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1. De store talls lov gjelder ikke for alle 
 

Konjunkturnedgangen ser ut til å ha startet i norsk økonomi, og det nye koronaviruset vil bidra til 

svekkelse framover av både norsk og internasjonal økonomi. Situasjonen nå er slett ikke dårlig, men 

BNP-veksten i fastlands-økonomien har vært laber etter juli 2019, og arbeidsledigheten målt med 

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har økt markant. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har 

fortsatt å øke, men skal ned. Det har ellers vært nokså magert på etterspørselsfronten mange steder. 

Et unntak har vært etterspørselen fra kommunesektoren. Mens konsumveksten var stabil moderat 

høy, økte investeringene kraftig i andre halvår.  

Kommuneøkonomien påvirkes av en konjunkturnedgang gjennom mange kanaler. Den samlede 

skatteinngangen påvirkes av aktivitetsveksten i økonomien. Skatteopplegget/skatteøren i 

kommunesektoren er tilpasset regjeringens forventninger til konjunkturutviklingen, og 

forventningsfeil skulle isolert sett trekke i retning av høyere eller lavere skatteinngang. De siste fem 

årene har skatteinngang vært betydelig høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Dette kan ikke 

forventes å fortsette.  Finansdepartementets prognoser for norsk økonomi i 2020 kan også se ut til å 

ha vært for optimistiske. 

Det finnes selvsagt også en oppside for kommunene av generelle nedgangstider. Sårt tiltrengt 

arbeidskraft kan bli litt lettere å få tak i, og pris- og lønnsutviklingen kan bli lavere enn lagt til grunn. 

Det siste er imidlertid slett ikke sikkert. Lønnsutviklingen reagerer gjerne med ett etterslep på 

konjunktursituasjonen og lønnsomheten i utekonkurrerende industri styrkes av den svake krona. 

Konjunktursituasjonen i skrivende stund kan neppe beskrives som en lavkonjunktur. Den svake krona 

vil i sin tur heve norske priser, ettersom nesten all norsk produksjon har et større eller mindre bidrag 

fra importerte varer og tjenester.  

Vi er ikke alle like og det gjelder også norske kommuner. I begynnelsen av en fase med 

konjunkturomslag vil nedgangen heller ikke treffe alle. Skatteomfordelingen gjør imidlertid at alle får 

en økonomisk føling med hovedtrendene for landet, og dette gjelder spesielt kommunene med 

spesielt lav skatteinngang. Og de fleste av kommunene har en skatteinngang per innbygger under 

gjennomsnittet for kommunene sett under ett. Lavere lokal skatteinngang er de imidlertid godt 

forsikret mot.  

For mindre kommuner kan små eller få humper velte lasset. For dem gjelder ikke de store talls lov. 

Spesielle kostnadsøkninger på ett område «drukner ikke i helheten». Ressurskrevende tjenester er et 

eksempel på området hvor slikt kan skje. Regjeringens stadige oppjustering av gulvet for 

kompensasjon og den manglende kompensasjonen når brukerne når 67 år vil for mange kommuner 

være vanskelig å håndtere. 

Budsjettundersøkelsen for 2020 viste at mediankommunen av de med under 10.000 innbyggere 

budsjetterer med et negativt netto driftsresultat. Mediankommunene av de med flere enn 60.000 

innbyggere lå på 1,3 prosent av driftsinntektene. Også blant de store er det dermed en majoritet som 

ikke når TBUs generelle målsetting over tid, på 1,75 prosent for kommunene samlet. Men for de 

mindre er det altså vesentlig verre. Ser vi strekk i laget?  
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Når konjunktursituasjonen er skikkelig dårlig, kan landet og innbyggerne «profitere» på at 

kommunesektoren er et godt redskap for å stimulere økonomien. Men vi er nok ikke der med det 

første, og det skal vi jo egentlig være glade for. Kommuneøkonomien på lenger sikt er imidlertid 

uløselig knyttet positivt til statens økonomi som på sin side er knyttet til norsk økonomis utvikling, i 

tillegg til utviklingen på verdens børser som påvirker oljefondet.   

Og hvordan står det så til med kommuneøkonomien? Tilsynelatende er den slett ikke dårlig, med nær 

rekordfå kommuner på ROBEK, og ifølge vår egen undersøkelse hadde bare 10 prosent lite 

økonomiske handlingsrom i 2018. Men pilene peker nå klart ned, og det er grunn til å tro at det er 

mange kommuner som i 2019 hadde netto driftsresultat som lå under TBUs anbefalte nivå på 1,75 

prosent av driftsinntektene. Når kommunesektorens frie inntekter korrigeres for kostnadene knyttet 

til endringer i befolkningens størrelse og sammensetning, har inntektene per innbygger stått nesten 

stille de siste tre år, etter markert vekst i 2015 og 2016. De siste tre års betydelige skatteinngang har 

sørget for at den prognostiserte inntektsnedgangen fra året før ikke er blitt realisert og har kamuflert 

underliggende negative trekk.  

Kostnadsberegningene over effektene av endringene i befolkningen tar ikke hensyn til den 

underliggende veksten i velferdstjenestene som ikke har direkte sammenheng med demografien. Når 

det også stadig mangler litt på reell fullfinansiering av statlig bestemte reformer, som gjelder 

kommunale og fylkeskommunale oppgaver, har merskatteveksten fått ben å gå på. 

Regjeringene har kommet og gått, men de har alltid vært opptatt av produktivitetsvekst og 

effektivitet i offentlig sektor. Hvorfor begrenser de da mulighetene sektoren har til å gjøre 

effektivitetsgrep, gjennom bemanningsnormer, rettighetslovgivning, prosedyre- og kompetansekrav? 

Lokaldemokratiet kan avveie ulike goder og finne de beste løsningene for det enkelte lokalsamfunn. 

Det samme gjelder avveiningen mellom nivået på velferdstjenestene og eiendomsskatt. Hvorfor 

snevres dette da stadig inn?  

Selv om Norge på mange måter er et supert land å bo i, har vi også store utfordringer knyttet til å nå 

FNs bærekraftsmål. Når vi nå står i bølgedalen hvor demografitsunamien så vidt har begynt, er disse 

innskrenkingene av kommunalt handlingsrom noe av det siste man burde drive med. Vi skjønner at 

det gjøres i det godes hensikt, men en må ta inn over seg de samlede konsekvensene av denne 

atferden.  

 

9. mars 2020 

Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS 
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2. Omslag til konjunkturnedgang 
 

Verdensøkonomien utvikler seg på det jevne. Norsk økonomi har vært stimulert av økte 

oljeinvesteringer, svak krone og ekspansiv finans- og pengepolitikk. Selv om veksten nå peker ned, er 

det med få unntak ingen kraftig nedtur analytikerne så langt har sett for seg for norsk økonomi.  

Det er imidlertid lite med oppdaterte prognoser etter at det koronaviruset har fått skikkelig fotfeste i 

flere land og ikke minst på verdens børser som har falt markert. Det er helt klart at det også har hatt 

realøkonomiske virkninger, spesielt i Kina, og at mer vil komme. Også norsk realøkonomi har vært 

rammet. Det har kommet færre turister fra Kina og produksjonen i noen bedrifter er hemmet av 

redusert tilgang på komponenter fra Kina. Per i dag har dette imidlertid neppe hatt «synlige effekter 

på norsk BNP, og i hvilken grad det vil komme til å få det er et åpent spørsmål. Sykdoms- og 

karantenefravær kan også direkte komme til å bremse produksjonsutviklingen fra tilbudssidene.  

Svekket fremtidstro kan gi lavere etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt og bidra til lavere 

etterspørsel. Hvis disse effektene skulle bli betydelige vil de bli møtt av ekspansiv økonomiske 

politikk. Internasjonalt er potensialet ikke veldig stort, men noe er det. Norsk økonomi har både en 

rente som kan settes en del ned og i praksis ingen relevante formelle grenser for finanspolitiske 

tiltak.  

 

Boks 2.1 

Sjeføkonomen i KS følger den økonomiske utviklingen i Norge tett og presenterer kortfattede 

ukentlige rapporter om utviklingen i makroøkonomisk statistikk, prognoser og noen sentrale 

markedsobservasjoner samt noen kommentarer knyttet til dette under vignetten: Ukens makrotall. 

Disse legges fortrinnsvis ut på fredager på sjeføkonomsiden på ks.no hvor det også legges ut enkelte 

andre artikler som omhandler norsk makroøkonomi med direkte eller indirekte relevans for 

økonomien i kommuner og fylker. https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/sjefokonomens-side/ 

Artikler med mer spesifikk kommunaløkonomisk tilnærming publiseres på ks.no under fagområdet 

økonomi. 

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/sjefokonomens-side/
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2.1 Fra olje til konsum og eksport 
Den økonomiske veksten i OECD-området er på veg ned, etter flere år med konjunkturoppgang. 

Veksten i BNP hos Norges handelspartnere har falt de siste to årene. Analysene til OECD og IMF tyder 

på en nær balansert konjunktursituasjonen i mange land, men veksten har vært stimulert av meget 

ekspansiv politikk. Finanspolitikken i USA kommer neppe til å fortsette å være så ekspansiv særlig 

lenge, mens den ekspansive pengepolitikken fortsetter i Euro-området. Anslagene for i år innebærer 

en svak konjunkturnedgang for mange viktige handelspartnere. 

Frykt for økt handelskrig er en effektiv demper på optimisme, og frykt for konsekvensene av det nye 

korona-viruset har i stor grad tatt over for usikkerheten knyttet til Brexit. Hvordan Britenes handel 

med EU og resten av verden skal se ut i tiden framover, innebærer imidlertid fremdeles usikkerhet og 

grunn for bekymring. 

Tall fra nasjonalregnskapet og arbeidskraftsundersøkelsen tyder på at tre års norsk 

konjunkturoppgang slo om til nedgang sommeren 2019. Etterspørselsutviklingen fra 

oljeinvesteringene er, som ofte ellers siste femti år, en svært viktig forklaringsfaktor bak senere års 

norske konjunkturutvikling. Oljeinvesteringene ser ut til å ha økt gjennom hele fjoråret. Men andre 

faktorer er også av stor betydning og aktivitetsveksten i Fastlands-Norge falt kraftig i andre halvår 

2019. Etterspørselen fra husholdningene utviklet seg meget svakt.  

BNP Fastlands-Norge var i desember litt lavere enn i juli, og veksten gjennom 2019 var bare 1,5 

prosent. Noe av den svake veksten gjennom andre halvår skyldes riktignok produksjonsutviklingen 

innen vannkraft, primæringene og oppdrett, som bare i liten grad har sammenheng med de generelle 

konjunkturbevegelsene. Men også korrigert for slike forhold har aktivitetsveksten på fastlandet i den 

senere tid vært lavere SSBs og Finansdepartementets anslag for trendvekst/normalvekst på om lag 

2,0 prosent. En vekst i BNP Fastlands-Norge under trendvekst kan defineres som konjunkturnedgang. 
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På grunn av god vekst gjennom 2018 og i første halvår 2019 er BNP Fastlands-Norge i hele 2019 

likevel 2,3 prosent høyere enn i 2018. 

Investeringer er ofte en nøkkelfaktor i konjunkturutviklingen. De er mye mer volatile enn spesielt 

offentlig og privat konsum. I kraftige nedgangstider, hvor en ikke ser spor etter økning i 

etterspørselen, vil behovet for å skaffe ny produksjonskapasitet ikke være til stede, og da blir 

investeringene lave. Og motsatt, når pilene peker oppover, kan «alle» ønske å øke 

produksjonskapasiteten. De kan også ha velfylte kasser til disposisjon og utlånsiveren til 

kredittinstitusjonene kan være stor. Næringer vil imidlertid som oftest ikke ha helt de samme 

utsiktene. Det kan være forhold både på etterspørsels- og tilbudssiden som medfører forskjeller. 

Investeringene i oljevirksomhet, utekonkurrerende industri, kraftforsyning og næringsbygg vil i stor 

grad drives av nokså ulike faktorer. Noen etterspørselselementer vil imidlertid i stor grad være 

påvirket av «det samlede bildet». Privat konsum, boliginvesteringer og «outsourcet» etterspørsel fra 

bedrifter og investeringer i næringsbygg vil isolert sett stimuleres av at «det går godt», og næringer 

som leverer mye til dem vil bli stimulert. Denne stimuleringen (eller det motsatte) vil skje med 

varierende grad av tidsforsinkelse og vil normalt sammen med hoveddrivkreftene bidra til at fasene 

med opp- og nedgangstider blir av en viss varighet.     

Oljenæringens egne planer peker mot en moderat nedgang i tiden framover. Feltutbygginger er 

langvarige prosjekter både med tanke på planlegging/utbygging og etterfølgende produksjon. 

Betydningen av det koronamotiverte fallet i oljepris ned mot 50 dollar per fat i begynnelsen av mars 

er neppe stort nok til å få markerte effekter på investeringene. Selv om olje og gass er veldig mye 

bedre i klimasammenheng enn kull, er det grunn til å tro at investeringene i petroleumsnæringen 

framover vil svinge rundt en fallende trend. Alt tyder på at investeringstoppen ble nådd i 2013 og selv 

etter vekst gjennom de to siste årene var investeringsnivået, målt i faste priser, i 4. kvartal 2019 

likevel 20 prosent lavere enn toppen 3. kvartal 2013. Overhenget inn i 2020 er nær 7 prosent. Vekst i 

årsgjennomsnittet særlig under 7 prosent vil dermed medføre at investeringene gjennomgående må 

falle i 2020. Dette gjelder de siste prognosene til alle «tre store» anslagsgiverne i tabell 2.1.  

Et stort spørsmål er om investeringene på fastlandet kan motvirke fall i oljeinvesteringene. Det er et 

betydelig overheng i fastlandsinvesteringene, og årsanslagene tyder også her på nedgang gjennom 

2020. SSBs innsamlede planer fra industri og kraftforsyning tyder på nedgang i de næringene. 

Offentlig konsum og investeringer kommer neppe til å utvikle seg særlig kraftig gjennom 2020 etter 

god vekst gjennom fjoråret. Gjennomsnittlige boligpriser ser ut til å ha stabilisert seg, noe som 

indikerer en balansert situasjon i boligmarkedet og at en ikke kan vente store impulser fra 

boliginvesteringene med det første. 

Privat konsum og eksport ventes å gi klare vekstbidrag og bidra til at konjunkturnedgangen blir 

meget moderat. En venter at reallønnsveksten i 2020 for andre år på rad blir markert, etter mer eller 

mindre stillstand etter 2014. Når utsiktene til økte renter også ser ut til å ha blitt borte virker en 

økning i konsumveksten som et rimelig resultat. De endelige årsveksttallene for privat konsum vil 

preges av at overgang fra lisens- til skattefinansiering av NRK vil innebære at privat konsum 

reduseres med om lag 6 mrd. kroner, mens offentlig konsum øker tilsvarende. Det vil løfte vekstraten 

for offentlig konsum med ¾ prosentpoeng og senke vekstraten for privat konsum tilsvarende – uten 

at det endrer de realøkonomiske realitetene. I hvilken grad ulike prognosemakere har tatt hensyn til 



8 
KS rapport – De store talls lov gjelder ikke for alle, KNØ 1/2020 

dette i sine prognoser er litt uklart, men alt tyder på at SSB og Finansdepartementet har gjort det.

 

Til tross for relativt høye norske renter har krona svekket seg klart etter 2013 også gjennom starten 

av 2020. Modellberegninger viser at det stimulerer eksportvirksomheten mer enn det demper 

etterspørselen fra husholdningene gjennom økt importert prisvekst. Valutakurser er vanskelige å 

predikere og kronesvekkelsen har kommet samtidig med at prognosene stort sett har pekt motsatt 

veg. Forklaringen kan være at internasjonal uro – fordi verdensmarkedet for norske kroner er 

begrenset – er noe som svekker krona, men som ikke har vært oppfattet som en fundamental faktor i 

bestemmelsen av kronekursen. SSB forutsetter nå uendrede valutakurser framover i sine prognoser. 

Tidsforsinkede effekter av tidligere kronesvekkelse vil trolig bidra til god vekst i tradisjonell eksport 

selv om svakere internasjonale konjunkturer vil legge en demper på utviklingen. 

Som årsgjennomsnitt ligger det ifølge SSB og Finansdepartementet an til at BNP Fastlands-Norge vil 

stige med nær 2,5 prosent i 2020. I 2020 er det tre flere virkedager enn i 2019. SSB har beregnet at 

det vil trekke opp veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,5 prosent. Den underliggende BNP-veksten i 

årstallene i disse prognosene er dermed nær trendveksten og altså konjunkturnøytrale. Anslagene er 

imidlertid gitt før den svake utviklingen mot slutten av 2019 og det nye koronaviruset var kjent, og 

det virker i utgangspunktet sannsynlig at anslagene vil bli revidert ned ved neste korsvei. Norges 

Banks prognoser har korrigert bort slike forhold som ikke sier noe om de underliggende 

utviklingstrekkene, og deres prognoser må ses i lys av det, men også av at de anslår trendveksten 

som lavere enn 2,0 prosent.   
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I årene 2011-2017 økte oljepengebruken, definert som strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, 

årlig tilsvarende 0,55 prosent av BNP Fastlands-Norge. Deretter har oljepengebruken svingt litt rundt 

nivået fra 2017, inkludert anslaget for 2020. Disse svingningene reflekter nok i liten grad store 

endringer i budsjettenes virkning på økonomien som trolig har vært ganske nøytral.  

Kronesvekkelse og god utvikling i verdens børser har sammen med noe tilførsel av nye oljeinntekter 

medført en kraftig økning i oljefondet. I slutten av februar og i begynnelsen av mars fikk korona-frykt 

internasjonale børser til å gå betydelig ned, men fikk også krona til å svekke seg. Verdien av fondet 

målt i kroner er dermed i begynnelsen av mars fremdeles langt over anslagene fra Nasjonalbudsjettet 

for 2020. Oljepengebruken har derfor kommet langt under handlingsregelens 3-prosentbane. 

Ettersom oljefondet er blitt veldig stort sammenliknet med oljeinntektene, er usikkerheten knyttet til 

fondets utvikling blitt mye større. Med kronekursen fra januar 2013 ville fondet isolert sett blitt 

redusert så mye at oljepengebruken hadde ligget klart over 3-prosentbanen. Et internasjonalt 

tilbakeslag på verdens børser ville sammen med en kronestyrking kunne gjøre oljepengebruken altfor 

høy. Når vi vet at demografikostnadene vil stige kraftig i årene som kommer, fremstår det som meget 

fornuftig å ha en betydelig buffer til 3-prosentbanen i normale konjunkturtider.  

Gjennom den siste konjunkturoppgangen har Norges Bank hevet styringsrenta med tilsammen ett 

prosentpoeng, sist i september til 1,5 prosent. I sin siste pengepolitiske rapport er Norges Banks 

vurdering at slik det nå ser ut vil renta forbli uendret ut 2022. De siste statistikkene for den nære 

forhistorie og ulike indikatorer peker i retning av at det er en sannsynlig utvikling, med mindre 

koronaeffektene på realøkonomien blir så store at rentene settes ned. 
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Utviklingen i kronekurs og elektrisitetspriser har i lang tid vært de klart viktigste faktorene bak 

inflasjonsutviklingen, mens norske lønnskostnader er av mindre betydning. Kronesvekkelse, men om 

lag uendrede energipriser bidro til at konsumprisindeksen (KPI) i 2019 økte med 2,2 prosent. Veksten 

i gjennomsnittlig årslønn var på 3,5 prosent, slik at det etter en del magre år ble en klar 

reallønnsvekst. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår at KPI-veksten i 2020 

blir 1,5 prosent. Tidsforsinkede effekter av den senere tids kronesvekkelse ventes å bli dominert av 

en kraftig nedgang i elektrisitetsprisene, blant annet forårsaket av en mild vinter og velfylte 

vannmagasiner og mye vindkraftproduksjon. Prognosene for lønnsveksten i 2020 ligger rundt 

resultatet for 2019. Det kan dermed ligge an til en enda klarer reallønnsvekst i 2020 enn i 2019. 



11 
KS rapport – De store talls lov gjelder ikke for alle, KNØ 1/2020 

 

2.2 Avtagende sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet 
Sysselsettingen tok seg opp i takt med konjunkturoppgangen og veksten nådde en topp på høsten i 

2018. Deretter har veksten i sysselsettingen falt og var med 1,0 prosent årlig rate mer enn halvert til 

4. kvartal 2019. Prognosene viser en ytterligere avmatning av veksten i 2020 og 2021. 

Økning i befolkningen i arbeidsdyktig alder trekker i hele perioden i retning av at arbeidsstyrken øker, 

selv om befolkningsveksten er betydelig redusert gjennom de senere årene. Til tross for dette viser 

AKU-tallene nær uendret arbeidsstyrke gjennom andre halvår 2018 og første halvår 2019. I 3. kvartal 

2019 økte arbeidsstyrken markert, men falt litt tilbake kvartalet etter, jf. figur 2.8. Prognosene ser ut 

til å være godt tilpasset dette og antyder en svak vekst framover – om lag i takt med befolkningen i 

arbeidsdyktig alder. 

Arbeidsledigheten er også en indikator som brukes for å beskrive konjunktursituasjonen for 

økonomien som helhet. Målt både med AKU og med NAVs registreringer falt ledigheten i 

begynnelsen av 2019. NAV-tallene for registrerte arbeidsledige har deretter stabilisert seg på et nivå 

lavere enn gjennomsnittet siste 25 år. AKU-ledige har derimot økt fra 3,3 prosent av arbeidsstyrken 

tidlig i fjor vår til 4,0 prosent i 4. kvartal. Gjennomsnittet av AKU-ledighet siste 25 år er 3,8 prosent. 

Det kan tas som en indikasjon på at økonomien er i nedgang, men ikke langt unna et 

konjunkturnøytralt aktivitetsnivå. NAV-tallene tyder derimot på at situasjonen mer kan 

karakteriseres som en stabil moderat høykonjunktur.  

 

 

 

De refererte prognosene for arbeidsledighet er alle laget før den høye AKU-arbeidsledigheten i 4. 

kvartal i fjor var kjent. Figuren over viser at hvis gjennomsnittet av prognosene fra SSB, Norges Bank 
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og Finansdepartementet skal slå til, må ledigheten falle kraftig gjennom året. Ved en jevn utvikling 

innen begge år, må ledigheten øke gjennom 2021. Dette forløpet virker ikke særlig realistisk og det er 

grunn til å tro at anslagene for AKU-ledighet vil bli revidert opp i de neste prognosene.  

Norges Banks regionale nettverk viser en viss økning i knapphet på arbeidskraft i næringslivet og nå 

gjelder dette nesten en firedel av bedriftene. Dette er i overkant av gjennomsnittet siden 2005. 

Knapphet på arbeidskraft med riktig kompetanse vil trolig bli en økende utfordring for 

kommunesektoren i tiden framover.    

 

2.3 Befolkningsveksten tiltok i 2019 - kan skyldes manglende registering av utvandring  
Det var 5 367 580 innbyggere registrert bosatt i Norge pr. 1. januar 2020. Dette var en økning på 39 

400 innbyggere, tilsvarende 0,7 prosent, fra 1. januar året før. Dette 0,1 prosentpoeng høyere enn 

for ett år siden.  

SSB peker på at det er større usikkerhet i 2019 enn tidligere om utvandringen som må sees i 

sammenheng med omorganisering og gjennomgang av metoder. Dersom vedtak om utvandring 

hadde vært på sammen prosentandel som i gjennomsnitt de siste 3 årene ville antall utvandringer 

vært 5000 høyere og folketallet per 1.1. 2020 tilsvarende lavere. Befolkningsveksten i 2019 var 40 

prosent lavere enn befolkningsveksten i rekordårene 2011 og 2012.  

Om lag 65 prosent av veksten siste år kom som følge av netto innvandring og 35 prosent som følge av 

fødselsoverskudd. Netto innvandring var på 25 300 personer, der innvandringen var på 52 200 

personer og utvandringen på 26 800 personer. Fødselsoverskuddet var på 13 800 personer, der tallet 

på fødte var 54 500 og antall døde var 40 700. Det var en nedgang i fødselsoverskuddet på 1600 som 

hang sammen med at antall fødte gikk ned med 1500. 

Økningen i befolkningsvekst fra året før skyldes at antallet utvandringer ble redusert på 7 200. 

Innvandringen var om lag på samme nivå som i 2018.  

Beregningen av kommunesektorens merutgifter som følge av den demografiske utviklingen i 2020 er 

i hovedsak basert på middelalternativet i SSBs framskrivning fra juni i 2018.  TBU har beregnet at 

økningen i kommunesektorens brutto utgifter til 1,3 mrd. kroner. Av dette ble det anslått at om lag 

0,9 mrd. kroner vil belaste kommunesektorens frie inntekter.  

Nå som folketallet per 1. januar 2020 er kjent, viser det seg at brutto merutgifter i 2020 som følge av 

den demografiske utviklingen ble om lag som anslått til konsultasjonsmøtet i mars i 2019. 

For 2021 anslo TBU merutgiftene for kommunesektoren som følge av den demografiske utviklingen 

til om lag 2,0 mrd. kroner. Merutgiftene for kommunene utgjør 1,7 mrd. kroner, mens merutgiftene 

for fylkeskommunene anslås til om lag 0,3 mrd. kroner. Av merutgiftene for kommunesektoren 

samlet sett ble det anslått at om lag 1,6 mrd. kroner vil belaste de frie inntektene.  
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3. Regional utvikling 
 

Den økonomiske utviklingen er ikke felles for hele Norge. Ulike regioner har nokså ulik 

næringssammensetning, og utviklingen i den enkelte region er avhengig av utviklingen i næringene 

som dominerer. Ulikt inntektsnivå påvirker også hvordan for eksempel økt reallønn vil slå ut i det 

lokale næringsliv rettet mot husholdningenes etterspørsel. Vekstratene for verdiskaping og 

sysselsetting, må imidlertid også ses i forhold til befolkningssituasjonen. Regioner med høy 

befolkningsvekst i arbeidsdyktig alder må ha en høyere vekst enn regioner med lav eller til og med 

nedgang for å kunne sies å ha samme konjunkturutvikling – det er en av årsakene til at trendveksten i 

regionene vil være forskjellig. Vi har ikke utarbeidet noe slikt, men nivået på arbeidsledigheten kan i 

noen grad dekke opp for dette: En lav ledighet tyder på at veksten i sysselsetting og verdiskaping kan 

betraktes som god, mens en høy ledighet antyder det motsatte. Dette er imidlertid ikke en fullgod 

analyse: Spesielt høy eller lav arbeidsledighet er ikke bare avhengig av etterspørselen etter 

arbeidskraft, men også av tilbudet. Arbeidstilbudet kan av ulike årsaker variere. En kjent mekanisme 

er at det blir færre som melder seg til arbeidsmarkedet dersom en oppfatter sannsynligheten for å få 

jobb som liten. Utdanningsnivå og helse er andre faktorer som systematisk kan påvirke 

yrkesaktiviteten.     

 

3.1. Regional aktivitetsutvikling 
KS’ beregninger, basert på nasjonalregnskapstall fra SSB, viser at forskjellene i volumveksten i 

verdiskaping (bruttoproduktet) var litt større i 2019 enn i 2018 (jfr. figur 3.1).  

SSBs fylkesfordelte regnskapstall for 2018 viser at Buskerud, Møre og Romsdal og Trøndelag hadde 

svakest vekst (1,5 -1,7 prosent), mens Vest-Agder, Akershus, Oslo og Rogaland hadde sterkest vekst 

(2,7-2,8 prosent).  

 

KS-indikatoren for realvekst i BNP 

Ettersom SSB sitt fylkesfordelte nasjonalregnskap ikke går lenger enn 2018, har KS utviklet en 

indikator for fylkesvis bruttoprodukt. Indikatoren viser at bruttoproduktet økte i alle fylker i 2019.  

Gjennomsnittlig vekst for BNP Fastlands-Norge var 2,3 prosent. Forskjellen fra topp til bunn ser nå ut 

til å være 1,6 prosentpoeng1.  

Veksten i 2019 ser ut til å bli høyest i fylkene Buskerud, Akershus og Rogaland, med mellom 2,5 og 

3,0 prosent. Telemark og Sogn og Fjordane ligger an til lavest vekst, begge med 1,4 prosent. Dersom 

prediksjonene i modellen slår til, så vil vi se større forskjeller mellom fylkene i 2019 enn i 2018. 

Veksten for landet under ett som årsgjennomsnitt var noe svakere i 2019 enn i 2018. Viktigere er det 

dog at veksten gjennom 2019 endret seg, med en vesentlig lavere vekst i andre halvår enn i første.  

KS-indikatoren tyder på vesentlige omslag til høyere vekst i Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal 

og Trøndelag. Det har trolig blant annet sammenheng med høy konsentrasjon av petroleumsrelaterte 

virksomheter i en periode hvor etterspørsel knyttet til denne virksomheten har økt. I den andre 

 
1 Aktivitet på Kontinentalsokkelen og Svalbard er holdt utenom 
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enden var det markert nedgang i veksten i Vest-Agder og Telemark, men nokså klar nedgang også i 

de tre nordligste fylkene og i Oslo og Akershus. I den grad et konjunkturomslag har funnet sted, kan 

noe av forskjellene mellom fylkene ha sammenheng med at en i varierende grad ligger foran eller 

henger etter hovedtendensen i økonomien.     

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 næring2. 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 fylkesvise nasjonalregnskapet for 2019. Jevnt over 

fanger denne metoden opp hovedtrekkene i den regionale utviklingen, men det er likevel en god del 

usikkerhet knyttet til tallene. 

 

Norges Banks regionale nettverk 

Ifølge Norges Banks (NB) regionale 

utvalgsundersøkelse i november 

økte produksjonen de siste tre 

månedene med 2,1 prosent, målt i 

årlig rate. Dette er vesentlig mer 

enn det foreløpige 

nasjonalregnskapstall viser, men 

likevel mindre enn ifølge den 

forrige undersøkelsen. Veksten var 

også svakere enn bedriftene så for 

seg i august. Nedgang i varehandel, 

utsettelse av samferdselsprosjekter 

og svakere etterspørselsvekst fra 

oljesektoren pekes på som 

forklaringer på at veksten har 

svekket seg. Bedriftene venter at 

produksjonsveksten vil avta ytterligere det neste halve året. Undersøkelsen gir et anslag på 1,9 

prosent produksjonsvekst for landet som helhet det neste halvåret. 

Det er til dels betydelige regionale forskjeller i dette materialet for slutten av 2019 og KS’ indikator 
for 2019. Det skyldes i hvert fall delvis omslaget til lavere vekst midt i 2019. I KS’ 2019-tall lå veksten i 
Innlands-fylkene nær landet som helhet, mens de lå på en klar bunn i NBs undersøkelse og til og med 
hadde produksjonsnedgang på slutten av året. På topp i NBs undersøkelse ligger Agder-fylkene, 
Telemark og Vestfold (region Sør) som alle hadde lavere vekst enn gjennomsnittet i KS’ indikator for 
2019. Også region Øst (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud) hadde klart høyere vekst enn 
gjennomsnittet mot slutten av fjoråret i NBs undersøkelse. 

Det er tydelige forskjeller mellom regionene i NBs materiale både i faktisk produksjonsvekst de siste 
tre månedene og forventet vekst neste halvår. Den sterke veksten i region Sør, ventes å øke 

 
2 Det er viktig å merke seg at KS sin modell baserer seg på at næringsstrukturen i fylkene i 2019 er den samme som den var i 2018. 

Norges Banks Regionale nettverk 

Norges Banks undersøkelse i de regionale nettverkene 
ble sist gjennomført i november 2019. Disse 
undersøkelsene gjennomføres som intervju med om lag 
300 bedrifter over hele landet 3-4 ganger i året. 

Norges Banks regioninndeling 

Nord: Nordland, Troms og Finnmark 

Midt: Trøndelag 

Nordvest: Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 

Sørvest: Rogaland og Hordaland 

Sør: Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold 

Øst: Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud 

Innlandet: Hedmark og Oppland 
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ytterligere de neste seks månedene. Region Innlandet har også de de svakeste utsiktene fremover, 
men likevel en klar framgang fra slutten av 2019. I de øvrige regionene ventes ingen vekst-endringer 
av betydning. 

Undersøkelsen i november viser også at til tross for dempede vekstutsikter planlegges det økte 
investeringer i de fleste næringer. Bedriftene investerer i kapasitetsutvidelser, tilpasninger til 
miljøkrav og teknologi.  I landet som helhet forventes det at investeringene vil øke med om lag 5 
prosent de nærmeste 12 månedene. Det forventes sterkest investeringsvekst i region Nord med om 
lag 13 prosent, og svakest i region Innlandet med en forventet nedgang på om lag 10 prosent. I 
region Midt forventes en svak nedgang i investeringene, mens de øvrige regionene forventer en 
investeringsvekst på 4-6 prosent.  

På landsbasis har nær en fjerdedel av bedriftene problemer med å få tak i nødvendig arbeidskraft. 
Andelen som svarte at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen, varierte fra 8 prosent i 
region Sør til knapt 30 prosent i regionene Øst, Midt og Innlandet. Bedriftene er også spurt om de vil 
ha problemer med å møte en vekst i etterspørselen, dvs. om de har kapasitetsproblemer. Andelen 
som svarer bekreftende på dette, varierer fra 19 prosent i region Sør, til 48-49 prosent i regionene 
Øst og Midt.   
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3.2 Sterkest vekst i sysselsettingen i Rogaland og Oslo-området 
Statistikk over antall lønnstakere etter fylke3 viser at Rogaland hadde den klart sterkeste 
sysselsettingsveksten både i 2018 og 2019. For alle fylkene sett under ett var det en 
sysselsettingsvekst på 1,9 prosent4 i 2019, noe som var litt svakere enn i 2018. Svekket vekst fra 2018 
til 2019 gjenspeiles i de fleste fylkene. Noen klare unntak finner vi i Buskerud, Telemark og 
Hordaland, som alle hadde sterkere vekst i 2019 enn i 2018. Svakest sysselsettingsvekst i 2019 finner 
vi i Oppland, Hedmark og Nordland, som alle hadde betydelig svakere vekst i 2019 enn året før. Den 
svake veksten må imidlertid ses på bakgrunn av at ledigheten i disse fylkene var den laveste i landet i 
januar 2020, jf. figur 3.4b. Arbeidsstyrken vokser også lite, noe som nok først og fremst har 
sammenheng med svak vekst i befolkningen i arbeidsdyktig alder.  
 
 

 
 
 
Siste undersøkelse i Norges Banks regionale nettverk fra november 2019 viser for landet som helhet 
en sysselsettingsvekst på knappe 0,3 prosent de siste tre månedene (dvs. august-november). Det 
forventes at veksten vil svekke seg noe de neste tre månedene. Fra de fleste regionene meldes det at 
sysselsettingsveksten forventes å bli svakere. I region Innlandet (Hedmark og Oppland) gikk 
sysselsettingen litt ned de siste tre månedene, og der forventes det at nedgangen vil fortsette. 

 
3 Kilde for tallene er SSB, tabell 11657 Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted og næring.  
4 Sysselsettingstallene for Svalbard og Kontinentalsokkelen er holdt utenfor.  
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Region Nord hadde klart svakere vekst enn landsgjennomsnittet de siste tre månedene, men i denne 
regionen forventes det at veksten vil ta seg opp fremover.     

 
Arbeidsledigheten i 2019 falt i fylker med høy ledighet – steg i mange med lav  

Ledigheten gikk ned i 12 av fylkene fra 2018 til 2019, og forskjellene mellom fylkene ble noe mindre.  

Det var klar nedgang i ledigheten i 2019 i fylkene i vest, unntatt i Sogn og Fjordane der ledigheten har 

vært stabilt lav. Vi ser noe økt ledighet i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Troms.  

 

 
 

 
 
Fra 1. januar 2020 ble mange av fylkene slått sammen og enkelte kommuner flyttet, og vi har derfor 
ikke fullt ut sammenliknbare fylkesvise tall for 2019 og 2020. NAV har publisert ledighetstall for 
januar 2020 etter den nye fylkesinndelingen5, og disse fremgår av figur 3.4b.  Fylkene Innlandet 
(Hedmark og Oppland) og Nordland kommer ut med den laveste ledigheten i januar 2020. Høyest 
ledighet i januar hadde Vestfold og Telemark med 2,6 prosent. Når vi sammenlikner dette med 
ledighetstallene for Vestfold og Telemark hver for seg i 2019, ser ledigheten ut til å være nokså stabil. 
Fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland er ikke sammenslått med andre, 
og tallene for 2019 og 2020 er derfor mer sammenliknbare6. I disse fem fylkene viser tallene for 
januar fortsatt nedgang eller stabil ledighet.  

 
5 Kommunene Lunner og Jevnaker er fra 1.1.2020 overført fra Oppland til Akershus (Viken), og Svelvik er 
overført fra Vestfold til Buskerud (Viken). I NAVs tall for januar 2020 er dette innarbeidet, men vi har ikke 
justert tallene for 2018 og 2019 for disse overføringene.  
6Også følgende kommuner bytter fylke fra 1.1.2020: Tjeldsund overføres fra Nordland til Troms og Finnmark, 
Halsa overføres fra Møre og Romsdal til Trøndelag og Hornindal overføres fra Sogn og Fjordane til Møre og 
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Arbeidsstyrken – noe økende regionale forskjeller i veksten 

Når vi legger sammen tallene for arbeidsledige fra NAV med tallene på sysselsatte fra den 

registerbaserte sysselsettingsstatistikken, jf. figurene 3.3 og 3.4a, får vi en indikator på 

arbeidsstyrkens størrelse.7  

 
Sterkest økning i 2019 finner vi i Rogaland med 3,1 prosent, og deretter følger Akershus og Oslo med 
om lag 2,5 prosent. Veksten var svakest i Nordland og Oppland som hadde henholdsvis 0,4 og 0,6 
prosent vekst i arbeidsstyrken. Elleve fylker hadde sterkere vekst i arbeidsstyrken i 2019 enn i 2018, 
målt med denne indikatoren. Forskjellene i vekst mellom fylkene er imidlertid blitt noe større i 2019 
enn de var året før. Det gjelder både sysselsettingen (jf. figur 3.3) og arbeidsstyrken slik vi har 
beregnet den her.  
 

 
Romsdal. Disse tre kommunene har under 1600 innbyggere, og de antas å ikke påvirke ledighetsratene 
vesentlig. Bytting av fylke er innarbeidet i NAVs tall for 2020, men ikke i tallene for 2018 og 2019. 
7 Arbeidsstyrken målt på denne måten viste en økning på 1,7 prosent for landet som helhet i 2019 og 1,6 

prosent i 2018, jfr. figur 3.5. Denne indikatoren avviker noe fra arbeidsstyrken ifølge AKU på årsbasis omtalt i 
avsnitt 2.2 med noe høyere vekst, men vi tror dette er en bedre indikator enn AKU på fylkesnivå. AKU er en 
utvalgsundersøkelse og på fylkesnivå blir usikkerheten veldig høy. Det er ingen usikkerhet knyttet til NAV-
tallene, men de måler ikke helt det man ønsker å måle. De som ikke har økonomiske insentiver til å melde seg 
ledig hos NAV, gjør sjelden det.  
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3.3 Flere fylker med nedgang i folketallet 
Befolkningsveksten fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019 for landet under ett var på 0,7 prosent. Det er 

store regionale forskjeller. Folketallet i løpet av fjoråret ned i 235 av 422 kommuner. Oslo og 

Akershus hadde høyest prosentvis vekst i folketallet med en vekst på henholdsvis 1,8 og 1,5 prosent. 

Disse to fylkene sto for vel halvparten av den samlede veksten i folketallet. I Akershus bidro både 

netto innenlands flytting og nettoinnvandring fra utlandet til befolkningsveksten. Samlet bidro netto 

innflytting med 1,1 prosentpoeng. I Oslo var det netto innvandring fra utlandet og fødselsoverskudd 

som bidro mest til veksten i folketallet. I Finnmark, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Oppland 

gikk folketallet ned gjennom 2019. Netto innenlands utflytting bidro til nedgangen i befolkningen i 

disse fylkene.  

Fire fylker hadde negativt fødselsoverskudd. Det var Hedmark, Oppland, Telemark og Nordland. For 

Oslo, Rogaland, Hordaland og Akershus bidro fødselsoverskudd prosentvis mest til befolkningsvekst. 

Alle fylkene har positiv netto innvandring fra utlandet. Netto innvandring bidro mest til 

befolkningsveksten i Oslo. Netto innenlands innflytting bidro mest til befolkningsvekst i Akershus 

Østfold, og til størst nedgang Finnmark, Tromsø og Nordland.  



21 
KS rapport – De store talls lov gjelder ikke for alle, KNØ 1/2020 
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4. Aktiviteten i kommunene  
 
Kommunesektoren er helt sentral for norsk velferd. Store deler av offentlig finansierte 
velferdstjenester produseres i eller videreformidles av kommuner og fylkeskommuner. 
Kommunesektorens tjenester er viktige for innbyggernes velferd direkte, men også indirekte 
gjennom sektorens betydning for resten av økonomien.  
 
Kommunesektoren står for en betydelig del av den samlede sysselsettingen i Norge. De etterspør 

også mange varer og tjenester fra privat sektor. Statens rammer for kommunene er viktige, men 

atferden i kommunesektoren innenfor de statlige rammene påvirker også utviklingen i norsk 

økonomi blant annet gjennom gjeldstilpasning og hvordan ressursene disponeres.  

 

4.1 Kommunenes virksomhet 
Kommunesektoren er en stor tjenesteprodusent i norsk sammenheng, og ressursbruken er i vesentlig 

grad konsentrert om produksjon av nasjonale velferdstjenester. 

Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren legger beslag på om lag 60 prosent av kommunenes 

brutto driftsutgifter, mens videregående opplæring og samferdsel legger beslag på om lag 75 prosent 

av fylkeskommunenes brutto driftsutgifter.  

  

Figur 4.1 Brutto driftsutgifter i kommunene   Figur 4.2 Brutto driftsutgifter i fylkeskommunene  
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4.2 Høy aktivitetsvekst i kommunal sektor også i 2019  

Nasjonalregnskapstallene viser høy aktivitetsvekst i kommunal sektor siste fem år. Etter tre år med 

meget kraftig vekst i kommunal sysselsetting målt i timeverk, var økningen i 2019 litt mer moderat 

med 1,3 prosent. Det var likevel betydelig mer enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2020 på 0,5 prosent. 

Det har vært en markert vekst gjennom fjoråret og som figur 4.3 viser må det bli et klart fall gjennom 

2020 dersom anslaget i NB2020, om en vekst i årsgjennomsnittet på bare 0,2 prosent, skal slå til. Det 

virker lite realistisk nå.  

 

 

 

Totalt har antall sysselsatte i kommunesektoren økt med om lag 5 800 personer fra 2018 til 2019. 

Antall sysselsatte i alt økte med 46 100 og kommunesektoren stod med det for 13 prosent av den 

samlede økningen. I 2016 stod sektoren for over 80 prosent og andelen har gradvis falt etterhvert 

som konjunkturoppgangen har bredd om seg. I helse- og omsorgssektoren som først og fremst drives 

i statlig og kommunal forvaltning, men hvor det også er private virksomheter var økningen i 

sysselsettingen i 2019 like stor som i kommuneforvaltningen i alt. I de tre siste årene har den årlige 

økningen i denne sektoren vært helt stabil.   

Investeringene i kommunesektoren svinger ganske mye ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap. I 2019 

økte investeringene målt i faste priser med hele 8,8 prosent etter en økning på 7,5 prosent året før. 

De ligger med det på et historisk høyt nivå i forhold til sektorens inntekter. NB2020 anslår 0-vekst i 

2020, og som figuren viser vil det innebære en kraftig nedgang gjennom året. Det virker ikke helt 

rimelig, men det går fram av figuren at det ikke vil være noe enestående med ganske markert 

nedgang i kommunale investeringer.   



24 
KS rapport – De store talls lov gjelder ikke for alle, KNØ 1/2020 

4.3 Lønnsveksten - nøkkelen til kommunal deflator 
Kommunesektoren er arbeidsintensiv og lønnskostnadene er den desidert største 

kostnadskomponenten for sektoren. Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad frontfagsmodellen, 

ved at frontfaget (i praksis industrien) 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 i alle næringer.    

Lønnsveksten har i de tre siste årene gradvis økt fra et bunnivå i 2016 som hadde sammenheng med 

oljenedturen. Omslaget til konjunkturoppgang bidro til at årslønnsveksten tok seg gradvis opp fra 1,7 

prosent i 2016, til 3,5 prosent i 2019. Lønnsveksten i de største forhandlingsområdene var i 2019 

stort sett ganske nær både gjennomsnittet og frontfagsrammen på 3,2 prosent. Årslønnsveksten i 

kommunesektoren var 3,5 prosent.  

Høye energipriser og svak krone bidro til at det gjennomsnittlige reallønnsnivået for økonomien som 

helhet ikke kom over nivået i 2014 før i 2019. Dette kommer etter at den årlige reallønnsveksten i de 

foregående 15 årene i gjennomsnitt var nær 2,5 prosent. Reallønnsveksten i 2019 var 1,3 prosent. De 

siste anslagene for årslønnsveksten fra Finansdepartementet, SSB og Norges Banks prognoser ligger i 

området 3,2-3,6 prosent for 2020 og 2021. Ettersom inflasjonen ligger an til å bli noe lavere 

framover, vil det gi samme eller mer trolig litt høyere reallønnsvekst enn i fjor. 

Deflatoren for kommunesektoren er en sammenveiing av prisene på det kommunene kjøper; 

arbeidskraft/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.  
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Den kommunale kostnadsdeflatoren er i Nasjonalbudsjettet for 2020 (NB2020) anslått til 3,0 prosent 

i 2019. I 2019 ble lønnsveksten 0,3 prosentpoeng høyere enn anslaget i NB2020. Konsumprisveksten 

ble derimot 0,1 prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i NB2020.  

For 2020 er deflatoranslaget i NB2020 3,1 prosent, basert på en lønnsvekst på 3,6 prosent og en KPI-

vekst på 1,9 prosent. Begge anslag virker noe høye og spesielt gjelder det KPI-veksten, hvor det 

tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene nå har et anslag på 1,5 prosent. Etter vår mening 

vil intervallet 2,7-3,1 med ganske stor sannsynlighet omslutte det endelige resultatet, jf. figur 4.5.  

For 2021 foreligger det ennå ingen anslag fra regjeringen for den kommunale deflatoren. Basert på 

gjennomsnittene av lønnsvekstanslagene fra SSB og Norges Bank og tilsvarende for KPI-veksten får vi 

et punktanslag for den kommunale deflatoren på 3,1 prosent, jf. tabell 4.3. På det nåværende 

tidspunkt må usikkerheten om deflatoren for 2021 betraktes som ganske stor. Vår vurdering er at det 

er sannsynlig at den vil ligge innenfor et intervall på 2,8 – 3,4 prosent.  

 

 

 

4.4 Skatteinntektene ble høyere enn anslått for femte år på rad 
I 2019 fikk kommunene og fylkeskommunene samlet 205,3 mrd. kroner i skatteinntekter fra 
personlig inntekt og formue samt naturressursskatt fra selskaper (se tabeller bakerst i rapporten). 
Skatteinntektene økte med 4,7 prosent i kommunene og 5,1 prosent i fylkeskommunene. For 
kommunesektoren samlet økte skattene i 2019 med 4,7 prosent. 

Skatteinntektene til kommunene utgjorde 170,1 mrd. kroner, noe som var 7,0 mrd. kroner høyere 
enn regjeringens anslag høsten 2018 og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2019 i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2020. Fylkeskommunenes skatteinntekter i 2019 beløp seg til 35,1 mrd. 
kroner. Det var 1,1 mrd. kroner mer enn anslått høsten 2018 og 292 mill. kroner mer enn anslått 
høsten 2019.  

Forskuddstrekk av skatt på lønnsinntekter, pensjoner mv, utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. 
Disse skatteinntektene økte med 4,4 prosent for kommunene, og 4,6 prosent for fylkeskommunene.  

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 4,2 prosent for kommunene og 4,6 prosent for fylkeskommunene.  
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Inntektene fra både forskuddstrekk og 
forskuddsskatt økte dermed noe 
mindre enn de samlede 
skatteinntektene. Det var dessuten 
beskjeden økning i inntektene fra 
restskatt både i kommunene og 
fylkeskommunene i 2019, med 
henholdsvis 0,9 prosent og 1,1 
prosent. Det som har trukket den 
samlede skatteveksten opp ser ut til å 
være knyttet til forholdet mellom 
avsatte skatteinntekter og beløpet 
som er tilbakebetalt til skattytere med 
skatt til gode for 2018.  Både i 2018 og 
2019 ble det avsatt for mye, men «overskuddet» var større i 2019 enn året før. Hvis vi holder 
effektene av dette oppgjøret utenom vekstberegningen, hadde kommunene en skattevekst på 4,2 
prosent og fylkeskommunene en vekst på 4,6 prosent i 2019.  

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 0,4 prosent for kommunene og 1,6 
prosent for fylkeskommunene. Høyere skatteinngang enn forventet gjorde at vekstanslagene ble satt 
opp til henholdsvis 1,2 prosent og 2,1 prosent i RNB 2019. Ved fremleggingen av statsbudsjettet for 
2020 i oktober ble vekstanslagene oppjustert ytterligere, til 3,8 prosent for kommunene og 4,2 
prosent for fylkeskommunene. Regjeringen begrunnet den siste oppjusteringen med økende 
sysselsetting og et fortsatt høyt nivå på utbytteinntekter til personlige skatteytere som følge av 
tilpasninger til økt utbyttebeskatning.    

Dette betyr at 2019 ble femte år på rad hvor skatteinntektene ble vesentlig høyere enn anslått i 
revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai. Merskatteveksten i 2019 utover anslaget i RNB, medfører 
isolert sett ingen tilsvarende høyere inntekt i 2020, og kan betraktes som en engangsinntekt.   

  

Skattevekst i alle fylker i 2019 

Det var vekst i skatteinntektene i 2019 i alle fylker, men veksten varierte mellom fylkene fra 1,0 

prosent i Aust-Agder til 6,0 prosent i Rogaland. Variasjonen i skattevekst mellom fylkene var litt 

mindre i 2019 enn året før. Den lave veksten I Aust-Agder har i stor grad sammenheng med et kraftig 

fall i skatteinntektene i Grimstad kommune. I Aust-Agder for øvrig økte skatteinntektene med 4,6 

prosent, altså omtrent som landsgjennomsnittet.  

Når vi sammenlikner skatteveksten fra 2018 til 2019 med tilsvarende vekst året før, ser vi at veksten 

tok seg mest opp i fylkene Rogaland, Hordaland og Oslo, mens veksten svekket seg mest i Nordland 

og Oppland.  

Kommunesektorens inntekter fra naturressursskatt utgjorde knapt 1,7 mrd. kroner i 2019, 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 4,8 prosent og Telemark 

med 3,1 prosent. Oslo og Vestfold har ingen inntekter fra naturressursskatt. Naturressursskatten 

Hver måned gjøres det en avsetning i det sentrale 

skatteregnskapet av 8-12 prosent av den innbetalte skatten 

fra personlige skatteytere. Dette skjer i inntektsåret og 

første halvår året etter. De avsatte midlene skal brukes til å 

dekke utbetalingene til de skatteyterne som har skatt til 

gode, og blir derfor ikke løpende fordelt ut til kommunene 

og fylkeskommunene. Dersom avsetningen ikke er stor nok, 

blir kommunen og de øvrige skattekreditorene trukket for 

det som mangler. Er det avsatt for mye, blir det 

overskytende fordelt til kommunene og de øvrige 

skattekreditorene. Dette oppgjøret blir gjennomført en 

gang i året, etter siste skatteavregning om høsten. 
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endrer seg imidlertid lite fra år til år. Det er derfor i hovedsak skatteinntektene fra personlig inntekt 

og formue som skaper variasjonene over tid.    

 

 

4.5 Kommunesektorens inntekter ser ut til å falle klart i 2020 
Skatteinntektene til kommunesektoren har i de fem siste årene vært klart høyere enn lagt til grunn i 

statsbudsjettene, noe som har brakt kommunesektorens inntekter på et høyt nivå. Veksten i de 

samlede inntektene og i de frie inntekter skjøt fart i 2015 og 2016, men dempet seg klart i de to 

påfølgende årene. Det teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 

anslår nå at både de samlede og de frie inntektene reelt sett økte med 1,3 prosent i 2019.  

Rammeverket rundt auksjoner og salg av havbrukstillatelser og utbetalingene til kommunesektoren 

fra Havbruksfondet vil normalt føre til at år med høye og lave inntekter avløser hverandre. Kraftig fall 

i disse inntektene fra 2018 til 2019 har bidratt til å trekke veksten i de samlede inntektene ned. Det 

er ingen spesielle restriksjoner på bruk av disse inntektene, men de kategoriseres likevel som 

øremerkede tilskudd. Det har blitt motvirket av en samtidig markert økning i kommuneforvaltningens 

gebyrinntekter spesielt knyttet til vann, avløp og renovasjon (VAR). 

I Nasjonalbudsjettet for 2020 ble veksten i frie inntekter anslått å falle med 0,9 prosent, mens de 

samlede inntektene ble antatt å falle med 0,4 prosent. Hvis vi antar at det forventede reelle 

inntektsnivået vil vise seg i tråd med realitetene, vil det at inntektene i 2019 ser ut til å ha vokst mer 
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enn anslått i NB2020, medføre en noe sterkere inntektsnedgang i 2020. Denne utviklingen er markert 

med stiplede linjer i figur 4.7. Når vi justerer veksten i de frir inntektene for økte utgifter knyttet til 

utviklingen av befolkningens størrelse og sammensetning blir nedgangen på 1,7 prosent. Nivået på 

disse justerte frie inntektene vil med det være litt lavere enn i 2016. Nedgangen i samlede og frie 

inntekter i 2020 ser under de nevnte forutsetninger å bli henholdsvis 0,7 og 1,4 prosent. 

 

  

 

 

4.6 Svake netto driftsresultat i mange kommuner 
 

KS’ regnskapsundersøkelse for 2019 

KS har mottatt regnskapsdata for 2018 fra 287 kommuner med 86 prosent av folketallet utenom 

Oslo, og fra 17 av 18 fylkeskommunene utenom Oslo.   

Kommunene utenom Oslo som svarte på undersøkelsen hadde i 2019 samlet sett et netto 

driftsresultat på 1,2 prosent. Dette er en nedgang for disse kommunene fra 1,9 prosent i 2018. Alle 

landets kommuner utenom Oslo hadde et netto driftsresultat på 2,0 prosent i 2018. 

Netto driftsresultat for kommunene er i sterkere grad enn tidligere år påvirket av resultatene i noen 

enkeltkommuner. Figur 4.8 viser at medianresultatet og gjennomsnittsresultatet ligger om lag 0,9 

prosentpoeng under samlet resultat i 2019. De fire mest folkerike kommunene utenom Oslo står for 

nesten 60 prosent av samlet netto driftsresultat i undersøkelsen, mens de til sammenligning har i 
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underkant av 20 prosent av folketallet. Figuren viser videre at det er stor spredning i resultatet. 75 

prosent av kommunene8 har en spredning i sine resultater i 2019 på 6,2 prosentpoeng. Dette er 

større spredning enn i 2015 – 2017, men noe mindre enn i 2018 hvor store havbruksinntekter i 

enkeltkommuner påvirket spredningstallene. 

 

 
Kilde: KS’ regnskapsundersøkelse 2019 

 

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. For 2019 har imidlertid ikke slike tidsavgrensninger påvirket resultatene i nevneverdig grad, 

men for enkeltkommuner og kommunegrupper kan dette gi utslag.  

Kommunene med over 50 000 innbyggere har det høyeste netto driftsresultatet etter netto bundne 

fondsavsetninger på 2,6 prosent av driftsinntektene. Variasjonen innad i denne kommunegruppen er 

likevel stor og det er særlig de mest folkerike kommunene som trekker opp resultatet. For øvrige 

kommunegrupper varierer netto driftsresultat etter netto bundne avsetninger fra minus 0,6 prosent 

for kommuner med 5 – 10 000 innbyggere til 1,3 prosent for kommuner med 10 – 20 000 innbyggere. 

Av de 287 kommunene i regnskapsundersøkelsen, er det 128 (45 prosent) som har negativt netto 

driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger i 2019 (63 kommuner, 22 prosent i 2018). 38 av 

kommunene i undersøkelsen har negativt resultat både i 2018 og 2019. 

 

 
8 Kommunene som har svart på undersøkelsen og ligger mellom 12,5 og 87,5 prosentil. 
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Tabell 4.2: Kommuner med negativt driftsresultat, etter innbyggertall 

 

 

Basert på regnskapsundersøkelsen anslår KS, på usikkert grunnlag, at netto driftsresultat for 

kommunekassene utenom Oslo vil ende på i 1,2 prosent i 2019.  

17 av 18 fylkeskommunene hadde et netto driftsresultat på 2,8 prosent i 2019 mot 3,8 prosent i 

2018. Netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger var på 2,9 prosent mot 3,8 prosent i 

2017. 12 av fylkeskommunene har svakere netto driftsresultat etter netto bundne fondsavsetninger i 

2019 enn i 2018. Best resultat etter netto bundne fondsavsetninger som andel av driftsinntektene 

har Hedmark med 8,4 prosent, og svakest har Oppland med 0,2 prosent.  

 

Oslo avla regnskap etter at arbeidet med regnskapsundersøkelsen var avsluttet. Basert på 

regnskapsundersøkelsen og regnskap for Oslo anslår KS, på usikkert grunnlag, at netto driftsresultat 

for kommunekassene medregnet Oslo vil ende på i størrelsesorden 1,5 prosent, mens 

fylkeskommunekassene vil få et resultat på 2,8 prosent. Samlet gir dette et resultat for 

kommunekassene og fylkeskommunekassene på 1,7 prosent i 2019.  

 

Anslag for netto driftsresultat 2019 og 2020 for kommunesektoren samlet 

KS’ 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 vil være usikkerhet knyttet til hvordan vi omregner tall for kommunekonsern basert på tallene 

for kommunekassene.     

På usikkert grunnlag anslår KS nå netto driftsresultat – konsernregnskap - for kommunesektoren i alt 

til om lag 2 prosent. Dette er en nedgang fra 2,8 prosent i 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak at 

driftsutgiftene har økt mer enn driftsinntektene. På bakgrunn av regnskapsundersøkelsen kan netto 

finansutgifter anslås å avta fra 2018 til 2019. I regnskapsundersøkelsen er det økte finansinntekter 

som bidrar til redusert underskudd, mens økte avdragsutgifter bidrar i motsatt retning.  
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Med utgangspunkt i det nye anslaget for netto driftsresultat i 2019, har vi laget anslag for netto 

driftsresultat i 2020. Analyser i KS viser at endringer i brutto driftsresultat fra ett år til et annet 

normalt i stor grad kan forklares av realveksten i frie inntekter. Sammenliknet med anslaget i 

Nasjonalbudsjettet trekkes inntektsveksten i 2020 ned av høyere skatteinngang i 2019 enn lagt til 

grunn i budsjettet, når vi fortsatt legger skatteanslaget i budsjettet til grunn for 2020.  

I budsjettopplegget for 2020 var det ikke lagt inn midler i det øremerkede tilskuddet som fordeler 

midler fra Havbruksfondet, men det er forventet at sektoren også i 2020 vil motta inntekter knyttet 

til havbruksnæringen. Endringen i netto driftsresultat fra 2019 til 2020 vil også være påvirket av 

utviklingen i netto finansutgifter. Vi vil på usikkert grunnlag anslå at netto finansutgifter i 2020 

svekkes noe fra 2019. Finansinntektene bedret seg betydelig fra 2018 til 2019, og det ventes ikke 

tilsvarende høye inntekter i 2020.  

Ifølge budsjettundersøkelsen til KS kan netto driftsresultatet for kommunene utenom Oslo anslås til 

mellom 0,3 - 0,5 prosent for 2020, mens netto driftsresultatet for fylkeskommunene kan anslås til 

mellom 2,8 - 3,0 prosent. Basert på budsjettundersøkelsen og oppdatert informasjon siden den ble 

gjennomført, anslår vi at netto driftsresultat i 2020 for sektoren samlet sett vil havne på om lag ¾ 

prosent (pluss/minus ½ prosentpoeng).  

2020-anslagene for netto driftsresultat ligger dermed klart 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 kunne variere.  
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4.7 Høy gjeldsvekst gjennom hele 2019 
Gjeldsveksten tiltok i andre halvår 2018. Trenden fortsatte inn i 2019 for deretter å stabilisere seg på 

rundt 7 prosent. En veksttakt som for øvrig fortsetter inn i 2020. Dette nivået er omlag 1,7 

prosentpoeng høyere enn den gjennomsnittlige veksten i årene 2016 til 2018. Man må tilbake til 

2015 for å finne en høyere gjeldsvekst. 

 

 

 

Samlet brutto gjeld (sesongjustert) i kommuneforvaltningen var ved utgangen av 2019 på 551 mrd. 

kroner; hvilket er nesten en dobling siden utgangen av 2010. Økningen i brutto lånegjeld i 2019 var 

36 mrd. kroner, hvilket tilsvarer en månedsvekst på 3 mrd. kroner. Dette er 0,7 mrd. kroner høyere 

enn den gjennomsnittlige månedsveksten i den forutgående tre års perioden.  

Gjeldsveksten må ses i sammenheng med den økte investeringsaktiviteten man har hatt i 

kommunesektoren siden sommeren 2018. Samlede investeringer i 2019 var ifølge 

nasjonalregnskapstallene på 86,1 mrd. kroner, hvilket er 8,7 mrd. høyere enn i 2018. I faste 2017-

priser tilsvarer er dette en økning i investeringene med 6,6 mrd. kroner eller nesten 9 prosent. 

 

Høy gjeldsvekst i mange kommuner – liten vekst i økonomiske «buffere» 

KS’ regnskapsundersøkelse med foreløpige regnskapstall fra 287 kommuner utenom Oslo og 17 av 18 

fylkeskommuner, viser en brutto gjeldsutvikling som samsvarer med kredittindikatoren. Netto 

lånegjeld (lånegjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler) i kommunene utenom Oslo økte med 6,5 

prosent i 2019. Netto lånegjeld utgjorde 79,9 prosent av driftsinntektene; en økning på 2,4 

prosentpoeng fra foregående år. Fylkeskommunenes netto lånegjeld økte med 4,2 prosent i 2019, og 

gjelden utgjorde 73,9 prosent av driftsinntektene. 
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Kommunene med 10 – 20 000 innbyggere har den høyeste netto lånegjelden målt som andel av 

driftsinntektene med 93,8 prosent, mens de største kommunene har det laveste gjeldsnivået. Den 

høyeste veksten i netto lånegjeld hadde kommunene med under 3 000 innbyggere med 9,8 prosent, 

fulgt av kommunene med 3 – 5 000 innbyggere med 9,5 prosent. Med andre ord er det 

kommunegrupper med lavest netto lånegjeld som har hatt sterkest lånevekst i 2019. Kommunene 

med 5 – 10 000 innbyggere hadde lavest gjeldsvekst i 2019. 

 

Tabell 4.3 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, etter innbyggertall 

 

I perioden 2015 til 2018 bygget kommunene opp sine økonomiske «buffere», og disposisjonsfondene 

økte fra 5,7 prosent av driftsinntektene i 2015 til 10,0 prosent i 2018. Denne oppbyggingen har i stor 

grad stoppet opp i 2019, med en økning i disposisjonsfondene på 1 prosent i kommunene som har 

besvart regnskapsundersøkelsen. Dette medfører at disposisjonsfond som andel av driftsinntekter 

reduseres med 0,2 prosentpoeng til 9,8 prosent. 

Det er kommunene med de høyeste utgiftskorrigerte frie inntektene (inkl. eiendomsskatt og 

konsesjonskraftsinntekter) som har de høyeste disposisjonsfondene med 16,8 prosent av 

driftsinntektene. Kommunene med utgiftskorrigerte frie inntekter mellom 93,95 og 96,1 prosent av 

landssnittet har lavest disposisjonsfond med 7,4 prosent av driftsinntektene. 

 

Tabell 4.4: Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter, etter utgiftskorrigerte frie inntekter 

 

I fylkeskommunene ser man en tilsvarende utvikling som i kommunene. Disposisjonsfondene er 

redusert med 330 mill. kroner til 8,3 mrd. kroner. Ved utgangen av 2019 utgjorde 

disposisjonsfondene i fylkeskommunene 10,3 prosent av driftsinntektene. 

Andel Utvalget Utvalget Vekst i 

Innbyggertall kommuner 

med svar

2019 2018 netto lånegjeld 

i prosent

Under 3 000 88 % 76,6 % 69,8 % 9,8 %

3 000 - 5 000 90 % 80,3 % 76,5 % 9,5 %

5 001 - 10 000 81 % 89,2 % 85,9 % 4,9 %

10 001 - 20 000 60 % 93,8 % 91,6 % 6,0 %

20 001 - 50 000 63 % 82,6 % 80,4 % 6,7 %

Over 50 000 utenom Oslo 54 % 69,5 % 68,1 % 6,2 %

I alt 68 % 79,9 % 77,6 % 6,5 %
Kilde: KS

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter

Utgiftskorrigerte frie Andel Utvalget Utvalget Alle

inntekter kommuner 

med svar

2019 2018 kommuner 

utenom Oslo 

2018

Under 93,95 88 % 9,5 % 10,0 % 10,0 %

93,95 - 96,10 90 % 7,4 % 7,7 % 8,0 %

96,11 - 98,00 81 % 9,7 % 10,0 % 9,8 %

98,01-100,00 60 % 8,6 % 8,5 % 9,0 %

100,01 - 104,40 63 % 8,7 % 8,5 % 8,2 %

Over 104,4 54 % 16,8 % 17,0 % 15,1 %

I alt 68 % 9,8 % 10,0 % 10,0 %
Kilde: KS

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter
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4.8 Stor spredning i netto driftsresultat 
KS’ budsjettundersøkelse for 2020 viste at budsjettarbeidet i landets kommuner har vært krevende. 

Andelen kommuner som svarte at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående år er 

høyere i 2020 enn i tilsvarende undersøkelse fra 2014 til 2019. 

Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt om å angi hvor mye driftsbudsjettet for 2020 for ulike 
tjenesteområder er sammenliknet med vedtatt budsjett for 2019. Svarene skulle oppgis som 
prosentvis endring (i nominelle priser).  

 

 
Kilde: KS’ Budsjettundersøkelse 2020 

Det forventes sterk utgiftsvekst innen pleie- og omsorg. 
 
Veksten innenfor skoleområdet kan forklares mye av budsjetteknikk. Årsaken er omleggingen fra 
øremerket finansiering av lærernorm til rammefinansiering. De fleste av kommunene i 
spørreundersøkelsen oppgir at både lærernorm i skolene og bemanningsnorm i barnehagene 
innebærer økte utgifter for kommunen. 
 
Det forventes ikke vekst i driftsbudsjetter, utover lønns- og prisstigning til barnevern og sosiale 
tjenester. Det ser også ut til veksten i antall tjenestemottakere i barnevern og sosialhjelpsmottakere 
blir uendret eller lavere i forhold til vedtatt budsjett i 2019. 
 

Det er stor spredning i netto driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall. De største 

kommunene budsjetterer med de høyeste resultatene, mens mer enn halvparten av kommunene 

med under 10 000 innbyggere som budsjetterer med et negativt netto driftsresultat.   
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Tabell 4.5: Netto driftsresultat gruppert etter innbyggertall  

 
 

KS anslår på grunnlag av utvalgskommunenes budsjetter (101 kommuner) at netto driftsresultat for 

alle landets kommuner kan bli i størrelsesorden 0,3 – 0,5 prosent av driftsinntektene for 2020.  

Investeringsbudsjettene i 101 kommunene tyder på at kommunene samlet planlegger å investere for 

80 - 85 mrd. kroner i 2020, som er noe avdempet i forhold til 2019. Om lag 2/3 av investeringene skal 

finansieres med låneopptak, men det stor variasjon mellom kommunene i andel lånefinansiering.  

Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak for rundt 6 milliarder kroner i 2020. Svarene fra 
undersøkelsen indikere at kommunene har behov for større inntektsvekst i 2020 sett i forhold til 
inntektsveksten i 2018 og 2019. 
 
Også fylkeskommunene gav uttrykk for at det har vært mer krevende å lage budsjett for 2020 enn 

året før. Sammenslåingsprosessene, strammere økonomiske rammer og usikkerhet om 

finansieringen av fylkesvegadministrasjonen nevnes som hovedårsakene til at det har vært mer 

krevende.  

Budsjettforslagene til fylkeskommunene viser at netto driftsresultat ligger an til å bli om lag 2,8-3,0 

pst i 2020. Det er klart lavere enn TBUs anbefaling på 4,0 prosent. Videre viser 

Investeringsbudsjettene at fylkeskommunene samlet planlegger å investere for 20,0 mrd. kroner i 

2020. Det er det samme som de tilsvarende fylkeskommunene budsjetterte for 2019. 

 

Kommuene utenom Oslo

Samlet Gjennomsnitt Median 
Antall 

kommuner

Under 10 000 innbyggere -0,4 % -0,4 % -0,4 % 48 av 243

10 - 20 000 innbyggere 0,3 % 0,3 % 0,5 % 19 av 51

20 - 60 000 innbyggere 0,0 % 0,1 % 0,1 % 24 av 48

Over 60 000 innbyggere 1,3 % 1,3 % 1,3 % 10 av 13

Samlet for utvalget 0,6 % 0,0 % 0,2 % 101 av 356

Netto driftsresultat
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Vedleggstabeller 

 

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner 



 

Brutto driftsutgifter på tjenesteområder 
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Utviklingen i kommuneøkonomien 
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Befolkningsendringer etter fylke 
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