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Back to the 80s?

Prognoser peker mot at nedgangen norsk økonomi 
vil bli moderat og kortvarig. Nedgangen har imidlertid 
likhetstrekk med nedgangen på siste halvdel av 1980-
tallet, der bakgrunnen både var et tilsvarende fall i 
oljeprisen og nedgang i oljeinvesteringene, og økte 
boligpriser og oppbygging av høy gjeld i husholdnings-
sektoren, som i dag. Nedgangen på 1980-tallet ble den 
kraftigste i etterkrigstiden, og endte med bankkrisa på 
begynnelsen av 1990-tallet.

En viktig forskjell denne gang er at oljeprisfallet i 
utgangspunktet ikke gir behov for å stramme inn på 
finanspolitikken. Vi har penger på bok, og bruker ikke så 
mye som handlingsregelen åpner muligheten for. God 
handlefrihet i finanspolitikken er selvsagt viktig med 
tanke på kommunesektorens inntektsvekst framover.
Handlefriheten i dag kan imidlertid være overvurdert. 

Like viktig kan det være at vi nå har et flytende valuta-
kurssystem, der vi ikke trenger å bruke rentene til å 
forsvare verdien på krona. Forrige gang måtte vi holde 
høye renter selv etter at nedgangen hadde vart lenge 
og vel, og det forverret og forlenget krisa. Dette er viktig 
for kommuneøkonomien, siden gjeldsgraden i sektoren 
nå er betydelig høyere enn den gang. Utviklingen siste 
året viser imidlertid at rentene kan øke av andre grunner.

Krisa på 1980-tallet ble forsterket ved at vi gjennomførte 
en del tiltak som isolert sett var bra, men som burde ha 
kommet tidligere. Vi avviklet kredittreguleringen før vi 
avviklet rentereguleringen, det førte til sterk gjeldsvekst. 
Og først etter at gjelden i husholdningene hadde gått i 

Dette er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i 
kommunesektoren. Første del behandler kommunesektoren i et nasjonalt perspektiv, mens 

andre del av rapporten belyser regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen.

taket, tok vi til å redusere de meget høye skatte-
fradragene for gjeldsrenter. Tilsvarende vurderer vi i dag 
å fjerne skattefradraget for boliggjeldsrenter helt.

På 1980-tallet tok det to år fra oljeprisen falt til ned-
gangen for alvor satte inn i norsk økonomi. Momentet 
i den gjeldsdrevne veksten var så stort at det tok tid 
før den bremset opp og reverserte. Skatteinngangen 
for kommunene ble både i 1986 og 1987 sterkere enn 
tidligere lagt til grunn, en parallell til utviklingen i fjor. 
Først i 1988, to år etter oljeprisfallet – det vil tilsvare 
2017 i dagens situasjon – falt aktivtetsnivået i økonomien 
kraftig. 2017 er året der prognosene nå peker mot at 
norsk økonomi vil legge nedgangen bak seg. 

I budsjettet for 1988 økte utgifter til flyktninger og 
asylsøkere for kommunene med 200 mill kroner. Som 
andel av BNP for Fastlands-Norge tilsvarer det nær 
én mrd kroner i dag. Her vil utfordringene framover bli 
langt større. Økningen vi nå ser i tallet på asylsøkere vil 
etter hvert gi kommunene store oppgaver både knyttet 
til bosetting, kvalifisering og sysselsetting, for å sikre at 
flyktningene ender opp i arbeid fremfor på ulike trygde-
ordninger. 

En slik kraftig økning kan være utfordrende nok i seg 
selv, men vil bli meget krevende dersom vi nå skulle gå 
inn i en lengre periode der arbeidsmarkedet er svekket. 
Flyktningestrømmen innebærer dessuten at befolk-
ningsveksten i Norge vil holde seg høy også i årene 
framover, med fortsatt høyt, økt behov for ordinære 
kommunale tjenester og høye investeringer.
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Annerledes 
– men på en ny måte 
Veksten i norsk økonomi har svekket seg 
markert. Fra å ha ligget på rundt 2½ prosent 
gjennom de to foregående årene, har vekst-
takten for BNP Fastlands-Norge det siste 
halvannet året falt ned mot 1 prosent. I samme 
perioder har veksten i USA tatt seg opp fra 
1¾ til 2¾ prosent. Og i Euroområdet fra ½ til 
1¾ prosent; bra med tanke på nær 0-vekst 
i befolkningen i arbeidsdyktig alder. Også 
arbeidsledigheten har utviklet seg ulikt; i USA 
og Euroområdet faller arbeidsledigheten, mens 
den stiger i Norge. 

Fra i mange år å ha hatt en langt sterkere 
økonomisk vekst og bedre utvikling i arbeids-
markedet enn både USA og EU, er bildet nå 
snudd, Norge har lavere vekst og svakere 
utvikling i arbeidsmarkedet. På den annen side 
er en slik veksling ikke ny. Helt siden oljevirk-
somheten ble en stor næring på 1970-tallet 
har norsk økonomi i stor grad utviklet seg i 
ufase med de andre industrilandene. Årsaken 
er at høy oljepris er bra for oss og dårlig for 
dem, og motsatt med lav oljepris.

For EU peker de fleste korttidsindikatorer mot 
at veksten fortsetter. For USA er imidlertid bildet 
noe mer blandet. Selv om boligprisene har fort-
satt å stige, har volumindikatorer for 

Kommunesektoren og nasjonaløkonomien
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takelig føre til revisjoner i prognosene for norsk 
økonomi.

Hva er så sannsynligheten for at oljeprisen skal 
holde seg under, snarere enn over 40 dollar? 
Som vist i tidligere utgaver av Kommunene 
og norsk økonomi, har oljepriser under 40 
2014-dollar vært regelen, og oljepriser over 40 
unntakene, i et langsiktig historisk perspektiv. 
Etter at OPEC inntok rollen som kartell tidlig på 
1970-tallet har riktig nok oljeprisen vært over 
40 2014-dollar i 23 av 41 år, men det har vært 
i perioder der OPEC har fungert effektivt som 
kartell. I de 18 årene fra midten av 1980-tallet 
til første del av 2000-tallet lå oljeprisen i inter-
vallet 20-40 2014-dollar. Og før OPEC-
perioden svingte prisen rundt 20 2014-dollar.

boligmarkedet utviklet seg sidelengs, det 
samme har detaljomsetningen. Industri-
produksjonen har falt og stemningsindikatorer 
for industrien peker mot nedgang. Sterk dollar 
og negative vekstimpulser for amerikansk olje-
industri kan være noe av årsaken. Nevnes må 
også mulighetene for klart svakere økonomisk 
vekst i Kina, med økt økonomisk uro inter-
nasjonalt som følge, og med viktige konse-
kvenser for verdens råvaremarkeder.

For Norge har nedgangen først og fremst vært 
konsentrert til oljetilknyttede næringer og 
regioner, drevet av fallet i oljeprisen og olje- 
investeringene. Samtidig gir svak krone positi-
ve impulser til konkurranseutsatte næringer. En 
produksjonsindeks for landets fylker som KS 
utarbeider, basert på forskjeller i nærings-
struktur i fylkene, tilsier en vekst på rundt 2 
prosent siste år for en rekke fylker som i mindre 
grad er berørt av oljenedgangen. 

De seneste prognosene fra Finansdeparte-
mentet, Norge Bank og SSB peker alle mot 
at nedgangen i norsk økonomi blir moderat 
og kortvarig. Allerede i 2017 vil veksttakten for 
fastlandsøkonomien ta seg opp over 2 prosent 
og arbeidsledigheten vil falle. Imidlertid har 
oljeprisen fortsatt å falle etter at disse prog-
nosene ble publisert, til ned mot 30 USD per 
fat. Norges Bank la til grunn en oljepris på 44 
dollar for 2016, stigende til 55 dollar i 2018, 
mens SSB la til grunn en oljepris stigende 
fra 50 til 58 dollar fatet. Dersom prisen skulle 
holde seg under 40 dollar framover, vil det an-
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To nedganger 
– 2015 og 1986
Det er altså et historisk motstykke til det kraftige 
prisfallet vi har hatt det siste året, både hva 
gjelder styrke og årsak, nemlig prisnedgangen 
som fulgte i to omganger etter oljeprisopp- 
gangen i 1979-80, kjent som OPEC II. Først et 
fall fra 100 til 60 dollar, og så et ytterligere fall 
ned mot 30 dollar fra slutten av 1985 og inn 
i 1986. For Norge innledet dette prisfallet en 
utvikling som endte i den største nedgangs-
konjunturen etter andre verdenskrig. 

Da som nå var det utløsende hendelsen at 
Saudi-Arabia ikke lenger ønsket å fungere som 
svingprodusent for å holde oljeprisen oppe, 
men heller ville forsvare sine markedsandeler. 
Nå kommer i tillegg at sterk vekst i Kina har 
bidratt til å holde oljeprisene særlig høye det 
siste 10-året, og at dette bidraget antas å bli 
svakere i årene framover på grunn av lavere 
økonomisk vekst.

Av figur ser vi at den nedgangen i oljeinveste-
ringene som SSB nå legger til grunn og 
Finansdepartementet og Norge Bank har 
tilsvarende nedgang i sine prognoser fra 2013 
og framover sammenfaller godt med den 
nedgangen som fulgte fra 1984 og framover. 
Riktig nok var oljeinvesteringene mindre den 
gang enn nå, men det samme gjelder norsk 
økonomi; både i toppåret 1984 og 2013 ut-
gjorde oljeinvesteringene 8-9 prosent av BNP 
Fastlands-Norge. Et annet likhetstrekk er at 
nedgangen i investeringene i begge periodene 
startet før den brå nedgangen i oljeprisen satte 
inn hhv på slutten av 1985 og 2014. Den årlige 
utvinningen av olje og gass er for øvrig ca 30 
prosent høyere nå, men fallende, mot stigende 
på 1980-tallet.

På linje med dagens forventninger, fikk hel-
ler ikke nedgangen i oljeinvesteringene på 
1980-tallet noen dramatisk effekt for veksten 
i BNP Fastlands-Norge de to første årene, se 
figur. Men fra 1987 begynte privat konsum 
å falle, og fra 1988 satte nedgangen inn for 
alvor, med kraftig fall i fastland-BNP og økning 
i arbeidsledigheten. I løpet av de etterfølgende 
årene ble både boligprisene og boliginveste-
ringene reelt sett nær halvert, fra et nivå der 
boliginvesteringene utgjorde samme andel av 
fastlands-BNP som i dag. Nedgangen utløste 
og ble kraftig forsterket av fall i investeringene 
i fastlandsbedriftene. En tilsvarende gene-
rell forverring av økonomien ligger ikke inne i 
prognosene framover, snarere ventes det som 
nevnt at BNP-veksten skal ta seg opp igjen fra 
2017 av.

I tillegg til fallet i oljepriser og oljeinvesterin-
ger var det sterk gjeldsvekst som følge av 
den forutgående dereguleringen av bolig- og 
kredittmarkedet, etterfulgt av økte realrenter 
og kraftig reduksjon i skattefradragene for 
gjeldsrenter, som la grunnlaget for konjunktur-
nedgangen på 1980-tallet. Nå har det dessu-
ten skjedd viktige endringer i de økonomisk-
politiske rammebetingelsene som kan tilsi at 
effekten av en gitt nedgang i oljeinvesteringene 
denne gang kan få en langt mildere effekt enn 
på 1980-tallet, selv om impulsene fra lavere 
oljepris og -investeringer er i samme størrel-
sesorden.

For det første har vi en helt annen penge- og 
valutakurspolitikk. Den gang hadde vi faste 
valutakurser og måtte bruke renta til å for-
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svare fastkursen mot devalueringspresset 
som fulgte dårlige tider. De høye realrentene 
bidro til innstramminger hos husholdningene 
og fall i boligprisene. Nå kan rentene brukes til 
å stabilisere økonomien. Valutakursen har fått 
lov til å svekke seg, og mer enn det som fulgte 
devalueringene på 1980-tallet; også det kan 
bidra til økt aktivitet over tid, gjennom styrket 
konkurranseevne for bedriftene.

Men også dagens regime har sine svakheter, 
renta er over lang tid holdt lav for å motvirke at 
inflasjonen skulle bli for lav, med økte ubalanser 
i form av sterk gjeldsvekst hos både hushold-
ninger og kommuner som følge. Og om renta i 
dag er lav, er gjelda desto større. Gjeldsgraden 
for husholdningene lå i 2014 på 226 prosent av 
inntekten og er formodentlig noe høyere i dag, 
i 1987 var den på rundt 150 prosent. Også for 
kommunesektoren er gjeldsgraden rekordhøy, 
og her så vi økte renter gjennom fjoråret selv 
om pengemarkedsrentene falt, fordi påslaget 
på pengemarkedsrentene økte.

For det andre har vi større finanspolitisk handle-
frihet nå. På 1980-tallet førte oljeprisfallet til at 

finanspolitikken ble strammet til, og dette bidro 
til nedgangen. Denne gangen har vi penger på 
bok og tar ut mindre enn realveksten i olje-
fondet, og vil derfor i utgangspunktet kunne 
videreføre eller endog øke aktiviteten i offentlig 
sektor eller stimulere økonomien gjennom 
skattelettelser. 

Men også her er det et men. Dersom den 
økonomiske veksten i Norge blir svakere enn 
det prognosegiverne har lagt til grunn vil mye 
av skatteinngangen i årene bak oss måtte 
forstås som resultatet av en kraftig høykon-
junktur. (Se figur som viser konjunkturavviket 
for Fastlands-Norge dersom SSBs prognoser 
fra desember 2015 slår til og dersom utviklin-
gen framover blir på linje med utviklingen fra 
1988 og framover.) Det vil bety at bruken av 
oljepenger i disse årene kan vise seg å ha vært 
større enn hva vi i dag legger til grunn, og at 
handlingsrommet for finanspolitikken framover 
dermed er vesentlig lavere enn vi har tenkt oss.

For det tredje bidro som nevnt skattepolitikken 
til nedgangen på 1980-tallet, ved at fradraget 
for gjeldsrenter ble tatt kraftig ned etter at gjelda 
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hadde økt til et høyt nivå. Nå er den aktuelle 
skattesatsen mye lavere i utgangspunktet; fra 
2016 er skattesatsen på alminnelig inntekt 
på 25 prosent. Men den er redusert fra 28 
pst i 2013 og det pågår diskusjoner om å vri 
formuesskatten mot i større grad å skattlegge 
boligformue, kanskje ta bort skattefradraget for 

gjeldsrenter helt. Selv om økt boligbeskatning 
ofte inngår i økonomers våte drømmer, kan 
en slik skjerping av beskatningen bidra til snu 
utviklingen i boligprisene nedover, og forsterke 
en evt kommende nedgang.

Endelig får vi nevne inntektspolitikken. Ned-
gangen på 1980-tallet førte på begynnelsen 
av 1990-tallet til forsterket forståelse for 
behovet for samarbeid mellom arbeidstakere 
og arbeidsgivere, formalisert gjennom det så-
kalte Solidaritetsalternativet. Denne forståelsen 
ser det ut til at vi denne gang har med helt fra 
starten på nedturen. Lønnsveksten har dempet 
seg, det har styrket konkurranseevnen og lagt 
til rette for mer ekspansiv pengepolitikk. Det 
er viktig at også staten bidrar til å styrke dette 
samarbeidet.

Oppsummert. Vi bør ha bedre virkemidler 
denne gang til å «stå han av», når oljeprisen 
nå har klappet sammen og oljeinvesteringene 
følger med ned. Forrige gang ble dessuten 
nedturen forsterket av dårlige timede endringer 
i rammebetingelsene. Men dette utelukker 
ikke muligheten for en repetisjon av 80-tallets 
nedgangskonjunktur. 
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Svak produksjonsvekst i 
kommunene
Vekstimpulsene fra næringer som leverer til 
petroleumsindustrien ga negative bidrag til 
fastlands-økonomien i 2015. Per 3. kvartal 
2015 var BNP-veksten for Fastlands-Norge for 
de fire siste kvartalene på 1,6 pst, regnet fra 
de foregående fire kvartaler.  Det er noe høyere 
enn Finansdepartementets, SSBs og Norges 
Banks siste anslag for 2015. Men veksten var 
avtakende, ser vi sommerhalvåret i 2015 mot 
foregående halvår var veksten nede på 1,1 pst, 
regnet som årlig rate.

Kommunesektoren har i liten grad bidratt til 
produksjonsveksten. Bruttoproduktet i kom-
muneforvaltningen økte med 2 ¾ pst i snitt for 
årene 2005-12, med 0 pst i 2013, og 1,3 pst 
i 2014. Regnskapstallene for 3. kvartal 2015 
peker mot en tilsvarende vekst som i 2014. I 
Nasjonalbudsjettet 2015 ble det anslått at 
produksjonen i kommunesektoren ville øke 
med 1,8 pst i 2015. 

Veksten i det kommunale konsumet har de siste 
kvartalene vært svakt høyere enn det private 
konsumet.  Det kommunale konsumet er de 
tjenestene som ikke finansieres av bruker-
betalinger, men av skatter og overføringer mv. 
Veksten for de fire siste kvartalene, regnet fra 
tilsvarende foregående periode var på 2,0 pst, 
og for de to siste kvartalene på 2,1 pst, regnet 
som årlig rate fra foregående to kvartaler. Dette 
er på linje med siste prognose fra Nasjonal-
budsjettet, hvor Regjeringen anslo en helårs-
vekst for 2015 på 2,0 pst. 

Veksten i det private konsumet de to siste 
kvartalene var til sammenligning på 2,0 pst, 
regnet som årlig rate fra foregående to kvartaler, 
mot 2,1 for 2013. Anslaget for 2014 fra 

Nasjonalbudsjettet i oktober var på 2,1 pst. 
SSB forventer at veksten i det private 
konsumet vil falle til 1,4 pst i 2015. Norges 
Bank forventer at det private konsumet i 2015 
vil være på 2,0 pst, omtrent som i 2014.

Investeringene i kommunesektoren har de 
siste årene vært på et historisk høyt nivå. Det 
må blant annet sees i sammenheng med at 
fylkeskommunene overtok ansvaret for store 
deler av riksveinettet med virkning fra 2010. 
Investeringene har gjennomgående vist en noe 
avtakende tendens gjennom de siste årene, 
men varierer betydelig fra kvartal til kvartal. 
De siste fire kvartalene var økningen hele 8,1 
pst, mens den var negativ på -7,3 pst de siste 
to kvartalene, begge regnet som årlig rate fra 
foregående periode. I nasjonalbudsjettet i høst 
ble veksten i 2014 anslått til 4,0 pst. Finans-
departementet forventer at veksten i 2015 skal 
øke moderat med 1,5 pst i 2015.

Også investeringene i Fastlands-Norge har 
variert betydelig fra kvartal til kvartal. Mens 
veksten for de siste fire kvartaler var 1,6 pst, 
var veksten de siste to kvartalene kun 0,3 pst, 
begge regnet som årlig rate. For investeringene 
i fastlandsbedriftene og boliginvesteringene var 
veksten negativ.

Oljeinvesteringene har de siste fire kvartalene 
falt med 14 pst, regnet fra foregående fire 
kvartaler, på linje med SSB og Norges Banks 
årsanslag for 2015. For 2016 forventer SSB 
en tilsvarende nedgang, mens Norges Bank 
venter en svak oppbremsing. Det kraftige 
oljeprisfallet inn i 2016, ned mot 30 dollar fatet, 
kan ventelig føre til en enda sterkere reduksjon 
i oljeinvesteringene enn det som ble anslått på 
slutten av 2015. 
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Barnevern vokser fortsatt mest
Kumulerte Kostratall pr 3. kvartal 2015, regnet 
fra 3. kvartal året før, viser sterkest utgiftsvekst 
for barnevern, hele 5,7 prosent. Til sammen-
ligning er Finansdepartementets anslag på 
veksten i den kommunale deflatoren for 2015 
bare 2,9 prosent. Det gir en potensiell realvekst 
for barnevern på 2,7 prosent. Veksten er også 
klart høyere enn deflatoren for grunnskole, 
pleie og omsorg, og andre sektorer. Bare for 
barnehage og ikke minst kommunehelse er 
veksten lavere. For kommunehelse har dette 
sammenheng med avviklingen av kommunal 
medfinansiering av sykehusinnleggelser. 

I noen grad er det slik at sterkere vekst 
enn gjennomsnittet for en sektor i 2015 går 
sammen svakere vekst året før, og motsatt, slik 
at veksten for sektorene blir noe jevnere når 
en ser begge årene under ett. Men fortsatt slik 
at veksten har vært sterkest for barnevern, og 
svakest for kommunehelse.

Fortsatt sysselsettingsvekst
Utførte timeverk i kommunesektoren økte med 
en årlig rate på 1,9 pst de siste to kvartalene, 
målt opp mot foregående to kvartaler. Veksten 
de siste fire kvartalene var på -0,1 pst, regnet 
fra de foregående fire kvartalene; svakere enn 
timeverksveksten for fastlandsøkonomien på 
0,8 pst, og lavere enn anslaget for 2015 fra  
Nasjonalbudsjettet som var på 1,2 pst. For 
2016 er det i Nasjonalbudsjettet anslått en 
økning i timeverkene i kommunesektoren på 
1,5 pst.

De to siste kvartalene var veksten i antall sys-
selsatte for Norge i alt på 0,9 pst, regnet fra de 
foregående fire kvartalene. I kommunesektoren 
var veksten 1,6 pst i samme periode. Totalt har 
antall sysselsatte i kommunal sektor økt med 
om lag 4 700 fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal i 
2015, mens sysselsatte i staten har økt med 4 
000. Økningen i offentlig sektor har vært størst 
innenfor helse- og omsorgstjenester, med om 
lag 7 300.  

Antall sysselsatte i privat sektor økte med om-
lag 11 500 i samme periode. Økningen i privat 
sektor var størst innen bygg og anlegg med 
økning på 6 400.  Antall sysselsatte i utvin-
ning av råolje og naturgass inkl tjenester gikk 
ned fra 3. kvartal 2015 sammenlignet med 3. 
kvartal 2013. Nedgangen var størst i det siste 
kvartalet, dvs fra 2. til 3. kvartal 2015. Men selv 
med den negative utviklingen i sysselsettingen 
innenfor denne næringen er veksten i den 
totale sysselsettingen om lag lik prognosene.  
Vekstbidragene fra andre deler av næringsli-
vet oppveier den negative utviklingen innenfor 
oljeindustrien.
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Størst budsjettvekst til sosial 
og barnevern
KS` budsjettundersøkelse for 2016 viste at 
selv om budsjettarbeidet i landets kommuner 
fortsatt er krevende, var det likevel litt færre 
kommuner enn i tidligere år som svarte at 
budsjettarbeidet var mer krevende enn fore-
gående års budsjettarbeid. Kommunene har 
budsjettert med en bedring i nettodriftsresultat 
for 2016, sammenliknet med 2015. Færre 
kommuner foreslår å øke eiendomsskatten 
sammenlignet med budsjettundersøkelsene for 
2014 og 2015.

Utgiftene til sosiale tjenester ligger an til å øke 
mest av de ulike tjenesteområdene i kom-
munen som følge av en forventet sterk vekst i 
antall sosialhjelpsmottakere, det gjelder særlig 
for mindre kommuner. Også innenfor barnever-
net ble det forventet en vekst utover lønns- og 
prisveksten, særlig for mindre kommuner. 
Dette er det samme bildet som de to fore-
gående årenes budsjettundersøkelser.

Innenfor pleie og omsorg er det forventet en 
liten vekst utover lønns- og prisvekst. Veksten 
må ses i sammenheng med at det er et økende 
antall personer over 90 år. For skole legger 

budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir 
litt lavere enn lønns- og prisveksten. I noen 
kommuner er årsaken redusert barnetall, men 
også strukturendringer med forslag om ny 
skolestruktur, endringer i antall 6-15 åringer 
og rene kuttforslag kan være årsaker til den 
svake veksten.  Det er videre grunn til å merke 
seg at budsjettene til eiendomsforvaltning øker 
markant mer enn lønns- og prisveksten.  
For fylkeskommunene var det 11 som svarte 
at budsjettarbeidet var mer krevende i år enn i 
fjor, og tre som oppgav at det var mindre 
krevende. Det var bare fire fylkeskommuner 
som svarte at vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesveiene forventes å være redusert ved 
utgangen av økonomiplanen.

Kollektivtransport var foreslått å øke med 4,2 
pst og har dermed sterkest forventet økning 
i 2016. Fylkesveier ligger an til å øke med 3,3 
pst. For videregående utdanning, tannhelse og 
sentraladministrasjon er forventet økning noe 
lavere enn deflatoren, mens det for regional 
utvikling ligger an til en klar reduksjon. Det må 
sees i sammenheng med reduserte regionale 
utviklingsmidler til fylkeskommunene. 
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Økningen i asylsøkere og 
flyktninger
Året 2015 var sterkt preget av flyktninge- og 
asylsituasjonen, både for kommunesektoren 
og samfunnet for øvrig: Først med debatt om 
økt mottak av overføringsflyktninger våren og 
sommeren 2015, og deretter med den interna-
sjonale flyktningkrisen og en dramatisk økning i 
ankomster av asylsøkere til Norge fra sommer/
høst 2015. 

Til sammen kom om lag 31 000 asylsøkere til 
Norge i 2015, mot et gjennomsnittlig årlig an-
komsttall på ca 10 000 de siste årene. I tillegg 
til det generelt økte presset på kommune-
sektoren som følge av dette, har den kraftige 
økningen av enslige mindreårige asylsøkere 
representert en ekstraordinær utfordring som 
forventes å vedvare og eskalere inn i 2016. 
Stortingets vedtak om mottak av 8 000 over- 
føringsflyktninger over 3 år er også en viktig del 
av dette totalbildet.

Situasjonen har medført et sterkt press på alle 
delene av offentlig sektor med ansvar for mot-
tak, administrering, bosetting og integrering av 
nyankomne asylsøkere og flyktninger, herunder 
også kommunesektoren i betydelig grad. 

Mottaksfasen og 
vertskommunerollen
Et stort antall nye asylmottak ble opprettet i 
løpet av høsten 2015, noe som særlig utfordret 
kommunenes beredskap i forhold til nødvendige 
kommunale tjenester til nyankomne beboere 
i mottak. Kommunene har liten eller ingen 
innflytelse ved opprettelse av mottak. Høsten 
2015 var også tidspresset for opprettelse av 
nye akuttplasser så stort at informasjonsflyten 
mellom statlige myndigheter og kommunene 
til dels ble skadelidende. I mange kommuner 
resulterte dette i svært liten tid og mangelfullt 

informasjonsgrunnlag for tilrettelegging av 
kommunale tjenester til asylsøkerne. 

Ved etablering av asylmottak har kommunen 
bl.a. ansvar for undervisningstilbud for barn og 
voksne, kommunale helsetjenester inkludert 
fastlegeordning, psykososial helsehjelp, 
barnehage (for visse aldersgrupper), tolk og 
barneverntjenester ved behov. I en situasjon 
med ofte svært begrenset informasjon, uover-
siktlig økonomi og korte tidsfrister har mange 
kommuner likevel vist en forbilledlig evne til å 
imøtekomme behovene, og maktet å bygge 
opp nødvendig akuttkapasitet i tjenestene 
raskt. 

Mot slutten av 2015 har en ny utfordring 
oppstått ved at mange asylsøkere blir boende 
lenge i akuttmottak pga mangel på ordinære 
mottaksplasser. Dette utfordrer kommunene 
bl.a. i forhold til oppstart av ordinær grunn-
skoleopplæring for barn som etter opplærings-
loven har krav om dette innen 3 måneder fra 
bosetting.  Det at disse barna på kort varsel 
kan bli flyttet videre til ordinære mottak i andre 
vertskommuner, gjør situasjonen ytterligere 
problematisk.

Bosetting og integrering
I 2015 ble norske kommuner anmodet om å 
bosette totalt 11 186 flyktninger, noe kom-
munene responderte godt på med rekordhøye 
11 686 vedtaksplasser. Faktiske bosettingstall 
for 2015 er ikke klare i skrivende stund, men 
det forventes at disse ligger tett opp mot ved-
takstallet. Personer som kommer på familie-
gjenforening kommer i tillegg. Det har vært en 
langvarig prosess med jevnt økende 
kapasitetsoppbygging i kommunene siden 
2013-14. 
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Til tross for at det lenge har vært et etterslep på 
antall vedtaksplasser opp mot anmodningene, 
har kommunene nå vist en betydelig vilje og 
evne til å imøtekomme behovet innenfor den 
frivillige norske bosettingsmodellen. Den kraftige 
økningen av ankomster fra høsten 2015 vil 
imidlertid sette kommunene under ytterligere 
press, og nasjonalt utvalg har nylig oppjustert 
prognosen for bosettingsbehovet for 2016 til 
rekordhøye 18 000 flyktninger. Også i denne 
situasjonen viser det seg nå at et stort antall 
kommuner responderer positivt på utfordringen 
og fatter vedtak i samsvar med IMDis siste 
anmodninger høsten 2015. 

En så dramatisk økning som dette vil utvilsomt 
utfordre kommunene på mange områder; på 
kort sikt hovedsakelig i forhold til boliger og 
kapasitet i voksenopplæring, introduksjons-
program, grunnskole, barnehage, sosiale 
tjenester og andre berørte kommunale tjenester. 
Utfordringene relaterer seg både til økonomi, 
tilgang på rett kompetanse og generell kapasitet 
i tjenestene. 

En mer grunnleggende utfordring på noe 
lengre sikt vil imidlertid være knyttet til syssel-
setting og kvalifisering av bosatte flyktninger. 
I 2014 gikk totalt 44 prosent av deltakerne i 
introduksjonsordningen direkte over til 
arbeid eller utdanning etter avsluttet program. 
Dette er betydelig under det nasjonale målet 
om minst 55 prosent overgang til arbeid eller 
utdanning. På den annen side viser det seg 
erfaringsmessig at rundt 60 prosent av 
flyktningene er i arbeid eller utdanning ett år 
etter avsluttet introduksjonsprogram.

I tillegg til nødvendigheten av en styrking av 
kommunenes rammebetingelser, slik at de blir i 
stand til å ivareta sine forpliktelser etter 
introduksjonsloven, vil utviklingen på arbeids-

markedet ha stor betydning for resultatopp-
nåelsen både i introduksjonsordningen og for 
generell sysselsetting av innvandrere de kom-
mende årene. Med et nært doblet antall delta-
kere i introduksjonsordningen de neste årene, 
blir det avgjørende at man i større grad lykkes 
på dette området, og gjennom dette legger et 
godt grunnlag for langsiktig integrering av ny-
ankomne flyktninger i kommunene og sam-
funnet for øvrig.

Enslige mindreårige
Totalt 5 297 enslige mindreårige asylsøkere 
kom til Norge i 2015, noe som utgjør 17 pro-
sent av det totale antallet ankomster gjennom 
året. Dette representerer en nærmest eksplosiv 
økning sett i forhold til foregående år, med 
eksempelvis kun bosatte 536 enslige mindre-
årige i norske kommuner så sent som i 2014. 
Situasjonen har medført behov for opprettelse 
av en rekke nye mottaksavdelinger for enslige 
mindreårige i 2015, samt nye omsorgssentre 
for enslige mindreårige under 15 år, med de 
konsekvensene dette har hatt og stadig har for 
oppbygging av kommunale tjenester relatert til 
gruppen. 

Både bosetting og videre integrering av enslige 
mindreårige flyktninger i kommunene fra 2016 
og videre kan vise seg å bli en betydelig ut-
fordring, all den tid denne målgruppen er be-
tydelig mer ressurskrevende for kommunene å 
ivareta sammenlignet med «ordinære» 
flyktninger. Både kapasitet og kompetanse må 
bygges opp i mange kommuner. Regel-
endringen fra 2013 som medfører reduksjon 
fra 100 til 80 prosent refusjon av kommunale 
barnevernutgifter til målgruppen svekker kom-
munene evne til å bygge opp gode tjeneste-
tilbud, og kan i verste fall medføre politisk mot-
vilje mot bosetting av denne gruppen.
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Fallende befolkningsvekst 
– enn så lenge
Per 1. oktober 2015 var det 5 205 434 inn-
byggere registrert bosatt i Norge. Dette var en 
økning på 48 983 innbyggere, tilsvarende 0,95 
prosent, fra 1. oktober året før. Dette var lavere 
vekst enn fra 2013 til 2014. Fra 1. oktober 
2013 til 1. oktober 2014 økte befolkningen 
med 60 151 innbyggere, tilsvarende 1,18 
prosent.  Det vil si at det har vært en nedgang i 
befolkningsveksten på 11 168 personer  
sammenliknet med samme periode året før. 

Om lag 63 prosent av veksten siste år kom 
som følge av netto innvandring og om lag 37 
prosent som følge av fødselsoverskudd. Netto 
innvandring var på om lag 30 900 personer, 
der innvandringen var på om lag 67 500 
personer og utvandringen på om lag 36 600 
personer. Fødselsoverskuddet var på om lag 
18 200 personer, der antall fødte var på om lag 
59 200 og antall døde var på om lag 41 000. 

Nedgangen i befolkningsvekst fra året før 
skyldes hovedsakelig at netto innvandring var 
om lag 10 400 lavere enn året før. Nedgangen 
var en kombinasjon av at innvandringen var om 
lag 4 500 lavere og utvandringen om lag 6 000 
høyere enn året før. Tallene omfatter både 
arbeidssøkere, flyktninger, familiegjenforening 
og utdanning. Svakere arbeidsmarked og 
svakere krone, som gjør Norge mindre at-
traktivt enn tidligere for arbeidsinnvandring, 
er trolig en viktig årsak til nedgangen i netto 
innvandringen. Den sterke økningen i tallet 
på asylsøkere i fjor høst fanges ikke opp av 

tallene, siden asylsøkere som ennå ikke har 
fått oppholdstillatelse i Norge ikke blir registrert 
som bosatte. 

Fra 01.01.2014 til 01.01.2015 var det en 
befolkningsvekst på 56 746. Samlet vekst fra 
2015 til 2016 er helt avhengig av utviklingen 
i netto innvandring 4. kvartal 2015. Dersom 
befolkningsveksten 4. kvartal 2015 blir den 
samme som i 4. kvartal 2014 blir årsveksten 
om lag 49 000. Dersom befolkningsveksten 
de tre første kvartalene i 2015 utgjør en like 
stor andel av samlet vekst gjennom året som i 
2014, blir årsveksten fra 2015 til 2016 om lag 
47 500.



KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI 1/2016

21

Noe lavere kostnadsvekst
Etter mange år med meget sterk lønnsvekst 
i norsk økonomi har veksten kommet ned de 
siste to årene, i tråd med økende arbeids- 
ledighet. Lønnsveksten for kommunesektoren 
ble riktig nok fortsatt høy i 2015, men dette 
skyldes i stor grad at tarifftilleggene for 2015 
ble avtalt allerede tidlig i 2014, som del av en 
toårig avtale i forbindelse med innføring av et 
nytt lønnssystem. Beregnet ramme for 2015 
var 3,2 prosent. SSB anslår lønnsveksten i 
kommunesektoren noe høyere, noe som kan 
tilskrives forventninger om høyere lønnsglidning 
for sektoren enn normalt, blant annet fordi 
kommunesektoren nå burde ha mulighet til å få 
ansatt folk med høy teknisk kompetanse, som 
er skjøvet ut fra olje og oljerelatert virksomhet. 
For 2016 – 2018 ventes lønnsvekst på 3 pro-
sent eller lavere.

Med lavere lønnsvekst har også veksten i den 
kommunale deflatoren avtatt. Anslagene fra 
både Finansdepartementet og SSB er for-
holdsvis samstemte på i underkant av 3 pro-
sent for 2015 og 2016, med en ytterligere ned-
gang til rundt 2 ½ prosent i SSBs anslag for 
2017 og 2018. Det er viktig å være oppmerk-
som på at deflatoranslagene som gis for år 
som mangler regnskapstall ikke inkluderer evt 
vekst i pensjonskostnader utover lønnsvekst. 
For 2015 vil pensjon kunne trekke deflatoren 
ned med et par tidelers prosentpoeng i forhold 
til anslagene over. For 2016 ventes bare be-
skjedne bidrag fra pensjonskostnader utover 
lønnsvekst.
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Restskatt ga uventet 
skatteinngang
I 2015 mottok kommuner og fylkeskommuner 
i alt 165,9 mrd. kroner i skatt på inntekt og 
formue samt naturressursskatt fra selskaper. 
Skatteinntektene til kommunene utgjorde 
136,6 mrd. kroner, noe som var 6,0 pst mer 
enn i 2014. Fylkeskommunenes skatteinntekter 
i 2015 utgjorde 29,3 mrd. kroner, noe som var 
5,5 pst mer enn i 2014.

Kommunenes skatteinntekter ble 446 mill. 
kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 
høsten 2014.  Skatteanslaget for 2015 ble 
satt ned i Revidert nasjonalbudsjett (RNB), og 
sammenliknet med dette anslaget fikk kom-
munene en merinntekt på 1768 mill. kroner. 
Fylkeskommunenes skatteinntekter ble 322 
mill. kroner høyere enn det opprinnelige an-
slaget i Nasjonalbudsjettet for 2015 og 613 
mill. kroner høyere enn anslaget i RNB for 
2015. Totalt ble de samlede skatteinntektene 
for kommunesektoren 2,38 mrd. kr høyere enn 
anslått i RNB. 
 
Skatteinngangen i 2015 var i begynnelsen 
av året klart lavere enn Regjeringens anslag. 
Dette var spesielt tydelig for kommunene, men 
også fylkeskommunenes skatteinngang lå 
noe under anslaget. Fra midten av året bedret 
skatteveksten seg gradvis, men det nasjonale 
anslaget fra RNB ble likevel beholdt i Nasjonal-
budsjettet for 2016.  

Ser vi på de ulike skattartene, viser tallene at 
forskuddstrekk fra arbeidsgivere økte med 4,9 
pst for kommunene og 4,3 pst for fylkeskom-
munene. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere 
utgjør om lag 94 pst av de samlede skatteinn-
tektene til kommunesektoren.  Forskuddsskatt 
fra personer økte med 4,5 pst i kommunene, 
mens fylkeskommunene hadde en økning på 
4,2 pst sammenliknet med 2014. Inntektene 
fra restskatt økte betydelig i 2015 sammen-
liknet med 2014. Her var økningen på 12,6 pst 
for kommunene og 13,7 pst for fylkeskommu-
nene.

Korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter 
for 2014 mellom skattekreditorene (kommune-
ne, fylkeskommunene, staten og folketrygden) 
som ble gjennomført i november, fikk relativt 
små utslag på nasjonalt nivå.

Sterkere inntektsvekst for 2015
I Nasjonalbudsjettet for 2016 ble den opp- 
gavekorrigerte realinntektsveksten i kommune-
sektoren i 2015 anslått til 2,2 pst for inntekter 
i alt og 1,9 prosent for de frie inntektene. Når 
vi korrigerer for at skatteinntektene i 2015 ble 
høyere enn anslått blir realveksten i sam- 
lede inntekter på 2,8 prosent og veksten i frie 
inntekter på 2,6 prosent. I tråd med praksis var 
det ikke korrigert for økte kostnader til pensjon 
utover lønnsvekst for år som ikke er tilbake-
lagt. Kostnadene til pensjon økte mindre enn 
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lønnsveksten i 2015. Når vi korrigerer for dette 
blir realveksten i 2015 om lag 2,9 prosent for 
inntekter i alt og 2,8 prosent for frie inntekter. 

Korrigeres det også for økte kostnader 
knyttet til demografi, dvs for utgifter som følger 
av uendret standard og dekningsgrad på de 
individrettede velferdstjenestene, viste de frie 
inntektene en reell økning på 2 ¼ pst. Som vist 
i figur har det meste av inntektsveksten de siste 
ti årene enten gått til øremerkede satsinger 
eller å dekke økt behov for tjenester som følge 
av demografiske endringer. Demografikostna-
den dekker bare løpende driftsutgifter samt 
avskrivninger på realkapitalen, selve investe-
ringskostnaden må dekkes på andre måter. 
Den sterke veksten i realinvesteringene i disse 
årene har dermed i stor grad krevd lånefinans-
iering. 

Nasjonalbudsjettet la opp til en realinntekts-
vekst for 2016 på 1,7 pst når det gjelder 
inntekter i alt og på 1,4 prosent når det gjelder 
frie inntekter. Inntektsveksten ble fastsatt før 
merskatteveksten i 2015 ble kjent. Dersom 
vi antar at inntektsnivået i 2016 ikke påvirkes 
av merskatteveksten i 2015 og korrigerer for 
forventede økte pensjonskostnader utover 
lønnsvekst for 2016, blir veksten i inntekter i 
alt på 1,0 prosent og veksten i frie inntekter på 
0,6 prosent, jf figur. Korrigert for demografi blir 
realveksten i de frie inntektene lik null. 

Trolig godt netto driftsresultat 
for 2015
Beregninger KS har gjort tyder på at endringer 
i brutto driftsresultat fra ett år til et annet 
langt på vei kan forklares av realveksten i frie 
inntekter. I statsbudsjettet for 2016 anslås 
det en realvekst i frie inntekter i 2015 på 1,9 
prosent. Etter at det nå foreligger skattetall for 
hele 2015 kan realveksten i frie inntekter anslås 
til 2,6 prosent. Det er rimelig å anta at denne 
realveksten isolert sett kan gi en økning i brutto 
driftsresultat fra 2014 til 2015 på mellom ½ og 
1 prosentpoeng. 
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Endringene i netto driftsresultat vil i tillegg være 
påvirket av utviklingen i netto renteutgifter 
og avdrag. Anslagene for netto renteutgifter 
og avdrag for 2015 er svært usikre. I 2014 
utgjorde de 3,6 prosent av inntektene. Vi vil på 
usikkert grunnlag anslå at netto renteutgifter og 
avdrag vil ligge på mellom 3 ¼ og 3 ¾ prosent 
av driftsinntektene i 2015.

Dette betyr at for kommuner og fylkeskom-
muner samlet sett kan netto driftsresultat i 
2015 ende på mellom 1 ¾ og 2 ¾ prosent, 
med et punktestimat på 2 ¼ prosent. Som vist 
i figur, blir dette i så fall det sterkeste resultatet 
for kommunesektoren siden 2006, og i over-
kant av anbefalingen fra Teknisk beregnings-
utvalg for kommunal og fylkeskommunal øko-
nomi (TBU), og som fra og med regnskapsåret 
2014 er satt til 2 prosent. Anbefalingen gjelder 
gjennomsnitt over tid for kommunesektoren i 
alt, og måles på konsernnivå. 

TBU har også kommet med separate an-
befalinger 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. I 2014 var netto 
driftsresultat i kommunene inklusiv Oslo på 1,3 
prosent, mens fylkeskommunene utenom Oslo 
hadde 3,1 prosent, og sektoren i alt 1,5 pro-
sent. Det vil si at i 2014 var resultatene i både 
kommunene og fylkeskommunene noe lavere 
enn TBUs anbefaling om hva netto drifts-
resultat bør ligge på i gjennomsnitt over tid.

For 2016 er det lagt opp til en realvekst i 
frie inntekter på om lag 1,4 prosent, regnet i 
forhold til anslaget for 2015 i statsbudsjettet 
for 2016. Hvis vi i tillegg tar med at skatteinn-
tektene økte mer enn anslått i 2015, vil vi få en 
realvekst på 0,7 prosent dersom inntektsnivået 
for 2016 blir som forutsatt. En slik realvekst vil 
anslagsvis gi en endring i brutto driftsresultat 
på mellom -¼ og -¾ prosentpoeng fra 2015 
til 2016. På usikkert grunnlag kan vi legge til 
grunn at netto renteutgifter og avdrag i 2016 
vil ligge på mellom 2 ¾ og 3 ¾ prosent av 
driftsinntektene. Dermed kan vi anslå at netto 
driftsresultat for kommunene og fylkeskom-
munene samlet vil ligge et sted mellom 1 og 
3 prosent av driftsinntektene i 2016, med et 
punktestimat på 2 prosent.

I figur vises kommunesektorens netto drifts-
resultat fratrukket investeringsmoms i perioden 
2004 til 2014 samt anslag for 2015 og 2016. 
Tallene for netto driftsresultat er også påvirket 
av forvaltningsreformen i 2010, slik at tallene 
før 2010 ikke er direkte sammenliknbare med 
tallene fra og med 2010. I femårsperioden 
2010 til 2014 var gjennomsnittlig netto driftsre-
sultat målt på denne måten 1,6 prosent. I den-
ne 5-årsperioden var netto driftsresultat høyest 
i 2012 med 2,0 prosent og lavest i 2011 med 
1,4 prosent. 
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Begrenset fylkeskommunalt 
handlingsrom
Hovedtrekkene i utviklingen i fylkeskommu-
nenes økonomi i perioden 2012-2014 er vist i 
figuren nedenfor. I 2014 utgjorde netto drifts-
resultat 3,1 pst av driftsinntektene. Dette er 
betydelig lavere enn de to foregående årene, 
men må ses i lys av at momsrefusjon på 
investeringer fra og med 2014 føres direkte i 
investeringsregnskapet. Denne endringen gjør 
at brutto og netto driftsresultat i 2014 ikke er 
direkte sammenliknbart med 2013 og tidligere 
år. 

Dersom 2013-tallene korrigeres for refundert 
investeringsmoms, ville netto driftsresultat vært 
2,7 pst, dvs betydelig lavere enn figur 1 viser. 
Det betyr også at netto driftsresultat økte med 
0,4 pst av driftsinntektene fra 2013 til 2014 
når refundert investeringsmoms holdes utenfor 
begge årene. Nivået er imidlertid fortsatt lavere 
enn 4 prosent, som er anbefalt for fylkeskom-
munene i gjennomsnitt av det tekniske bereg-
ningsutvalget for kommunesektoren.  

Renteinntektene hadde en svak økning fra 1,9 
pst til 2,0 pst av driftsinntektene fra 2013 til 

2014, mens renteutgiftene hadde en økning 
fra 2,0 pst til 2,1 pst av driftsinntektene. Netto 
avdrag økte fra 2,8 pst til 3,0 pst av driftsinn-
tektene. De finansielle postene bidro samlet til 
å trekke netto driftsresultat ned med 0,2 pst 
av driftsinntektene, men hovedforklaringen 
på nedgangen i netto driftsresultat fra 2013 til 
2014 er at brutto driftsresultat gikk ned som 
følge av endret føring av momsrefusjon.

Størrelsen på netto driftsresultat gir ingen full-
god beskrivelse av en kommunes eller fylkes-
kommunes handlingsrom. Et bedre mål får vi 
ved å trekke ut netto avsetninger til bundne 
fonds og inndekning av regnskapsmessig 
underskudd. I tillegg korrigerer vi for avviket 
mellom avskrivninger og avdrag for å få et 
bedre mål på kapitalkostnadene. Dessuten 
korrigerer vi for at refundert investeringsmoms 
ble ført til inntekt i driften i 2012 og 2013. 
Disse korreksjonene viser at fylkes-
kommunenes handlingsrom var positivt alle år 
i perioden 2012-2014, og at det økte svakt fra 
2013 til 2014 etter å ha gått klart ned fra 2012 
til 2013.
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Kommunene trekker opp 
gjeldsveksten
Gjeldsveksten i kommunesektoren siste tolv 
måneder var ifølge kredittindikatoren K2 på 8,2 
pst. Samlet brutto gjeld var på 434 mrd kroner, 
en økning på 48 pst siden utgangen av 2010. 
Veksten per utgangen av november 2015 er 
på nivå med veksten kommunesektoren har 
hatt siden 2012; stabilt på mellom 7 ½ og 9 
prosent, og 1 – 2,5 prosentpoeng over gjen-
nomsnittsveksten i publikumssektoren, som 
foruten kommunesektoren består av hus-
holdningene og ikke-finansielle foretak. I 2010 
og 2011 hadde kommunesektoren betydelig 
høyere gjeldsvekst. 

Kredittforetakene (Kommunalbanken og KLP 
Kommunekreditt) er fortsatt den viktigste  
kredittkilden for kommunesektoren, med en 
andel av gjelden på 51 pst per utgangen av 
november 2015. Kredittforetakenes andel av 
gjelden har imidlertid vist en stabilt fallende 
tendens fra toppnivået i 2007, hvor andelen 
var oppe i 70 pst. Ved inngangen til 2015 var 
andelen på 55 pst. 

Obligasjons- og sertifikatgjeldens andel av 
gjelden var på 29 pst i november 2015, hvilket 
er den høyeste andelen på hele 2000 tallet. Fra 
utgangen av 2013 har obligasjons- og 
sertifikatgjelden økt med 41,2 mrd kroner, 

fordelt med 20,3 mrd kroner i obligasjonsgjeld 
og 20,9 mrd kroner i sertifikatgjeld. Dette utgjør 
2/3 av samlet gjeldsvekst i denne perioden. 

Per november 2015 utgjorde sertifikatgjelden 
12 pst av kommunesektorens gjeld. Sammen 
med ordinære avdrag på lån i kredittforetakene 
og obligasjonsgjeld som utløper kan det anslås 
at i størrelsesorden 1/5 av den langsiktige 
gjelden har forfall i løpet av kommende 12 
måneder. Den høye andelen sertifikatgjeld 
innebærer at langsiktige investeringer er finan-
siert med lån med kort løpetid, og gjennom 
dette har kommunesektoren økt sin re-
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finansieringsrisiko. 
De kommunale foretakene og kommunale 
aksjeselskaper som driver i markedsmessig 
konkurranse har på samme måte som kom-
muneforvaltningen økt sin gjeld til kreditt-
institusjoner og i obligasjoner og sertifikater. 
Per september 2015 var gjelden på 158 mrd 
kroner. Dette utgjør cirka 37 pst av kommune-
forvaltningens gjeld, mens tilsvarende andel 
ved utgangen av 2010 tilsvarte i underkant av 
34 pst.

Kommuneforvaltningens innskudd i banker 
og beholdning av obligasjoner og sertifikater 
har ikke økt i takt med gjelden. Per september 
2015 utgjorde disse plasseringene 102,5 mrd 
kroner; en økning på om lag 25 mrd kroner fra 
utgangen av 2010. Økningen bør ses i 

sammenheng med økende driftsaktivitet i 
sektoren og følgelig økt behov for likviditet. 
Beholdningene av obligasjoner og sertifikater 
utgjør cirka 14 pst av samlede plasseringer.

Rentefølsomhet
Om lag 2/3 av kommuneforvaltningens lån har 
kortere rentebinding enn ett år. Dette er til-
svarende andel som i de senere årene. 
Endringer i rentenivået kan derfor forventes å 
gi en relativt rask innvirkning på kommunesek-
torens renteutgifter. Men ikke alle renteutgifter 
må bæres av kommunen selv.

For å kunne gi et grovt bilde av hva en rente-
endring isolert sett vil kunne ha å si for sek-
toren samlet, har KS i flere år beregnet netto 
renteeksponert gjeld for kommuner og fylkes-
kommuner. I beregningen korrigeres brutto 
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lånegjeld for opptatte lån i Husbanken for videre 
utlån til kommunens innbyggere og lån med 
ulik statlig rentestøtte. Det tas også hensyn til 
bankinnskudd som kommunen har, samt an-
svarlige lån til kraftsektoren. Endelig korrigeres 
det for renter knyttet til realkapital i VAR-sekto-
ren, siden finanskostnadene for disse tjenes-
tene i stor grad kan dekkes inn gjennom økte 
gebyrer fra innbyggerne.

Per utgangen av november 2015 anslås kom-
munesektorens renteeksponerte gjeld til 170 
mrd kroner. Det innebærer at 1 prosentpoeng 
økt rente vil medføre økte netto renteutgifter 
for kommunene med i størrelsesorden 1,7 mrd 
kroner før det tas hensyn til rentebindinger. 
Dette er en økning på 0,6 mrd kroner eller over 
50 pst siden utgangen av 2012. 

Kommunesektorens rentefølsomhet vil også i 
noen grad også kunne påvirkes av marginen 
mellom innlånsrente og innskuddsrente. Et 

mål for dette kan være kommuneforvaltningens 
rente på nedbetalingslån i kredittforetakene 
sammenholdt med innskuddsrenten i bank. 
Per utgangen av 3 kv 2015 lå renten på ned-
betalingslån i kredittforetakene om lag 0,15 
prosentpoeng over innskuddsrenten. Rett etter 
finanskrisen var dette forholdstallet positivt 
med over 1 prosentpoeng. De historiske tallene 
viser også at det tok noe tid før rente-
differansen kom ned på mer vanlige nivåer. 
Dette kan indikere at utslagene av rente-
endringer for kommuneforvaltningen vil kunne 
påvirkes av den makroøkonomiske situasjo-
nen.

Marginen mellom innlånsrente og innskudds-
rente per 3 kvartal 2015 er høyere enn det har 
vært de siste par årene. Kredittinstitusjonene 
har økt sine påslag på referanserenten ved 
utlån til kommunesektoren. Økningen kan 
skyldes flere forhold. For det første økt fokus på 
kravet til 20 pst kapitaldekning for lån til norske 
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kommuner som følge av heving av det mot-
sykliske kapitalbufferkravet for banker i som-
mer sammen med innføring av nye likviditets-
krav fra kommende nyttår. I de fleste andre 
EØS-land har myndighetene gitt kommune-
lån 0-vekt, det betyr for eksempel at norske 
banker kan gi billigere lån til svenske kommu-
ner enn til norske. Videre vil innføringen av en 
buffer for systemviktige banker, som Kommu-
nalbanken, innebære at man må møte kapital-
kravet ved enten økt inntjening og/eller svakere 
utlånsvekst når det ikke tilføres økt egen-
kapital. I tillegg er Kommunalbanken er en 
meget viktig finansieringskilde for kommune-
sektoren, og økte rentemarginer og til-
stramming i kredittilgang fra banken vil dermed 

også bidra til å trekke opp rentene på lån fra 
andre lånekilder.

I beregningen av renteeksponert gjeld er det 
ikke tatt hensyn til at kommunesektoren har 
betydelige pensjonsmidler plassert i fond/liv-
selskaper. Endringer i renten vil påvirke finans-
avkastningen på kommunesektorens oppsparte 
pensjonsmidler, og derigjennom pensjons-
kostnadene. Hvordan en renteendring slår ut 
på avkastingen på kort sikt, er det vanskelig 
å si noe om. Over tid er det grunn til å anta at 
lavere rente vil gi lavere avkastning og dermed 
høyere pensjonskostnader, mens en høyere 
rente vil gi høyere avkastning og dermed lavere 
pensjonskostnader. 

Pensjonsbildet kompliseres også ved at det 
ikke er noen én til én sammenheng mellom 
pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene 
kommunene har påtatt seg. Regnskapsmessig 
måles pensjonsforpliktelsene som opp-
arbeidede pensjonsrettigheter på balanse-
dagen med lineær opptjening, der beregningen 
av fremtidige pensjoner tar hensyn til fremtidig 
lønnsutvikling. Ved utgangen av 2014 er kom-
munenes og fylkeskommunenes pensjonsfor-
pliktelser, der det også tas hensyn til forventet 
fremtidig vekst i pensjonene, regnskapsført 
med 500 mrd kroner – drøyt 100 mrd kroner 
mer enn det kommunesektoren har regn-
skapsført i pensjonsmidler. Netto pensjonsfor-
pliktelse holdt seg om lag uendret i perioden 
2012 til 2014. 
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Lav vekst i 
fastlandsøkonomien
Redusert etterspørsel fra petroleums- 
næringen i Norge og i utlandet har ført til lav 
vekst i fastlandsøkonomien siste halvannet 
år. Fra 3. kvartal 2013 har oljeinvesteringene 
falt hvert kvartal. I perioden 4. kvartal 2014 
– 3. kvartal 2015 økte samlet produksjon for 
alle næringer i Norge med 2,5 prosent, sett i 
forhold til foregående fire kvartaler, som er litt 
sterkere enn for foregående firekvartalsperiode. 
Det er imidlertid BNP Fastlands-Norge som 
forteller mest om det innenlandske konjunk-
turbildet, og her var BNP-veksten på knapt 1 
prosent. Til sammenlikning er SSBs anslag på 
trendveksten i BNP Fastlands-Norge på 2,25 
prosent. Reduserte investeringer i petroleum-
snæringen er hovedårsak til den svake kon-
junkturutviklingen.

Den regionale utviklingen
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Utvinning og rørtransport av olje og gass 
hadde den sterkeste veksten av alle næringer 
på henholdsvis 5,8 prosent og 8,2 i siste fire-
kvartalsperioden. Tjenester tilknyttet utvinning 
av olje og gass fortsatte tilbakegangen og 
hadde en stor nedgang i veksten på -8,4 
prosent. Aktivitet som var direkte rettet mot 
petroleumsnæringen har altså falt klart.
 
Den oljedrevede konjunkturnedgangen har nå 
også begynt å treffe norsk økonomi og nærin-
ger på bred front. Imidlertid har en svak krone-
kurs bidratt til økt eksport fra næringer med 
liten tilknytning til oljeindustrien og har også 
bidratt til noe styrking av konkurranseevnen for 
hjemmemarkedsorienterte næringer.

Svak kronekurs, lav rente og ekspansiv finans-
politikk har bidratt til høy vekst innen bygg og 
anlegg på 5,1 prosent i siste kvartals-
perioden. Det har også vært en relativt sterk 
vekst for overnatting med 4,5 prosent. Den 
svake kronekursen har bidratt til at flere uten-
landske turister kommer hit, men også til at 
nordmenn i større grad enn tidligere ferierer i 
Norge. Næringen informasjon/kommunikasjon 
økte også betydelig med 4,8 prosent. Den 
samlede veksten for primærnæringene var 
svak i siste kvartalsperiode sett i forhold til 
forrige kvartalsperiode. 
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Vekstbildet for fylkene er snudd
En samlet produksjonsindikator for hvert fylke 
kan beregnes ved å veie sammen utviklingen 
i de ulike næringene og fylkenes andel av den 
samlede produksjonen i hver av dem. Basert 
på en slik beregning hadde alle fylkene en 
realvekst i BNP i perioden i perioden 4. kvartal 
2014 – 3. kvartal 2015. Men alle fylkene, unn-
tatt Telemark, hadde en svakere produksjons-
vekst enn i forrige firekvartalsperiode. Spesielt 
hadde Rogaland en svak vekst, men også  
Hordaland, Møre og Romsdal og Buskerud 
hadde en betydelig svakere vekst enn forrige 
periode.  Vekstbildet for fylkene er imidlertid 
snudd. Fylker med den laveste veksten fra den 
foregående konjunkturoppgangen som Finn-
mark, Troms, Nordland, Oppland, Hedmark, 
Østfold og Telemark hadde den siste kvartals- 
perioden den sterkeste veksten av landets 
fylker.

Den økonomiske aktiviteten tilknyttet utvinning 
av råolje og naturgass har hatt en særskilt 
svak utvikling i siste periode sammenliknet 
med forrige, noe som spesielt kan ha rammet 
Rogaland. Foruten oljetilknyttet virksomhet 
er Hordaland også stor innen mange andre 
næringsområder der veksten var svak: olje-
raffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og 
møbler. Nedgang i både oljetilknyttet aktivitet 
og møbelproduksjon har trolig bidratt til svak 
vekst i Møre- og Romsdal, som har 25 prosent 
av landets produksjon. 

I tillegg til en generell svakere vekst, har nok 
Buskerud blitt påvirket av nedgangen innen 
næringsområdene produksjon av metallva-
rer, elektrisk utstyr og maskiner, verftsindustri 
og annen transportmiddelindustri, trelast-, 
trevare- og papirvareindustri. Akershus og 
Aust-Agder har hatt en generell nedgang. 
En generell nedgang i aktiviteten og særlig 
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innen produksjon av metaller kan ha bidratt til 
svak vekst i Vest-Agder. At Hedmark har gått 
tilbake, skyldes nok den svakere veksten innen 
skogbruk i siste kvartalsperiode enn forrige 
kvartalsperiode. 

Næringene i Finnmark, Nordland og Troms 
har hatt en realvekst i siste firekvartalsperiode, 
men svakere enn forrige firekvartalsperiode. 
Vekstnæringer i Nordland kan knyttes til fiske/
fangst/akvakultur samt produksjon av metaller. 
Fiske, fangst, akvakultur kan også knyttes til 
produksjonsvekst i næringene i Troms og Finn-
mark. Bergverksdrift har vært en stor næring i 
Finnmark, og i Syd-Varanger har det vært en 
stor oppsigelsesrunde som har ført til en svak 
vekst i denne perioden og nedgangen i veksten 
i forrige periode, denne utviklingen fanges 
imidlertid bare delvis opp av beregningene. 

Økningen i kjemisk og farmasøytisk industri 
og produksjon av kjemiske råvarer, kan være 
årsaken til den lille positive veksten i næringene 
i Telemark.

Økt arbeidsstyrke og ledighet
Tall fra SSB viser en vekst i sysselsetting og 
arbeidsstyrke for landet på henholdsvis 0,8 
prosent og 1,6 prosent i perioden 4. kvartal 
2014 – 3. kvartal 2015. Arbeidsledighetsraten 
har dermed økt i perioden. For alle fylker under 
ett, har arbeidsledighetsraten økt fra 3,7 pro-
sent til 4,5 prosent siste år. For Østfold, 
Telemark, Aust-Agder og Rogaland var 
arbeidsledighetsraten på rundt 5,5 prosent 
i utgangen av 3. kvartal 2015. Den laveste 
arbeidsledighetsraten hadde Finnmark og 
Nord-Trøndelag på henholdsvis 2,6 prosent og 
2,9 prosent.

Selv om sysselsettingen og arbeidsstyrken 
viste vekst for landet under ett, var ikke dette 
tilfellet for alle for fylkene; Rogaland og Agder-

fylkene hadde negativ vekst både i arbeids-
styrken og sysselsettingen. Arbeidstilbud og 
sysselsetting går vanligvis i samme retning. 
Men det siste året gikk arbeidstilbud og syssel-
setting i landet motsatt vei regnet som andel 
av yrkesbefolkningen.

Det har vært sterkest vekst i arbeidsstyrken i 
Hedmark, Østfold og Nord-Trøndelag i siste 
firekvartals-periode. Rogaland og Agderfylkene 
har hatt sterkest nedgang i arbeidsstyrken. 
Rogaland og Agderfylkene har også hatt 
sterkest nedgang i sysselsettingen. Størst 
vekst i sysselsettingen har det vært i Vestfold, 
Nord-Trøndelag og Østfold i siste firekvartals-
periode. Sammenlikner vi sysselsettingen siste 
firekvartalsperiode med forrige kvartalsperiode 
har den snudd fra en nedgang til en økning 
i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 
Telemark, Vestfold og Østfold. De fylkene som 
hadde en økning i sysselsettingen i forrige 
kvartalsperiode, men som nå har en nedgang 
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i sysselsettingen, er Rogaland, Vest-Agder, 
Aust-Agder og Oppland.

Til tross for lav aktivitetsvekst har syssel-
settingen fortsatt å øke noe. Samtidig har 
veksten i antallet som ønsker arbeid vært stør-
re. Arbeidsledigheten har derfor økt klart siden 
våren 2014. Det har lenge vært en særlig sterk 
sysselsettingsvekst i tjenester tilknyttet ut-
vinning av råolje og naturgass. I løpet av det 
siste året har sysselsettingen i denne nærin-
gen falt «dramatisk». Sysselsettingen i industri 
som primært leverer til petroleumsnæringen, 

som verfts- og transportmiddelindustri samt 
reparasjon og installasjon av maskiner og 
utstyr, har også falt det siste året. I bygg og 
anlegg har sysselsettingen økt. Innenfor fiske, 
fangst og akvakultur har det vært en betydelig 
økning i sysselsettingen på hele 4 prosent fra 
andre til tredje kvartal 2015. Økning i offentlig 
etterspørsel og omslag til investeringsvekst i 
fastlandsnæringene kan være viktige faktorer 
bak en moderat økning i aktivitetsveksten 
framover.
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Innvandring oppveier utflytting 
i nord
Befolkningsveksten fra 01.oktober 2014 til 01. 
oktober 2015 for landet under ett var på 0,95 
prosent. Det var Oslo og Akershus som hadde 
høyest vekst med henholdsvis 1,69 og 1,57 
prosent. I Oslo bidro fødselsoverskuddet mest 
med 0,91 prosent befolkningsvekst, mens 
i Akershus var det netto innenlands flytting 
som bidro mest med 0,78 prosent. Det var 
Oppland, Hedmark og Nordland som hadde 
lavest vekst med henholdsvis 0,05, 0,18 og 
0,19 prosent. I Oppland og Nordland ga netto 
innenlands utflytting isolert sett en befolknings-
nedgang på henholdsvis 0,36 og 0,74 prosent, 
mens Hedmark hadde et negativt fødselsover-
skudd som isolert sett ga en befolkningsned-
gang på 0,20 prosent.

Tre fylker hadde negativt fødselsoverskudd. 
Det var Hedmark, Oppland og Telemark. 
Fødselsoverskudd bidro prosentvis mest til 
befolkningsvekst i Oslo og Rogaland. Netto 
innvandring bidro prosentvis mest til befolk-
ningsvekst i Finnmark og Troms og prosentvis 
minst til befolkningsvekst i Østfold og Akers-
hus. I 8 fylker bidro netto innenlands innflytting 
til økt folketall, mens i 11 fylker ga netto innen-
lands utflytting isolert sett redusert folketall. 
Netto innenlands innflytting bidro prosentvis 
mest til befolkningsvekst i Akershus og Østfold 
og bidro isolert sett til størst prosentvis ned-
gang i Finnmark og Nordland. For mange fylker 
med stor netto innenlandsk utflytting ga netto 
innvandring særlig positive bidrag til folketallet, 
jf figur.
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Ulik skattevekst mellom 
fylkene
Skatteinntektene til kommunene økte nominelt 
med 6,0 pst fra 2014 til 2015. Når vi korrigerer 
for befolkningsveksten og måler skatteinn- 
tektene pr innbygger, får vi en vekst på 4,8 
pst. Som i tidligere år var det også i 2015 store 
fylkesvise forskjeller i skatteveksten. For kom-
munene var det sterkest vekst i Troms med 8,8 
pst og i Oslo og Finnmark som begge hadde 
en vekst på 7,5 pst. Også for fylkeskommune-
ne var veksten sterkest i Troms (8,0 pst), fulgt 
av Finnmark med en vekst på 7,1 pst.  For 
fylkeskommunene samlet økte skatteinntektene 
med 5,5 pst. 

Skatteveksten var klart svakest i Rogaland, 
både for kommunene (3,3 pst) og fylkeskom-
mune (2,7 pst).  Ingen fylker hadde nedgang 
i skatteinntektene.  Skattefundamentet er det 
samme for kommunene og fylkeskommune-
ne, bortsett fra at fylkeskommunene ikke har 
inntekter fra formuesskatten. 

Det er betydelige forskjeller mellom fylkene også 
når man måler skatteveksten pr innbygger. Målt 
på denne måten var veksten sterkest i de tre 
nordligste fylkene og Hedmark. I figur er vist 
hvordan veksten i kommunenes skatteinntekter 
varierer samlet (blå søyler) og målt pr innbyg-
ger (gule søyler). Forskjellen mellom de blå og 
gule søylene gjenspeiler befolkningsveksten i 
hvert enkelt fylke. 
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Sterkest skattevekst i store 
kommuner 
I tillegg til variasjonen mellom fylkene, er det 
variasjoner i skattevekst mellom kom- 
munene når vi grupperer dem etter innbygger-
tall. Variasjonen i 2015 var imidlertid mindre 
mellom kommuner av ulik størrelse enn den 
var mellom fylkene. Figuren nedenfor viser at 
kommunegruppen med over 50.000 innbyg-
gere hadde sterkest vekst, og at veksten var 
svakest i gruppen med 3000-4999 innbyggere. 
Tromsø og Oslo hadde sterkest vekst av de 
største kommunene, med henholdsvis 8,3 
pst og 7,5 pst vekst. Svakest vekst i denne 
gruppen hadde Sandnes og Stavanger med 
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Vedleggstabeller
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Befolkningsendringer etter fylke
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Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner
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Kommunesektorens inntekter
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Brutto driftsutgifter for kommuner og fylkeskommuner etter tjenesteområde



 KS
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo

Telefon: 24 13 26 00

 ks@ks.no
 www.ks.no

D
esign: B

ly.as

ISBN: 978-82-93100-14-0


