnevnte er mer utfyllende og bl.a. 

inkluderer korttidsarbeidsinnvandrere og 

utlendinger sysselsatt i utenrikssjøfart - 

grupper som ikke er med i AKU. AKU på sin 

side er konsistent når det gjelder populasjon, 

men usikkerhetene på fylkesnivå knyttet til at 

AKU er en utvalgsundersøkelse blir så stor at 

vi har valgt å ikke legge noen vekt på 

fylkesfordelte AKU-tall.  

 

3.3 Lavere befolkningsvekst 

Det var 5 328 212 innbyggere registrert bosatt 

i Norge pr. 1. januar 2019. Dette var en økning 

på 32 600 innbyggere, tilsvarende 0,6 prosent, 

fra året før. Dette er den laveste veksten siden 

2004 og 0,1 prosentpoeng lavere enn ett år 

tidligere. Økningen i løpet av 2018 var om lag 

halvparten så stor som befolkningsveksten i 

2011 og 2012. Sett i et historisk perspektiv er 

det imidlertid befolkningsveksten i årene 

2006-2012 som var uvanlig høy.  

Om lag 56 prosent av veksten siste år kom 

som følge av netto innvandring og 44 prosent 

som følge av fødselsoverskudd. Netto 

innvandring var på 18 100 personer, der 

innvandringen var på 52 500 personer og 

utvandringen på 34 400 personer. 

Fødselsoverskuddet var på 14 300 personer, 

der tallet på fødte var 55 100 og antall døde 

var 40 800.  

Nedgangen i befolkningsvekst skyldes først og 

fremst en nedgang i netto innvandring på 

3 200, men også en nedgang i 

fødselsoverskuddet på 1 600 personer bidro. 

Nedgangen i netto innvandring skyldes at 

innvandringen gikk ned med 5 700, men det 

var også en nedgang i utvandringen på 2 500 

som virket i motsatt retning. I likhet med 2017 

var mer enn en tredel av utvandringene siste 

året personer som Skattedirektoratet har gjort 

vedtak om å utvandre. Det er personer som 

ikke lenger har oppholdstillatelse eller som 

har flyttet fra landet uten å melde fra siden.

Nedgangen i fødselsoverskuddet hang 

sammen med at antall fødte gikk ned med 1 

500. Antall døde var om lag som året før. 

Beregningen av kommunesektorens 

merutgifter som følge av den demografiske 

utviklingen i 2019 er basert på 

middelalternativet i SSBs framskrivning fra juni 

i fjor. I denne framskrivningen anslo SSB 

befolkningsveksten fra 1. januar 2018 til 1. 

januar 2019 til om lag 36 200. Med dette som 

utgangspunkt har TBU beregnet økningen i 

kommunesektorens brutto utgifter til 1,3 mrd. 

kroner. Av dette ble det anslått at om lag 1 

mrd. kroner vil belaste kommunesektorens 

frie inntekter.  

Nå som folketallet per 1. januar 2019 er kjent, 

viser det seg at brutto merutgifter i 2019 som 

følge av den demografiske utviklingen ble 
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overvurdert med om lag 0,3 mrd. kroner. Det 

er i all hovedsak nedgang i merutgiftene for 

kommunene. De beløpsmessige avvikene er 

størst innenfor barnehager og pleie og 

omsorg. Tilnærmet hele overvurderingen er 

merutgiftene som belaster 

kommunesektorens frie inntekter.  

For 2020 anslår TBU merutgiftene for 

kommunesektoren som følge av den 

demografiske utviklingen til om lag 1,3 mrd. 

kroner. Merutgiftene for kommunene utgjør 

1,7 mrd. kroner, mens de fylkeskommunenes 

utgifter kan se ut til å ville bli redusert med 

om lag 0,4 mrd. kroner. Av merutgiftene for 

kommunesektoren samlet sett ble det anslått 

at om lag 0,9 mrd. kroner vil belaste de frie 

inntektene.  

3.4 Flere fylker med nedgang i folketallet 

Befolkningsveksten fra 1. januar 2018 til 1. 

januar 2019 for landet under ett var på 0,6 

prosent. Det var Akershus og Oslo som hadde 

høyest prosentvis vekst med henholdsvis 1,6 

og 1,1 prosent. Disse to fylkene sto for vel 

halvparten av den samlede veksten. I 

Akershus bidro netto innenlands flytting mest 

til befolkningsveksten med 1,3 prosentpoeng, 

mens i Oslo bidro både fødselsoverskudd og 

netto innvandring til økningen, mens netto 

innenlandsk utflytting trakk i motsatt retning. I 

Sogn og Fjordane, Finnmark, Oppland og 

Telemark var det en nedgang gjennom 2018. 

Netto innenlands utflytting bidro til 

nedgangen i befolkningen i alle disse fire 

fylkene. Ikke siden 2005 har så mange fylker 

hatt befolkningsnedgang. I 2018 var det fall i 

folketallet i 227 kommuner. Det er klart flere 

kommuner med befolkningsnedgang enn året 

før.  

Tre fylker hadde negativt fødselsoverskudd, 

Det var Hedmark, Oppland og Telemark. For 

Oslo, Rogaland og Hordaland bidro 

fødselsoverskudd prosentvis mest til 

befolkningsvekst. Netto innvandring bidro 

mest til befolkningsveksten i Troms og 

Finnmark, men også Nordland, Trøndelag og 

Oslo hadde høy vekst i netto innvandring. 

Netto innvandring bidro minst til 

befolkningsveksten i Rogaland. Netto 

innenlands innflytting bidro mest til 

befolkningsvekst i Akershus, Vestfold og 

Østfold, og isolert sett til størst nedgang i Sogn 

og Fjordane og Finnmark. For mange fylker 

med stor netto innenlands utflytting ga netto 

innvandring klare positive bidrag til folketallet.

  

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Østfold

 Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Landet

Figur 3.10 Befolkningsendring i 2018
Prosentvis endring fra 1-1.2018-1-1.2019

Netto innflytting Fødselsoverskudd

Kilde:SSB



 

 Krevende utsikter tross konjunkturoppgang   17 

4. Aktiviteten i kommunene  

Kommunesektoren er en svært viktig for norsk 

velferd. Store deler av de offentlig finansierte 

velferdstjenestene produseres i eller 

videreformidles av kommuner og 

fylkeskommuner.  Kommunesektorens 

tjenester er viktige for innbyggernes velferd 

direkte, men også for verdiskapingen ellers i 

økonomien.  

Kommunesektoren står for en betydelig del av 

den samlede sysselsettingen og etterspør 

mange varer og tjenester til konsum og 

investering fra privat sektor. Statens rammer 

for kommunene er viktig, men atferden i 

kommunesektoren til gitte statlige rammer 

påvirker også utviklingen i norsk økonomi 

gjennom gjeldstilpasning og hvordan 

ressursene disponeres. 

 

4.1 Kommunenes virksomhet 

Kommunesektoren er en viktig 

tjenesteprodusent, og ressursbruken er i 

vesentlig grad konsentrert om produksjon av 

nasjonale velferdstjenester.  

 

Kommunesektoren sysselsetter om lag 19 

prosent av sysselsatte i Norge, mens utførte 

timeverk i utgjør i overkant av 16 prosent. 

Forskjellen i andelen sysselsatte og utførte 

timeverk skyldes at det er relativt mange som 

jobber deltid i kommunesektoren.  

 

I kommunene går om lag 60 prosent av brutto 

driftsutgifter til Grunnskole, barnehage, helse- 

og sosialsektoren. 

For fylkeskommunene er de største sektorene 

videregående opplæring og samferdsel legger 

beslag på om lag 75 prosent av brutto 

driftsutgifter.  
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4.2 Klar sysselsettingsvekst i kommunal 

sektor 2018 

Antall utførte timeverk i kommunal forvaltning 

økte med 1,8 prosent i 2018, og den 

foreløpige statistikken viser en markert vekst 

gjennom andre halvår. Antall sysselsatte 

personer var 1,3 prosent høyere enn året før, 

og sysselsettingsveksten målt både i personer 

og i timeverk var om lag i resten av 

økonomien sett under ett. Disse foreløpige 

nasjonalregnskapstallene viser at 

gjennomsnittlig faktisk arbeidstid i 

kommunesektoren økte med om lag 0,5 

prosent, og med det noe mer enn resten av 

økonomien. Hvis Finansdepartementets 

anslag for kommunale timeverk fra 

Nasjonalbudsjettet 2019 skal holde, med en 

vekst på 0,5 prosent, ser det ut til at antall 

kommunale timeverk må falle litt gjennom 

2019, jfr. figur 4.4. 

Totalt har antall sysselsatte i 

kommunesektoren økt med om lag 7 100 

personer fra 2017 til 2018. Sysselsatte i staten 

har økt med 3 300 personer i samme periode. 

For undervisning og helse- og 

omsorgstjenester til sammen, som domineres 

av offentlig sektor, økte sysselsettingen 7 800  

 

 

personer. Antall sysselsatte i alt økte med 

43 600 som innebærer var en prosentvis vekst 

litt høyere enn offentlig sektor. 

Investeringene i kommunesektoren ligger på 

et historisk høyt nivå i forhold til sektorens 

inntekter. I 2018 økte investeringene målt i 

faste priser med over 6 prosent ifølge de 

foreløpige nasjonalregnskapstallene, etter 

kraftig oppgang gjennom andre halvår. I 2017 
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gikk investeringen litt ned, men det var etter 

en vekst på over 10 prosent året før. 

  

Den klare veksten i utførte timeverk og i 

realkapital i kommuneforvaltningen bidro til at 

verdiskapingen i sektoren, bruttoproduktet, 

økte med 2,2 prosent i fjor. Det var identisk 

med utviklingen i BNP Fastlands-Norge. 

Gjennom året var produksjonsøkning langt 

kraftigere i kommunesektoren enn i resten av 

økonomien, jfr. figur 4.4. 

Veksten i det kommunale konsumet i 2018 var 

med 1,7 prosent litt lavere enn i det private 

konsumet. I 2017 var utviklingen motsatt, med 

høyere vekst i det kommunale konsumet. 

Anslaget i Nasjonalbudsjettet for 2019 på 1,0 

prosent innebærer at veksten gjennom 2019 

kan fortsette om lag som gjennom fjoråret. 

Figur 4.4 viser også at en god del av 

årsveksten i 2018, kan tilskrives den relativt 

høye veksten gjennom 2017. Offentlig konsum 

defineres som den delen av produksjonen som 

ikke finansieres av brukerbetalinger, men av 

skatter og overføringer mv. 

 

4.3 Litt lavere sykefravær i 

kommunesektoren 

Tall fra KS sitt PAI-register viser at 

sykefraværet i kommuner og fylkeskommuner 

var 9,55 prosent i perioden 4. kvartal 2017-3. 

kvartal 2018. Dette er en liten nedgang 

sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. 

For kommunene var sykefraværet på 9,83 

prosent, og for fylkeskommunene 7,16 

prosent.  

Sykefraværet i kommunene varierer mye 

mellom ulike sektorer. Sykefraværet er 

fortsatt høyest innen barnehagesektoren med 

12,2 prosent og i helse- og omsorgssektoren 

med 11,1 prosent. Administrasjon og teknisk 

sektor har lavest sykefravær, med henholdsvis 

7,2 og 6,7 prosent. I kommunene var det en 

klar nedgang i barnehagesektoren og en liten 

nedgang i blant helsepersonell. I de øvrige 

sektorer var sykefraværet tilnærmet uendret. 
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Komunalt konsum
Komunal sysselsetting, timeverk
Bto produkt kom. forvaltning
BNP Fastl.-Norge

Kilde: SSB, FIN, NB og KS

I alt
Fylkes-

kommuner
Kommuner

9,55 7,16 9,83

(-0,07) (-0,10) (-0,08)

8,20 6,15 8,45

(-0,08) (-0,13) (-0,08)

1,34 1,01 1,38

(0,00) (0,03) (0,00)

4,07 3,19 4,18

(-0,02) (-0,12) (0,00)

5,48 3,97 5,66

(-0,05) (0,02) (-0,07)

10,74 8,79 10,92

(-0,12) (-0,1) (-0,12)

5,78 4,75 6,00

(0,02) (-0,15) (0,04)

9,06 6,68 9,41

(-0,07) (-0,07) (-0,09)

10,50 9,10 10,59

(-0,04) (-0,11) (-0,04)

Tabell 4.2 Sykefravær i kommunesektoren 

4. kvarta l  2017-3.kvarta l  2018, prosent

Samlet 

sykefravær

Legemeldt 

sykefravær

Egenmeldt 

sykefravær

I arbeidsgiver-

perioden

Kilde: KS

Utenfor 

arbeidsgiverper

ioden

Sykefravær, 

kvinner

Sykefravær, 

menn

Heltidsansatte

Deltidsansatte

Tall i parentes viser endring i prosentpoeng fra tilsvarende periode 

ett år tidligere
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I fylkeskommunene hadde ansatte i 

videregående opplæring fravær på 7,2 

prosent, mens ansatte innenfor 

administrasjon og samferdsel hadde fravær på 

hhv. 6,7 og 6,0 prosent. Den største 

nedgangen i fylkeskommunene var i blant 

undervisningssektoren.  

4.4 Stigende lønnsvekst hever kommunal 

deflator opp 

Kommunesektoren er arbeidsintensiv og 

lønnskostnadene er den desidert største 

kostnadskomponenten for sektoren. 

Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad 

frontfagsmodellen, ved at frontfaget 

forhandler lønn først og resultatet danner en 

norm for øvrige oppgjør. Dermed blir 

lønnsveksten spesielt påvirket av 

lønnsomhetsutviklingen i industrien i tillegg til 

av presset i arbeidsmarkedet og lønnsveksten 

blir ganske lik mellom næringene. 

Lønnsveksten har i de to siste årene gradvis 

økt fra bunnivå i 2016 som hadde 

sammenheng med oljenedturen. Omslaget til 

konjunkturoppgang bidro til at 

årslønnsveksten tok seg opp fra 1,7 prosent i 

2016, via 2,3 prosent i 2017 til 2,8 prosent i 

2018. Lønnsveksten i de største 

forhandlingsområdene var stort sett meget 

nær både gjennomsnittet og industrien (som 

representerer frontfaget) lå på 2 ¾ prosent 

ifølge foreløpige anslag. Veksten i 

kommunesektoren var 2,9 prosent. De siste 

anslagene for årslønnsveksten fra SSB og 

Norges Bank er 3,2 prosent for 2019 og litt 

høyere i 2020.  

Til tross for den siste tid konjunkturoppgang, 

ser det ut til at overraskende høye 

energipriser vil bidra til at gjennomsnittlig 

reallønnsnivå for økonomien som helhet trolig 

blir lavere i 2018 enn i 2014. Dette henger 

nøye sammen med at svært høy prisvekst i 

2016 bidro til et markert reallønnsfall det året. 

Dette kommer etter at den årlige 

reallønnsveksten i de foregående 15 årene i 

gjennomsnitt var nær 2,5 prosent.  

Deflatoren for kommunesektoren er en 

sammenveiing av prisene på det kommunene 

kjøper; lønn, produktinnsats (driftskostnader) 

og investeringer. Deflatoren brukes blant 

annet til å regne ut realveksten i 

kommunesektorens samlede og frie inntekter 

med utgangspunkt i regnskapene i løpende 

priser. I statsbudsjettarbeidet kan den ha det 

motsatte formål: Ut fra en gitt realøkning i 

samlede/frie inntekter kan et anslag på 

veksten i deflatoren brukes til å regne ut hva 

økningen da må bli i løpende priser som er det 

prissettet budsjett og regnskap gjøres opp i. 

Til budsjettarbeidet forutsettes det normalt at 

pensjonskostnadene (og andre kostnader ut 

over utbetalt lønn) følger årslønnsveksten for 

hele økonomien. I den grad KMD regner med 

at økingen i pensjonskostnadene vil avvike fra 

det, har det i budsjettsammenheng ikke vært 

vanlig å inkludere det i deflatoren.   

Den kommunale kostnadsdeflatoren er i 

Nasjonalbudsjettet 2019 (NB2019) anslått til 

3,0 prosent i 2018 og 2,8 prosent for 2019. 

Deflatoranslaget for 2018 er basert på en 

lønnsvekst i kommunal sektor på 2,8 prosent 
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og ble revidert opp fra anslaget i Revidert 

nasjonalbudsjettet for 2018 på 2,6 prosent. 

Når den realiserte lønnsveksten er 0,1 

prosentpoeng høyere enn lagt til grunn og 

elektrisitetsprisene er blitt mye høyere enn 

slik det så ut til sist sommer, er det grunn til å 

tro at den endelige deflatoren kan bli enda litt 

høyere. For 2019 er det så langt ingen grunn 

til å tro at lønnsveksten deflatoren er basert 

på er for lav. Konsumprisveksten ser derimot 

ut til å bli vesentlig høyer enn de 1,7 

prosentene som ble lagt til grunn i NB2019. 

Det siste anslaget fra det tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er 

2,2 prosent. En oppjustering av prisene på 

kommunale kjøp til 0,5 prosent bidrar isolert 

sett til at deflatoren øker med 0,2 

prosentpoeng. 

Hvis en tar utgangspunkt i 

gjennomsnittsanslagene for veksten i KPI og 

årslønn for 2020 fra SSB og Norges Bank, kan 

en komme fram til et anslag på veksten i den 

kommunale deflatoren på i området 2,8 – 3,2 

prosent.  

Beregningen for 2020 bygger på følgende: 

Gjennomsnittsanslaget for lønnsvekst er 3,55 

prosent, mens veksten i KPI er anslått til 1,6 

prosent av begge. I perioden 2008-2016 har 

prisveksten på kommunenes kjøp av varer og 

tjenester vært 0,5 prosentpoeng høyere enn 

veksten i KPI. Hvis vi legger til grunn at 

forskjellen framover blir +/- =0,5 

prosentpoeng fra dette gjennomsnittet kan 

prisstigningen for kommunesektorens kjøp av 

varer og tjenester i 2019 anslås til 1,6 prosent 

+/-0,5 prosentpoeng. Basert på disse 

forutsetningene vil veksten i den kommunale 

deflatoren for 2020 havne i intervallet 2,8-3,2 

prosent.

 

Tabell 4.3. Kommunal deflator: Vekstrater i prosent og bidrag i prosentpoeng 
 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunal deflator 6,4 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9 3,1 2,4 2,6 2,4 3,0 2,8 

Lønn/pensjon  7,2 5,0 3,5 4,7 4,7 4,6 3,5 2,5 2,4 2,4   
 

….Årslønn  6,7 4,6 3,7 4,3 4,1 3,7 3,2 3,3 2,5 2,5   2,8  3¼ 

...Lønnsvekstbidrag fra pensjoner 0,5 0,4 -0,2 0,4 0,6 0,9 0,3 -0,8 -0,1 -0,1   
Priser kjøp av varer og tjenester  5,1 2,1 3,1 2,5 1,3 2,6 2,5 2,2 2,9 2,5   

 

Lønnsandel 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62  0,62     

Kilde: For 2008-2017 TBU-K (2018H) og for 2018-2019 NB (2019) 
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4.5 Skatteinntektene i 2018 ble høyere enn 

anslått 

I 2018 fikk kommunene og fylkeskommunene 

196 mrd. kroner i skatteinntekter fra personlig 

inntekt og formue samt naturressursskatt fra 

selskaper (se tabeller bakerst i rapporten). 

Kommunenes skatteinntekter økte med 3,8 

prosent, mens fylkeskommunene hadde en 

vekst på 3,4 prosent. For kommunesektoren 

samlet økte skattene i 2018 med 3,7 prosent. 

Skatteinntektene til kommunene utgjorde 

162,5 mrd. kroner, noe som var 4,0 mrd. 

kroner høyere enn regjeringens anslag høsten 

2017 og 2,2 mrd. kroner høyere enn anslått 

høsten 2018 i forbindelse med statsbudsjettet 

for 2019. Anslagene traff noe bedre for 

fylkeskommunene. Fylkeskommunenes 

skatteinntekter i 2018 beløp seg til 33,5 mrd. 

kroner. Det var 240 mill. kroner mer enn 

anslått høsten 2017 og 50 mill. kroner mer 

enn anslått høsten 2018.  

Forskuddstrekk av skatt på lønnsinntekter, 

pensjoner mv, utgjør hovedtyngden av 

skatteinntektene. I 2018 var disse 

skatteinntektene 4,3 prosent høyere enn i 

2017 for kommunene, og 3,9 prosent høyere 

for fylkeskommunene. Inntektene fra 

forskuddstrekk økte dermed noe mer enn de 

samlede skatteinntektene.  

Inntektene fra forskuddsskatt økte meget 

beskjedent i 2018. Forskuddsskatt betales av 

personlige skatteytere med inntekt og formue 

som det ikke trekkes forskuddstrekk av. Det 

gjelder bl.a. personer som driver selvstendig 

næringsvirksomhet. Veksten i disse 

skatteinntektene utgjorde 0,7 prosent for 

kommunene og 0,1 prosent for 

fylkeskommunene.  

Inntektene fra restskatt økte klart både i 

kommunene og fylkeskommunene i 2018, 

med henholdsvis 7,1 prosent og 6,3 prosent. 

Analyser som Skatteetaten har gjort 

(Skatteetatens Analysenytt 2/2017), viser at 

94 prosent av all restskatt blir betalt og at 85 

prosent innbetales før forfall. 
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Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet 

for 2018 anslått til 1,3 pst for kommunene og 

2,7 pst for fylkeskommunene. På bakgrunn av 

lavere lønnsvekstanslag ble vekstanslagene 

satt ned til henholdsvis 1,0 pst og 2,3 prosent i 

RNB. I oktober ble vekstanslagene oppjustert 

til 2,4 prosent for kommunene og 3,3 prosent 

for fylkeskommunene ved fremleggingen av 

statsbudsjettet for 2019. Bakgrunnen for at 

anslagene ble satt såpass mye opp igjen var at 

det igjen ble gjort ekstraordinært store uttak 

av utbytter til personlige skatteytere, noe som 

trolig skyldes tilpasninger til skattereformen 

som innebar en innføring av skatt på utbytte i 

2016 som deretter gradvis har økt. Dette betyr 

at 2018 ble fjerde år på rad hvor 

skatteinntektene ble vesentlig høyere enn 

anslått i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai.  

Merskatteveksten i 2018 har ikke endret 

regjeringens forventede nivå på 

kommunesektorens skatteinntekter i 2019. 

Merskatteveksten i 2018 gir derfor 

ekstrainntekter bare dette året.  

Skattevekst i alle fylker i 2018 

Det var vekst i skatteinntektene i alle fylker, 

og veksten utgjorde mer enn 2 pst. i alle fylker 

bortsett fra Aust-Agder, hvor økningen var 0,4 

prosent. Den lave veksten der har i stor grad 

sammenheng med et kraftig fall i 

skatteinntektene i Grimstad kommune. I Aust-

Agder for øvrig økte skatteinntektene med 3,6 

prosent, altså omtrent som 

landsgjennomsnittet. Variasjonen i skattevekst 

mellom fylkene var noe mindre i 2018 enn 

året før.  

I alt hadde ni fylker sterkere skattevekst i 2018 

enn i 2017. Alle de fire vestlandsfylkene samt 

Vest-Agder hadde klart sterkere vekst i 2018 

enn året før. Veksten styrket seg også i 

Østfold, Nordland, Oppland og Hedmark, 

mens Telemark hadde omlag like sterk vekst 

begge årene. I de øvrige åtte fylkene var 

utviklingen motsatt. De tre fylkene med 

sterkest skattevekst i 2017, Oslo, Akershus og 

Trøndelag, fikk alle klart svakere vekst i 2018. I 

særlig grad gjaldt dette Oslo.  

 

Kommunesektorens inntekter fra 

naturressursskatt utgjorde 1,6 mrd. kroner i 

2018, det vil si 0,8 prosent av 

kommunesektoren samlede skatteinntekter. 

Dette er inntekter som skriver seg fra 

kraftverk, og det er derfor stor variasjon 

mellom fylkene når det gjelder innslaget av 

naturressursskatt. Høyest andel 

naturressursskatt har Sogn og Fjordane med 

4,9 prosent og Telemark med 3,1 prosent. 

Oslo og Vestfold har ingen inntekter fra 

naturressursskatt. Naturressursskatten endrer 

seg imidlertid lite fra år til år. Det er derfor 

skatteinntektene fra personlig inntekt og 

formue som skaper endringene vi omtaler i 

dette kapitlet.  
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I likhet med de to foregående årene ser 

skatteinntektene i 2018 ut til å være påvirket 

av tilpasninger til endringer i skattereglene for 

utbyttebeskatningen.  Det er grunn til å tro at 

tilpasningene ikke har gjort like stort utslag i 

alle fylker, da utbytteinntektene er ujevnt 

fordelt i landet. Innbyggere i Oslo og Akershus 

mottok 39 prosent av de skattepliktige 

utbytteinntektene i landet i 2017, mens disse 

fylkenes andel av befolkningen var 24 prosent. 

4.6 Svak inntektsutvikling i kommunene 

Kommunesektorens inntekter har hatt en 

relativt høy vekst i de fire siste årene. 

Tilpasninger til endringer i skattesystemet har 

gitt høyere skatteinngang enn lagt til grunn i 

statsbudsjettene. Realveksten i 

kommunesektorens samlede 

oppgavekorrigerte inntekter i 2018 ble i 

Nasjonalbudsjettet for 2019 (NB2019) anslått 

til 0,6 prosent. Høyere skatteinngang samt 

enda litt høyere inntekter fra 

Havbruksfondet(?) enn lagt til grunn i NB2019 

vil dra inntektsveksten opp. De høye 

elektrisitetsprisene høsten 2018 kan imidlertid 

ha økt den kommunale deflatoren litt mer enn 

3,0 prosent som ble lagt til grunn. Økningen i 

frie inntekter kan også komme til å bli 

oppjustert fra 0-vekstanslaget i NB2019. 

Veksten i frie inntekter fratrukket kommunale 

kostnader knyttet til endringer i befolkningens 

størrelse og aldersmessige som belastes disse 

inntektene, blir veksten ifølge TBU negativ. 

Dette er først og fremst fordi det blir flere 

eldre. 

Anslagene for inntektsveksten i 2018 og 2019 i 

figur 4.9 fra NB2019. Av figuren går det fram 

at økte demografikostnader har tilsvarer over 

halvparten av veksten i frie inntekter i 8-

årsperioden fram til 2017. I samme periode 

har veksten i øremerkede tilskudd (mm) økt 

litt mer enn de demografikorrigerte frie 

inntektene.  

4.7 Lavere netto driftsresultat, men 

fortsatt over anbefalt nivå 

KS’ regnskapsundersøkelse for 2018 

KS’ regnskapsundersøkelse ble gjennomført 

februar 2019. Det er mottatt data fra 249 

kommuner inkludert Oslo og fra alle 

fylkeskommuner. 82 prosent av innbyggerne 

bor i kommuner som har svart på 

undersøkelsen.  

Kommunene som svarte på undersøkelsen 

hadde i 2018 samlet sett et netto 

driftsresultat på 2,4 prosent målt som andel 

av driftsinntektene. Dette er en nedgang fra 

3,6 prosent i 2017. Alle landets kommuner 

hadde et netto driftsresultat på 3,5 prosent i 

2017.  

164 kommuner fikk i 2018 utbetalt 2,4 mrd. 

kroner fra havbruksfondet. Av kommunene 

som har svart på regnskapsundersøkelsen er 

det 87 som har fått utbetalinger fra 

havbruksfondet og de har til sammen mottatt 

1,4 mrd. kroner Regnskapsundersøkelsen viser 

at inntektene fra havbruksfondet i all 

hovedsak ikke er disponert til økt 
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driftsaktivitet i 2018, og har dermed bidratt til 

å trekke opp netto driftsresultat med 

anslagsvis 0,4 prosentpoeng som andel av 

driftsinntektene.  

Øremerkede tilskudd og selvkostinntekter 

inntektsføres i kommuneregnskapet i året de 

er kjent, mens utgiftene kan påløpe i andre 

regnskapsår. Periodisering av disse inntektene 

for å sikre finansiering av utgiftene når disse 

påløper blir håndtert gjennom bundne 

fondsavsetninger og bruk av disse. Netto 

driftsresultat etter netto bundne 

fondsavsetninger, hvor bruk av avsetninger fra 

tidligere år legges til netto driftsresultat mens 

årets avsetninger trekkes fra, vil dermed ofte 

gi et mer reelt bilde av den økonomiske 

utviklingen over tid enn netto driftsresultat. I 

kommunene i undersøkelsen ligger netto 

driftsresultat etter netto bundne 

fondsavsetninger 0,1 prosentpoeng over netto 

driftsresultat i 2018, mens det for 2017 lå 0,5 

prosentpoeng lavere. Nedgangen i netto 

driftsresultat etter netto bundne 

fondsavsetninger fra 2017 til 2018 er dermed 

0,6 prosentpoeng mindre enn nedgangen 

netto driftsresultat. Dette tyder på at den 

underliggende resultatutviklingen ikke er så 

svak som det utviklingen i netto driftsresultat 

indikerer. 

I 2018 hadde 53 av kommunene i 

undersøkelsen (21 prosent) negativt netto 

driftsresultat etter netto bundne 

fondsavsetninger. Det var 10 av kommunene 

som hadde negativt resultat i både 2017 og 

2018.  

Utenom Oslo er det de minste kommunene 

(under 3 000 innbyggere) som har det høyeste 

netto driftsresultatet etter netto bundne 

fondsavsetninger i 2018 med 4,1 pst, fulgt av 

kommuner med 3 – 5 000 innbyggere som har 

et resultat på 3,7 pst. Resultatene for disse 

kommunegruppene er sterkt påvirket av noen 

enkeltkommuner med høye 

havbruksinntekter. Utviklingen i netto 

driftsresultatet for mange av kommuner i 

disse kommunegruppene er derfor svakere 

enn samlet resultatutvikling skulle tilsi. 

Kommunene i de øvrige innbyggergruppene 

har et netto driftsresultat som varierer fra 1,4-

2,6 prosent.

 

Tabell 4.4 Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger 
i pst. av driftsinntekter 

  Andel  Utvalget  Utvalget  Alle 

Innbyggertall 
kommuner 
med svar 

2018 2017 kommuner 
2017 

Under 3000 46 % 4,1 % 2,3 % 2,3 % 

3 000 - 5 000 53 % 3,7 % 3,3 % 2,6 % 

5 001 - 10 000 64 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 

10 001 - 20 000 69 % 1,9 % 2,4 % 2,6 % 

20 001 - 50 000  79 % 1,4 % 2,3 % 2,4 % 

Over 50 000 uten Oslo 100 % 2,6 % 4,4 % 4,4 % 

Oslo 100 % 3,9 % 3,1 % 3,1 % 

Landet 59 % 2,5 % 3,1 % 3,0 % 

Kilde: KS     
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Fylkeskommunene hadde et netto 

driftsresultat som andel av driftsinntektene på 

3,8 prosent i 2018 mot 4,3 prosent i 2017. 

Netto driftsresultat etter netto bundne 

fondsavsetninger var på 3,8 prosent mot 3,6 

prosent i 2017. Halvparten av 

fylkeskommunene har bedre netto 

driftsresultat justert for netto bundne 

fondsavsetninger i 2018 sammenlignet med 

fjoråret. Best netto driftsresultat etter netto 

bundne fondsavsetninger har Hedmark med 

7,4 pst, og svakest har Møre og Romsdal med 

0,7 pst.  

Anslag for netto driftsresultat 2018 og 

2019 for kommunesektoren samlet 

Regnskapsundersøkelsen er basert på tall fra 

kommunekassene. I dette kapitlet brukes 

tallene fra regnskapsundersøkelsen som 

grunnlag for å lage et anslag for netto 

driftsresultat for kommunekonsern for landet 

under ett. Beregningsmetoden er i hovedsak 

basert på vekstratene på inntekts- og 

utgiftssiden i de kommunene og 

fylkeskommunene som har svart på 

regnskapsundersøkelsen.  

Det er to forhold som gjør dette anslaget 

usikkert. For det første kan utviklingen i 

kommunene som har svart på 

regnskapsundersøkelsen avvike fra 

resultatene i resten av kommunene. For det 

andre vil det være usikkerhet knyttet til 

hvordan vi omregner tall for 

kommunekonsern basert på tallene for 

kommunekassene.     

På usikkert grunnlag anslår KS nå netto 

driftsresultat for konsernregnskap for 

kommunesektoren i alt til om lag 2,9 prosent i 

2018. Dette er en nedgang fra 3,9 prosent i 

2017. Nedgangen skyldes at driftsutgiftene 

har økt mer enn driftsinntektene.  

På bakgrunn av regnskapsundersøkelsen 

anslås netto finansutgifter og avdrag å holde 

seg om lag uendret som andel av 

driftsinntektene fra 2017 til 2018.  

Med utgangspunkt i det nye anslaget for netto 

driftsresultat i 2018, har vi også oppdatert vårt 

anslag for netto driftsresultat i 2019. Analyser 

i KS viser at endringer i brutto driftsresultat fra 

ett år til et annet normalt langt på vei kan 

forklares av realveksten i frie inntekter. 
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Sammenliknet med anslaget i 

Nasjonalbudsjettet trekkes inntektsveksten i 

2019 ned av høyere skatteinngang i 2018 enn 

lagt til grunn i budsjettet, i det vi fortsatt 

legger NB2019-anslaget for 2019 til grunn. I 

tillegg reduseres inntektene fra 

Havbruksfondet betydelig fra 2018 til 2019. På 

denne bakgrunn kan det ventes en nedgang i 

sektorens frie inntekter (inkludert inntekter 

fra Havbruksfondet) fra 2018 til 2019 på om 

lag 1 pst. I følge en enkel modell utviklet av KS 

gir inntektsvekst i denne størrelsesorden en 

nedgang i brutto driftsresultat som andel av 

brutto driftsinntekter fra 2018 til 2019 på om 

lag 1¾ prosentpoeng (pluss/minus ¼ 

prosentpoeng). 

Endringen i netto driftsresultat fra 2018 til 

2019 vil i tillegg være påvirket av utviklingen i 

netto finansutgifter og avdrag. Anslagene for 

2018 er fortsatt svært usikre. Vi vil på usikkert 

grunnlag anslå at netto finansutgifter i 2019 vil 

utgjøre om lag samme andel av 

driftsinntektene som i 2017 og som anslaget 

for 2018.  

Gitt disse forutsetningene kan vi anta at netto 

driftsresultat i 2019 vil havne på om lag 1¼ 

prosent (pluss/minus ½ prosentpoeng).  

2019-anslagene for netto driftsresultat vil 

dermed trolig ligge under anbefalingen fra 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi (TBU) på 2 prosent. 

Anbefalingen gjelder gjennomsnitt over tid for 

kommunesektoren i alt og måles på 

konsernnivå. TBU har også kommet med 

separate anbefalinger for kommuner og 

fylkeskommuner. For kommunene inkludert 

Oslo er anbefalt nivå satt til 1 ¾ prosent og for 

fylkeskommunene er anbefalingen satt til 4 

prosent. Anbefalingene gjelder de respektive 

sektorene under ett. Hva som er et fornuftig 

nivå for den enkelte kommune og 

fylkeskommune vil variere fra kommune til 

kommune jfr. neste avsnitt.   

4.7 Ny modell om minimumsnivå på netto 

driftsresultat 

Menon Economics og Telemarksforskning har 

på oppdrag fra KS utviklet en ny modell for å gi 

anbefalinger om langsiktige bærekraftige 

minimumsnivåer på netto driftsresultat og 

disposisjonsfond med utgangspunkt i den 

enkelte kommune og fylkeskommunes 

økonomi. Modellen er operasjonalisert i Excel 

og det er mulig for den enkelte kommune og 

fylkeskommune å justere forutsetningene. 

Modellen er lagt ut på KS.no  

Modellen bygger på en sentral målsetning om 

stabil tjenesteproduksjon og at kommunen må 

ha tilstrekkelig buffer til å kunne håndtere et 

normalt nivå på risiko. Samtidig legges det til 

grunn at kommunen opprettholder et stabilt 

nivå på langsiktig lånegjeld relativt til 

inntekter. 

I følge modellen kan i underkant av 1 av 5 

norske kommuner ha et netto driftsresultat på 

null og samtidig ha en stabil 

tjenesteproduksjon. Dette er kommuner som 

kan finansiere investeringene sine med bare 

investeringsinntekter og økt låneopptak uten 

at gjelden øker som andel av inntektene. I 

overkant av 30 prosent av kommunene får en 

minimumsanbefaling for langsiktig nivå på 

netto driftsresultat mellom null og 1¾ prosent 

mens 51 prosent får et anbefalt 

minimumsnivå høyere enn 1¾ prosent. Disse 

resultatene er basert på en forutsetning i 

modellen om en langsiktig nominell vekst i 

driftsinntektene på 3,5 prosent.  

Halvparten av fylkeskommunene får anbefalt 

minimumsnivå på langsiktig netto 

driftsresultat over TBUs anbefaling for 

fylkeskommunene samlet på 4 prosent, mens 

halvparten ligger under 4 prosent. 

4.8 Gjeldsveksten på vei opp igjen? 

I januar 2019 var veksten i 

kommuneforvaltningens gjeld fra 
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innenlandske kredittkilder siste tolv måneder 

6,4 prosent. Dette er omlag 1 prosentpoeng 

høyere enn gjennomsnittlig gjeldsvekst i 

perioden 2016 til 2018. Gjeldsveksten ved 

årsskiftet 2018/2019 er den høyeste siden 

rundt årsskiftet 2016/2017, og man må tilbake 

til 2015 for å finne en klart høyere vekst. 

Samlet brutto gjeld (sesongjustert) i 

kommuneforvaltningen var på 516 mrd. 

kroner i januar 2019; en dobling i løpet av en 9 

års periode. Økningen i brutto lånegjeld siste 

12 måneder er 31 mrd. kroner, hvilket er 5 

mrd. kroner mer enn i tilsvarende periode året 

før. I perioden februar 2016 – januar 2019 har 

gjelden økt med i gjennomsnitt 2,3 mrd. 

kroner per måned. Dette er 150 mill. kroner 

mindre enn i perioden februar 2010 til januar 

2016.  

Gjeldsvekst i kommunal sektor vil normalt 

være et speilbilde av investeringsaktiviteten i 

sektoren. De siste kvartalsvise 

nasjonalregnskapstallene tyder på at det har 

vært en markert økning i 

kommuneforvaltningens investeringsaktivitet i 

andre halvår 2018. Målt i løpende priser økte 

investeringene til henholdsvis 20,5 mrd. 

kroner og nesten 22 mrd. kroner i 3. og 4. 

kvartal 2018, etter å ha ligget på 16-18 mrd. 

kroner i kvartalet gjennom de foregående tre 

årene. Målt i faste priser ligger 

investeringsnivået i 3. og 4. kvartal 2018 

henholdsvis 1,8 og 2,8 mrd. kroner over 

gjennomsnittlig investeringsnivå de tolv 

forutgående kvartalene.  

KS sine budsjettundersøkelser har indikert at 

kommunene både i 2018 og 2019 har 

planlagt/planlegger høy investeringsaktivitet. 

Høye netto driftsresultater i 

kommunesektoren i 2015 - 2017 kan ha 

stimulert kommuner og fylkeskommuner til 

økte investeringer med lånefinansiering. 

Pågående kommunesammenslåingsprosesser 

kan være en annen driver til økt 

investeringsaktivitet. Ulike former for 
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investeringstilskudd og at 

kommuneforvaltningen kan ta opp lån i 

utlandet som ikke inngår i kredittindikatoren 

er noen av faktorene som gjør at 

sammenhengen mellom investeringsaktivitet 

og gjeldsvekst ikke er helt 1:1. 

De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene kan 

tyde på at reduksjonen i befolkningsveksten 

de siste årene ikke har redusert 

investeringsaktiviteten. Fordi 

investeringsprosjekter ofte går over flere år, 

kan det også ta noe tid før eventuell lavere 

befolkningsvekst slår ut. På den annen side er 

investeringene knyttet til innbyggernes 

fremtidige behov og i et slikt perspektiv er 

forventninger om framtiden vel så viktig som 

historien. Det er også slik at det er 

befolkningsutviklingen i de aldersgrupper som 

i størst grad etterspør kommunale tjenester 

som har størst betydning for 

kommunesektorens investeringsbehov og ikke 

den samlede befolkningsveksten 

Gjeldsveksten kombineres med oppbygging av 

økonomiske «buffere»  

KS regnskapsundersøkelse med foreløpige 

regnskapstall fra 249 kommuner inkludert 

Oslo og alle fylkeskommunene, viser en brutto 

gjeldsutvikling som samsvarer godt med 

kredittindikatoren. Netto lånegjeld (lånegjeld 

fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) hos 

kommunene i undersøkelsen økte med 8,6 

prosent i 2018. I kommunene utenom Oslo 

økte netto lånegjeld med 6,7 prosent i 2018 

og i disse kommunene utgjorde netto 

lånegjeld 77,2 prosent av driftsinntektene. 

Dette er en økning med 2,5 prosentpoeng fra 

foregående år. Fylkeskommunenes netto 

lånegjeld økte med 7,6 prosent i 2018, og 

gjelden utgjorde 72,4 prosent av 

driftsinntektene.  

 

Kommunene med 10 – 20 000 innbyggere har 

den høyeste netto lånegjelden målt som andel 

av driftsinntektene med 93,4 prosent. 

Kommunene med 20 – 50 000 innbyggere har 

hatt den kraftigste veksten i netto lånegjeld i 

2018 med 9,6 prosent, fulgt av kommunene 

med 10 – 20 000 innbyggere med 9,2 prosent. 

Lavest lånegjeld som andel av inntektene har 

de største kommunene, og det er også denne 

kommunegruppen utenom Oslo som har 

lavest gjeldsvekst i 2018. 
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Tabell 4.5 Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekter 
  Andel  Utvalget  Utvalget  Vekst i  
Innbyggertall  kommuner 

med svar 
2018 2017 netto lånegjeld i 

prosent 

Under 3000 46 % 70,5 % 69,3 % 5,9 % 

3 000 - 5 000 53 % 77,1 % 75,7 % 5,6 % 

5 001 - 10 000 64 % 83,4 % 79,9 % 7,3 % 

10 001 - 20 000 69 % 93,4 % 88,2 % 9,2 % 

20 001 - 50 000  79 % 80,5 % 75,9 % 9,6 % 

Over 50 000 uten Oslo 100 % 68,0 % 67,9 % 3,4 % 

I alt utenom Oslo 59 % 77,2 % 74,7 % 6,7 % 

      
Oslo 100 % -26,3 % -31,5 % 13,5 % 

Kilde: KS     
 

Gjeldens betydning for den økonomiske 

handlefriheten i den enkelte kommune 

avhenger ikke bare av gjeldsnivået, men også 

blant annet av hvilken grad betjening av 

gjelden finansieres fra andre enn kommunen 

slik som statlige rentestøtteordninger og 

gebyrer fra innbyggerne for ulike 

selvkosttjenester. Netto renteeksponert gjeld 

som publiseres på kommunenivå i SSB-Kostra 

tar hensyn til dette, og er en god indikator for 

hvor følsom kommunens økonomi er for 

endringer i rentenivå. Figur 4.14 er laget på 

grunnlag av endelige regnskapstall for 2017, 

og viser at andelen netto renteeksponert gjeld 

som andel av driftsinntektene varierte 

betydelig mellom kommuner.  I 2017 var det 

45 kommuner som hadde negativ netto 

renteeksponering, mens for 12 kommuner 

utgjorde netto renteeksponert gjeld over 100 

prosent av driftsinntektene. 

TABELL 4.6 Disposisjonsfond i pst. av driftsinntekter 

 Andel  Utvalget  Utvalget  Alle 
Innbyggertall kommuner 

med svar 
2018 2017 kommuner 2017 

Under 3000 46 % 13,1 % 10,6 % 9,5 % 

3 000 - 5 000 53 % 13,7 % 11,5 % 9,5 % 

5 001 - 10 000 64 % 8,3 % 7,3 % 7,1 % 

10 001 - 20 000 69 % 9,7 % 8,8 % 8,9 % 

20 001 - 50 000  79 % 8,3 % 7,4 % 7,5 % 

Over 50 000 med Oslo 100 % 10,4 % 8,8 % 8,8 % 

I alt 59 % 9,9 % 8,5 % 8,4 % 

Kilde: KS     
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Det var imidlertid ikke bare gjelden som økte i 

2018. I kommunene økte disposisjonsfondene 

med 5,9 mrd. kroner (20 pst) til 36,0 mrd. 

kroner, mens fylkeskommunenes 

disposisjonsfond økte med 0,9 mrd. kroner (12 

pst) til 8,7 mrd. kroner. Dette tyder på at 

kommuner og fylkeskommuner har fokus på 

styrking av soliditet, og tilpasning av denne til 

gjeldsnivået. I tillegg til disposisjonsfondet 

hadde kommunene i regnskapsundersøkelsen 

et samlet udisponert regnskapsmessig 

mindreforbruk i 2018 på 4,3 mrd. kroner (6,4 

mrd. kroner i 2017), mens fylkeskommunenes 

regnskapsmessige mindreforbruk var på 1,3 

mrd. kroner (1,2 mrd. kroner i 2017). 

Samlet utgjorde disposisjonsfondene til 

kommunene i undersøkelsen 9,9 pst av 

driftsinntektene i 2018 (8,5 pst i 2017). Det er 

kommunene med 3-5 000 innbyggere som har 

de høyeste disposisjonsfondene som andel av 

driftsinntektene med 13,7 prosent. 

Kommunene med 5-10 000 innbyggere og 20-

50 000 innbyggere har lavest disposisjonsfond 

med 8,3 pst av driftsinntektene. Kommunene 

med under 3 000 innbyggere har størst vekst i 

disposisjonsfondene i 2018 med 29 prosent.  

4.9 Budsjettundersøkelsen 2019 

KS´ budsjettundersøkelse for 2019 viste at 

budsjettarbeidet i landets kommuner var 

krevende. Andelen kommuner som svarer at 

budsjettarbeidet har vært minst like krevende 

som foregående år har også vært markert 

høyere i 2018 og 2019 enn tilsvarende 

undersøkelser de to foregående årene. 

Undersøkelsen peker mot at netto 

driftsresultat i budsjettene for alle landets 

kommuner vil utgjøre 1,0 pst av 

driftsinntektene i 2019, hvilket er 0,3 

prosentpoeng lavere enn i 

budsjettundersøkelsen for 2018.  

Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt 

om å angi hvor mye driftsbudsjettet for 2019 

for ulike tjenesteområder er sammenliknet 

med vedtatt budsjett for 2018. Svarene oppgis 

som prosentvis endring (i løpende priser). Når 

svarene innbyggervektes, forventes det en 

økning i utgiftene utover lønns- og prisveksten 

innenfor sentraladministrasjonen, kommunale 

veier, eiendomsforvaltning, pleie- og omsorg, 

kultur, skole og barnehage.   

Utgiftene til barnevern fortsetter å øke mye i 

de minste kommunene, som må ses i 

sammenheng med en forventning om at flere 

barn har behov for tiltak. Veksten i utgifter til 

barnevern totalt sett ser likevel ut til å bli noe 

svakere i 2019 enn foregående år. Nedgangen 

i utgiftene til sosiale tjenester har 

sammenheng med reduksjonen i bosetting av 

nye flyktninger i kommunene.  

Anslag for effektiviserings- og sparetiltak i 

kommunenes budsjetter i 2019 var i 

underkant av 4 milliarder kroner. 

Investeringsbudsjettene i utvalgskommunene 

indikerer at kommunene samlet planlegger å 

-5 0 5 10

Barnehage

Barnevern

Skole

Kultur

Pleie og omsorg

Sosiale tjenester

Eiendomsforvaltning

Kommunale veier

Sentraladm./fellesutg.

Fig 4.12 Nominell vekst i 
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investere om lag 85 – 90 milliarder kroner i 

2019, hvilket innebærer en realvekst fra 

foregående års undersøkelser.  

Av fylkeskommunene var det 12 

fylkeskommuner som svarte at 

budsjettarbeidet var mer krevende i år enn i 

fjor, og to fylkeskommune oppgav at det har 

vært mindre krevende. De øvrige fire svarte at 

budsjettarbeidet har vært like krevende som i 

fjor.  

Fylkeskommunene budsjetterer med et netto 

driftsresultat (1,9 pst.) som er betydelig under 

det anbefalte nivået 4,0 pst. Det var bare tre 

fylkeskommuner som budsjetterer med et 

netto driftsresultat for 2019 på 4 prosent av 

driftsinntektene eller mer.  

I likhet med tidligere var det stor variasjon 

mellom sektorene når det gjaldt endringer i 

driftsbudsjettet for fylkeskommunene fra i fjor 

til i år, når vi ser på den innbyggerveide 

veksten. Kollektivtransport og tannhelse ligger 

an til å øke med 3,4 pst, mens fylkesveier har 

en vekst på 0,4 pst. Veksten for fylkesveier er 

klart svakere enn økningen fra 2017 til 2018. 

Fylkeskommunene budsjetterer med stor 

stabilitet i ressursbruken til videregående 

opplæring, til tross for nedgang i antall elever. 

Det innbyggerveide veksten er her på 2,1 

prosent. 

Investeringsbudsjettene viser at 

fylkeskommunene ekskl. Oslo planlegger å 

investere for i alt 20,2 mrd. kroner i 2019, noe 

som er 16,8 pst mer (nominelt) enn i de 

vedtatte 2018-budsjettene. Investeringene til 

fylkesveier står for over halvparten av de 

planlagte investeringene.   

 



 

 

Vedleggstabeller 

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner 

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner januar - desember 2018

Skatt på inntekt og formue samt naturressursskatt

Skatteinngang etter måned (akkumulert) 

Kommune-

sektoren i 

alt

Akk. vekst 

fra året før Kommuner

Akk. vekst 

fra året før

Fylkes-

kommuner

Akk. vekst 

fra året før

mill kr pst mill kr pst mill kr pst

Januar 23 354           4,8 19 313          4,9 4 040            4,1

Februar 24 606           4,5 20 364          4,6 4 242            3,9

Mars 56 329           3,8 46 625          3,9 9 704            3,3

April 58 247           4,5 48 227          4,6 10 020          4,0

Mai 94 826           3,8 78 514          3,9 16 312          3,3

Juni 95 952           3,7 79 446          3,8 16 507          3,2

Juli 117 944         3,9 97 645          4,0 20 298          3,4

August 120 379         3,2 99 661          3,3 20 718          2,7

September 154 792         3,7 128 151       3,8 26 642          3,2

Oktober 157 347         4,5 130 264       4,6 27 082          4,0

November 194 537         3,8 161 332       3,9 33 204          3,5

Desember 195 987         3,7 162 537       3,8 33 450          3,4

Anslag hele året fra:

NB 2018 191 753         1,5 158 543       1,3 33 210          2,7

RNB 2018 191 300         1,3 158 200       1,0 33 100          2,3

NB 2019 193 730         2,5 160 330       2,4 33 400          3,3

Skatteinngang etter fylke 

Kommune-

sektoren i 

alt

Akk. vekst 

fra året før Kommuner

Akk. vekst 

fra året før

Fylkes-

kommuner

Akk. vekst 

fra året før

mill kr pst mill kr pst mill kr pst

Østfold 9 229            5,3 7 618            5,4 1 610            5,1

Akershus 27 026          4,3 22 432          4,5 4 594            3,7

Oslo 33 567          2,6 28 170          2,8 5 397            1,6

Hedmark 5 864            4,8 4 836            4,8 1 029            4,7

Oppland 5 953            5,2 4 922            5,2 1 031            5,1

Buskerud 10 122          3,2 8 380            3,4 1 741            2,4

Vestfold 8 260            3,0 6 831            3,0 1 429            2,8

Telemark 5 584            4,0 4 607            4,1 976               3,8

Aust-Agder 3 677            0,4 3 044            0,5 634               0,3

Vest-Agder 5 962            5,2 4 938            5,2 1 025            4,8

Rogaland 18 078          2,1 14 946          2,1 3 132            2,0

Hordaland 19 013          3,3 15 764          3,4 3 249            3,3

Sogn og Fjordane 3 756            4,1 3 109            4,1 647               4,1

Møre og Romsdal 8 872            5,2 7 332            5,2 1 539            4,9

Trøndelag 15 200          4,3 12 562          4,2 2 638            4,7

Nordland 7 886            5,8 6 502            5,8 1 384            5,5

Troms 5 573            4,6 4 600            4,7 974               4,2

Finnmark 2 365            4,5 1 945            4,5 420               4,3

Hele landet 195 987       3,7 162 537       3,8 33 450          3,4



 

 

Brutto driftsutgifter på tjenesteområder  
 

 

 

Brutto driftsutgifter for kommuner og fylkeskommuner, etter tjenesteområder

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sum brutto utgifter kommuner 226,9 250,6 269,8 285,7 302,9 326,2 340,2 360,8 364,4 386,3 407,0 10,4 7,7 5,9 6,0 7,7 4,3 6,1 1,0 6,0 5,4
  administrasjon og styring 16,9 18,7 19,8 20,5 22,3 23,6 21,8 22,7 23,2 24,3 25,8 10,6 5,8 3,8 8,5 5,9 -7,6 4,1 2,4 4,6 6,1
  barnehager 25,1 29,4 33,0 35,6 38,4 41,0 42,7 45,8 46,0 48,0 49,9 17,3 12,3 8,0 7,8 6,8 4,0 7,2 0,6 4,3 3,9
  grunnskoleopplæring 52,0 55,7 59,4 62,8 65,0 67,5 69,9 72,8 74,9 78,9 82,4 7,1 6,7 5,6 3,6 3,8 3,7 4,0 3,0 5,3 4,4
  helse og omsorg 71,9 80,4 85,4 89,9 95,5 108,4 113,8 121,7 117,8 124,9 131,3 11,8 6,2 5,3 6,2 13,5 5,0 7,0 -3,2 6,0 5,2
  sosialtjeneste 10,2 10,9 12,7 13,9 14,6 15,1 16,1 17,5 18,5 20,8 22,8 6,9 16,2 9,9 4,9 3,2 7,0 8,8 5,7 12,2 9,7
  barnevern 5,5 6,1 6,8 7,7 8,8 9,9 10,7 11,3 11,8 12,8 14,0 9,6 11,2 13,8 14,0 12,4 8,3 5,5 4,8 8,5 8,9
  vann, avløp og renovasjon 11,7 12,7 13,4 14,4 14,9 15,4 16,4 17,4 18,2 19,7 20,5 8,3 5,6 7,2 3,3 3,9 5,9 6,3 4,9 8,0 4,3
  fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 3,6 4,1 4,3 4,5 4,9 5,3 5,6 6,0 6,0 6,3 6,8 12,1 5,3 5,4 8,4 7,3 5,2 7,4 0,4 6,0 6,8
  kultur 9,1 9,8 10,5 11,3 12,0 12,5 13,1 13,9 14,4 15,3 16,1 7,6 8,0 7,3 5,8 4,6 5,0 6,0 3,5 6,0 5,7
  kirke 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,6 5,8 4,9 3,6 5,8 4,5 4,8 4,3 2,4 3,3 3,9
  samferdsel 5,0 5,6 6,1 6,1 6,4 6,4 7,0 7,1 7,3 7,8 8,9 11,5 8,7 0,5 4,6 1,1 8,9 1,4 2,3 6,8 14,9
  bolig 4,9 5,1 5,4 5,7 6,1 6,2 6,9 7,5 8,0 8,4 8,9 3,6 7,6 3,9 8,6 1,3 10,9 8,4 7,4 4,0 6,3
  næring 3,7 4,0 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8 4,8 5,3 5,3 5,2 8,5 2,1 0,0 5,3 4,8 5,9 0,9 9,2 0,2 -1,2
  brann og ulykkesvern 3,4 3,7 3,9 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1 5,2 5,6 5,9 8,5 5,8 6,4 1,2 4,1 6,5 8,2 2,9 7,6 4,3
  interkommunalt samarbeid 0,0 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,2 2,6 2,7 60,7 12,6 41,8 32,8 26,9 29,3 11,5 14,6 6,2
  tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 7,3 9,3 -4,1 0,0 3,8 15,7 -0,9 -2,2 10,9 1,9

Sum brutto driftsutgifter fylkeskommuner 41,6 45,7 50,2 56,7 60,9 63,5 66,4 69,8 72,2 74,5 76,9 9,9 9,7 12,9 7,5 4,3 4,6 5,2 3,4 3,2 3,2
  administrasjon og styring 1,6 1,7 2,6 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,5 7,0 51,9 9,5 8,2 7,1 -1,4 2,1 -1,6 4,1 1,7
  videregående opplæring 23,7 25,3 27,5 28,7 29,7 31,1 32,3 33,6 34,8 35,9 36,9 6,7 8,5 4,4 3,4 4,9 3,8 4,2 3,4 3,1 2,7
  tannhelse 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 10,5 5,6 5,6 5,5 1,2 4,7 7,0 0,7 3,7 1,2
  fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 -6,2 16,9 -3,8 5,3 13,6 4,4 5,0 -0,9 -3,6 10,0
  kultur 1,9 1,9 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 19,1 -1,6 4,0 4,9 7,5 14,8 2,8 4,6 -0,7
  samferdsel 8,9 10,4 11,5 16,0 18,3 19,4 20,6 22,3 23,5 24,7 25,9 16,5 10,2 39,6 14,1 6,1 6,3 8,5 5,3 4,9 4,9
  næring 1,9 2,5 2,2 2,5 3,0 2,5 2,7 2,4 2,3 2,0 2,0 34,8 -15,1 17,2 19,9 -16,2 7,6 -12,8 -3,1 -12,3 0,0
  tjenester utenfor fylkeskommunalt ansvar 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 52,8 13,1 19,0 -13,6 -16,1 -7,2 -36,4 35,4 15,5 -8,6

Brutto driftsutgifter i alt i 2017-kroner 387,5 409,5 415,7 428,1 439,8 453,5 457,6 466,5 458,7 472,8 484,0 5,7 1,5 3,0 2,7 3,1 0,9 1,9 -1,7 3,1 2,4
  Kommuner 327,4 346,3 350,5 357,2 366,2 379,6 382,9 390,8 382,8 396,3 407,0 5,8 1,2 1,9 2,5 3,7 0,9 2,1 -2,1 3,5 2,7
  Fylkeskommuner 60,0 63,2 65,2 70,8 73,6 73,9 74,7 75,6 75,8 76,5 76,9 5,3 3,1 8,6 3,9 0,3 1,1 1,2 0,2 0,8 0,6
Memo: Finansdepartementets kommunale deflator 69,7 74,5 77,5 80,2 83,5 86,4 89,9 92,8 95,1 97,6 100 6,4 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9 3,1 2,4 2,6 2,4

Vekst fra foregående år, i prosent
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Utviklingen i kommuneøkonomien 
  2002-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5)

A. Kommunesektoren, i pst av landets økonomi

Inntekter i alt, pst. av BNP for Fastlands-N 15,7 15,4 16,8 17,1 17,3 17,4 17,5 17,4 17,8 18,2 18,6 18,4

Kom. konsum, pst. av BNP for Fastl.-Norge 12,3 12,1 13,0 13,2 13,5 13,4 13,5 13,6 13,8 13,8 14,2 14,2

Utførte timeverk, pst av landet 15,2 14,8 15,4 15,8 15,9 15,8 15,8 15,7 15,8 16,1 16,3 16,4

Sysselsatte personer, pst av landet 19,0 18,0 18,5 18,8 18,9 18,8 18,9 18,8 18,8 19,0 19,1 19,0

B. Kommunesektoren, pst realvekst fra året før

Inntekter i alt 1) 2,9 1,5 4,2 2,7 1,9 2,3 1,3 1,4 3,8 2,8 1,9 0,6

Frie inntekter 1) 2,2 0,0 3,0 2,3 1,1 2,1 0,6 0,7 3,5 2,8 1,4 -0,4

Frie inntekter korr for demografi 1) 1,3 -0,9 2,0 1,6 0,1 1,2 -0,5 -0,4 2,7 2,3 0,7 -0,9

Aktivitet, realvekst 2) 2,0 3,4 5,5 0,7 1,2 0,3 2,5 1,1 2,0 2,5 2,0 1,2

Utførte timeverk 1,2 3,5 2,5 2,1 2,7 1,0 0,9 0,5 1,0 2,5 1,9 1,8

Produktinnsats 2,6 1,7 10,2 2,9 0,4 0,2 3,7 2,8 4,7 0,4 4,7 -0,9

Bruttorealinvesteringer 2) 4,7 5,7 10,6 -2,3 -3,4 -2,3 7,6 0,8 2,0 9,6 -1,0 6,4

C. Kommunesektoren, pst kostn. vekst fra året før

Årslønn (iflg TBU for inntektsoppgjørene/KS) 4,4 6,7 4,6 3,7 4,3 4,1 3,7 3,2 3,3 2,5 2,5 2,9

Deflator u/pensjon iflg oppr budsjett 3,4 4,2 4,5 3,1 2,8 3,3 3,3 3,1 3,0 2,7 2,5 2,6

Deflator 3,5 6,4 3,9 3,4 3,9 3,4 3,9 3,1 2,4 2,6 2,4 3,0

D. Kommunesektoren, pst av inntekt

Frie inntekter i pst av samlede inntekter 70,4 66,0 66,4 66,9 74,8 75,3 74,7 74,0 73,4 73,3 73,0 72,4

Nto driftsresultat, pst av driftsinntekter 3) 3,3 0,7 3,4 3,5 3,0 3,5 3,3 1,5 3,2 4,2 3,9 ..

Bto realinvesteringer i pst av inntekter 12,2 13,5 13,7 14,1 13,4 12,7 13,2 13,4 13,5 14,2 13,7 14,2

Nettofinansinvesteringer, pst av inntekter -4,1 -7,3 -6,4 -5,8 -4,4 -3,9 -5,1 -5,6 -3,2 -2,7 -2,6 -3,9

Nto gjeld uten pensjonsreserv, pst av inntekter 4)19,6 31,2 33,7 37,3 41,7 41,3 43,4 47,4 47,8 47,8 47,7 ..

1) Innenfor kommuneopplegget, korrigert for oppgaveendringer og ekskl ekstraordinært vedlikeholdstilskudd i 2009.

2) Medregnet ekstraordinært vedlikeholdstilskudd i 2009.

3) Konserntall korrigert for investeringsmoms for årene før 2014. Gjennomsnittet gjelder perioden 2003-7

4) Ekskl. fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

5) Tall merket gult er anslag publisert i november-rapporten til TBU for kommunesektoren. Oppdaterte tall vil bli satt inn 

når de om ikke lenge foreligger i en tilsvarende tabell som vil bli lagt ut på økonomisidene på KS.NO

Kilde: TBU for kommunesektoren, TBU for inntektsoppgjørene, Finansdepartementet, SSB, KS.
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Befolkningsendringer etter fylke  
Befolkningsendring                 

Fødselsoverskudd,  netto innvandring og netto innenlandske flytting           

                    

  Folketall Endring fra    Herav:   Endring fra    Herav:   

  01.jan.19 01.jan.18 Fødsels- Netto Netto 01.jan.18 Fødsels- Netto Netto 

      overskudd innvandring innenlands   overskudd innvandring innenlands 

          innflytting       innflytting 

  
    

Antall 
innbyggere 

    
  

Prosent     

 Østfold 297 520 2 099 13 532 1519 0,7 0,0 0,2 0,5 

 Akershus 624 055 10 029 2215 2184 5597 1,6 0,4 0,4 0,9 

Oslo 681 067 7 599 5406 3570 -1380 1,1 0,8 0,5 -0,2 

Hedmark 197 406 440 -548 681 289 0,2 -0,3 0,3 0,1 

Oppland 189 545 -325 -392 472 -415 -0,2 -0,2 0,2 -0,2 

 Buskerud 283 148 1 379 460 644 247 0,5 0,2 0,2 0,1 

Vestfold 251 084 2 021 150 714 1133 0,8 0,1 0,3 0,5 

 Telemark 173 318 -73 -116 459 -428 0,0 -0,1 0,3 -0,2 

Aust-Agder 117 655 435 121 259 38 0,4 0,1 0,2 0,0 

 Vest-Agder 187 589 1 057 415 565 67 0,6 0,2 0,3 0,0 

 Rogaland 475 654 2 129 2488 587 -964 0,4 0,5 0,1 -0,2 

 Hordaland 524 495 1 956 2076 954 -1076 0,4 0,4 0,2 -0,2 

Sogn og Fjordane 109 774 -456 -32 271 -701 -0,4 0,0 0,2 -0,6 

Møre og Romsdal 267 420 562 412 1113 -970 0,2 0,2 0,4 -0,4 

Trøndelag 462 032 3 290 1182 2336 -250 0,7 0,3 0,5 -0,1 

 Nordland 243 385 50 -63 1311 -1222 0,0 0,0 0,5 -0,5 

Troms  167 202 703 387 960 -648 0,4 0,2 0,6 -0,4 

Finnmark  75 863 -302 55 469 -836 -0,4 0,1 0,6 -1,1 

Landet 5328212 32593 14229 18081 0 0,6 0,3 0,3 0,0 
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