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Etter tilbakeslaget – nye utfordringer

Det moderate økonomiske oppsvinget hos våre 
viktigste handelspartnere fortsetter. Her hjemme er 
det nå forventninger om at vi er i ferd med å legge 
det økonomiske tilbakeslaget drevet av nedgangen 
i oljevirksomheten bak oss. Sterke motkrefter i form 
av rekordlave renter og rekordbruk av oljepenger 
over statsbudsjettet har vært særdeles viktig, for at 
tilbakeslaget synes å ha blitt moderat og kortvarig. 
En kraftig økning i konsum og investeringer i offentlig 
forvaltning har vært avgjørende for å holde nivået på 
samlet etterspørsel oppe. 

Dette har også vært av stor betydning for 
kommunesektoren. En vesentlig sterkere 
skatteinngang enn det som har vært lagt til grunn 
i budsjettene, har gitt sektoren en realvekst i frie 
inntekter på nesten 6 prosent de to siste årene. For 
sektoren i alt ligger det an til et netto driftsresultat 
som andel av inntekt på 3 ¾ prosent i 2016, det 
høyeste siden 2006, da også skatteinngangen 
ble langt høyere enn lagt til grunn. Gjennom 
inntektsutjevningen har effekten av oljenedgangen for 
kommuner på Sør-/Vestlandet blitt betydelig dempet. 

Samtidig har rekordhøye investeringer gitt en sterk 
gjeldsvekst for sektoren. Veksten har riktig nok 
avtatt det siste året, men mye tyder på at dette 
skyldes muligheter for midlertidig utnyttelse av 
andre finansieringskilder enn nye låneopptak. KS’ 
budsjettundersøkelse tyder ikke på at investeringene 
er på vei ned.

Dersom norsk økonomi nå er i ferd med å 
legge tilbakeslaget i oljevirksomheten bak seg 
vil den økonomiske politikken stå overfor nye 
utfordringer. Også dette vil få stor betydning for 
kommunesektoren.

Skulle de siste årenes raske innfasing av 
oljeinntekter fortsette, vil det ikke vare mange år 
før det finanspolitiske handlingsrommet for bruk av 
oljeinntekter er fullt utnyttet. Deretter ligger det an 
til en kraftig økning i utgiftene til helse og omsorg 
knyttet til aldringen i befolkningen. Det kan tilsi 
en strammere finanspolitikk i de nærmeste årene 
framover. Samtidig som merskatteveksten i 2015 
og 2016 i hovedsak er engangspenger som ikke 
videreføres, så kan også rommet for å tilgodese 
sektoren med økte inntekter bli mer begrenset.

Det ligger dessuten ikke an til ytterligere nedgang 
i rentene, snarere kan en stå overfor økte renter 
som følge av økte renter internasjonalt. Høy 
inntektsvekst og lave renter har gjort gjeld lett å 
bære for kommunene gjennom mange år nå. Om 
inntektsveksten skulle bli lavere enn rentene blir det 
tyngre.

De framtidige utfordringene med å finansiere 
velferdstjenester til en aldrende befolkning kan i 
noen grad løses ved økte skatter. Men erfaringer 
fra våre naboland viser at det selv for nordiske 
velferdsstater synes å være klare grenser for hvor 
sterkt skattetrykket kan bli. I så fall må en dempe 
utgiftsveksten, enten ved å la brukerne betale mer, 
kutte i velferdstjenestene eller ved å effektivisere 
dem. Innenfor barnehage, grunnskole og pleie 
og omsorg synes kommunene å ha effektivisert 
med ½ prosent i året fra 2008 til 2015. Dette er 
et bra resultat, men i framtida vil en enda sterkere 
effektivisering være nødvendig.  

9. februar 2017
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Kommunesektoren og nasjonaløkonomien

Etter motkonjunkturpolitikken
Etter at BNP-veksten for Fastlands-Norge flatet 
ut gjennom 2015 og inn i 2016, har veksten 
de siste kvartalene igjen tatt seg noe opp og 
økningen i arbeidsledigheten har stanset opp. I 
Eurolandene og USA er den økonomiske veksten 
rimelig god og ledigheten for nedadgående. 
Konsensusoppfatningen er at denne utviklingen 
vil fortsette gjennom 2017. Samtidig ventes det at 
veksten i Norge vil ta seg ytterligere noe opp og at 
arbeidsledigheten har nådd sitt toppnivå.

Ser vi på samlet etterspørsel rettet mot norsk 
økonomi, regnet utenom eksporten av råolje og 
naturgass, har imidlertid utviklingen i 2016 vært 
betydelig svakere enn for produksjonen, noe som 
blant annet henger sammen med at noe av den økte 
produksjonen har gått til lager. Utenom konsum og 
investeringer i offentlig forvaltning, har etterspørselen 
i 2016 ligget klart under nivået året før. Oppsvinget 
i privat etterspørsel fra fastlandsøkonomien har 
altså ikke vært sterkt nok til å motvirke fallet i 
oljeinvesteringene og fallet i eksporten av varer og 
tjenester utenom råolje og naturgass.

En kraftig økning i konsum og investeringer i 
offentlig forvaltning har dermed vært avgjørende 
for å holde nivået på samlet etterspørsel oppe. En 
slik motkonjunkturpolitikk har vært mulig innenfor 
den finanspolitiske handlingsregelen for bruk av 
oljepenger, fordi verdien på – og dermed forventet 
avkastning av – «oljefondet» (SPU) økte kraftig 
målt i norske kroner da kronekursen svekket seg 
som følge av oljeprisfallet gjennom 2015. Kraftig 
økte realinvesteringer i både stat og kommuner 
har for øvrig vært ansett som nødvendig som 
følge av sterk befolkningsvekst over mange år, 
et stort vedlikeholdsetterslep og økte krav til 
standard på infrastrukturen. Sett over flere år har 
investeringsveksten vært sterkest i staten, som har 
kunnet finansiere investeringene gjennom økende 
bruk av oljepenger, og noe svakere i kommunene, 
der investeringene i stor grad har måttet bli 
lånefinansiert.
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Dersom norsk økonomi nå er i ferd med å legge 
tilbakeslaget i oljevirksomheten bak seg, vil den 
økonomiske politikken stå overfor nye utfordringer. 
Med de siste årenes raske innfasing av oljeinntekter, 
vil det ikke vare mange år før finanspolitikken 
stanger mot taket i handlingsregelen; det vil si at 
det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet 
spiser opp hele avkastningen av SPU-fondet 
(Oljefondet), jf figur «Bruk av oljepenger». Det gjelder 

spesielt dersom standard og dekningsgrader 
på helse- og omsorgstjenester skal kunne følge 
velstandsøkningen ellers i samfunnet, illustrert med 
den bredstiplede kurven i figuren som viser bruk 
av «oljepenger». Det tilsier et stort behov for en 
politikkomlegging som demper veksten i utgiftene 
eller øker veksten i inntektene utover det som ligger 
inne i anslagene i dag.
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De framtidige utfordringene med å finansiere 
velferdstjenester til en aldrende befolkning kan i 
noen grad løses ved økte skatter. Men erfaringer 
fra våre naboland viser at det selv for nordiske 
velferdsstater synes å være klare grenser for hvor 
sterkt skattetrykket kan bli. I så fall må en dempe 
utgiftsveksten, enten ved å la brukerne betale mer, 
kutte i velferdstjenestene eller ved å effektivisere 
dem. Innenfor barnehage, grunnskole og pleie 
og omsorg synes kommunene å ha effektivisert 
med ½ prosent i året fra 2008 til 2015. Dette er 
et bra resultat, men i framtida vil en enda sterkere 
effektivisering være nødvendig.

Fortsatt lav produksjonsvekst
Det har vært en svak BNP-vekst for fastlands-
økonomien hittil i år. De fire siste kvartalene sett 
under ett var veksten på 0,5 pst, regnet fra fore-
gående fire kvartaler. Det er lavere enn hva 
prognose makerne forventet for 2016. Det har også 
vært en svak vekst i bruttoproduktet i kommune-
sektoren i 2016, men de siste fire kvartalene, regnet 
fra de fore gående fire kvartaler har vært på 1,7 
pst. I Nasjonalbudsjettet 2016 ble det anslått at 
produksjonen i kommunesektoren ville øke med 1,8 
pst i 2016.

Veksten i det kommunale konsumet har det siste 
kvartalet vært noe høyere enn det private konsumet.  
Det kommunale konsumet er de tjenestene som ikke 
finansieres av brukerbetalinger, men av skatter og 
overføringer mv. Veksten for de fire siste kvartalene, 
regnet fra tilsvarende foregående periode var på 1,8 
pst. Tilsvarende vekst har det vært for de to siste 
kvartalene, regnet som årlig rate fra foregående to 
kvartaler. Dette er på noe lavere en siste prognose 
fra Nasjonalbudsjettet, hvor Regjeringen anslo en 
helårsvekst for 2016 på 2,3 pst. 

Veksten i det private konsumet de to siste kvartalene 
var til sammenligning på 1,1 pst, regnet som årlig 
rate fra foregående to kvartaler. Anslaget for 2016 
fra Nasjonalbudsjettet i oktober var på 1,4 pst, og 
om lag på linje med anslagene fra SSB og Norges 
Bank. Dette er omtrent som det SSB forventet at 
veksten i det private konsumet ville være i 2016. 
Forventningene om vekst i det private konsumet falt 
igjennom året. SSB og Norges Bank trodde senest 
i september at veksten skulle bli nærmere 2,0 pst i 
2016.  For 2017 er anslaget fra Finansdepartementet i 
Nasjonalbudsjettet på 2,3 pst, mens anslaget fra SSB 
i desember er på 2 pst.

Norsk økonomi - regnskap og prognoser
Regnskap, sesongjustert Anslag for 2016 Anslag for 2017

Realvekst fra Kvartalsrater Årl.rate, siste 2) SSB NBa FIN SSB NBa SSB NBa FIN SSB NBa

foregående periode 16:2 16:3 4 kvart. 2 kvart. 15/9 22/9 6/10 1/12 15/12 15/9 22/9 6/10 1/12 15/12

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

Offentlig konsum3) 0,7 0,4 2,0 2,4 2,6 2,7 2,6 2,2 3,4 1,9 2,6 1,7 1,7 2,5

 - kommuneforvaltningen 0,4 0,3 1,8 1,8 .. .. 2,3 .. .. .. .. 1,5 .. ..

Oljeinvesteringer -4,9 -0,6 -15,2 -12,9 -19,1 -15,5 -14,0 -15,8 -15,2 -8,0 -4,2 -10,0 -11,8 -11,4

Investeringer Fastl.-Norge4) 1,7 3,4 5,1 7,4 4,3 .. 4,8 5,6 .. 5,1 .. 4,9 5,0 ..

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

 - boliger 2,5 3,1 8,7 9,5 8,4 7,6 8,7 9,3 8,3 9,1 4,0 5,6 6,9 6,4

 - offentlig forvaltning 3,2 7,5 9,3 13,5 4,0 .. 5,3 6,0 .. 6,2 .. 5,1 5,0 ..

 - - kommuneforvaltningen 0,5 0,3 11,2 -9,8 .. .. 8,0 .. .. .. .. 3,0 .. ..

Etterspørsel fra Fastl.Norge 0,8 0,8 2,4 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6

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

 - tradisjonell vareeksport5) -1,5 -0,7 -3,7 -8,5 -1,4 -4,0 -1,5 -5,1 -5,4 3,3 3,1 4,6 3,0 2,9

Import i alt -2,6 1,3 2,3 -3,3 0,8 0,6 -0,5 1,1 1,4 2,3 3,0 3,0 1,8 3,0

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

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

 - kommuneforvaltningen 0,3 0,2 1,7 1,3 .. .. 1,8 .. .. .. .. 1,5 .. ..

Timeverksproduktivitet FN 0,5 0,1 0,8 1,3 1,0 .. 1,1 0,8 .. 1,9 .. 1,3 1,4 ..

Utførte timeverk F-Norge -0,1 0,1 -0,3 0,0 -0,1 .. -0,1 -0,1 .. 0,2 .. 0,4 0,3 ..

 - kommuneforvaltningen 0,1 0,2 1,2 0,7 .. .. 1,2 .. .. .. .. 0,8 .. ..

Antall sysselsatte i alt 0,0 0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,3 0,2 -0,1 -0,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,4

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

Memo: BNP handelspartnere 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1
1) Regnskap er det kvartalsvise nasjonalregnskapet fra SSB. Anslag FIN, NBa og SSB er sist publiserte prognoser

    fra hhv. Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.

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

3) Norges Banks prognoser inkluderer også off. investeringer.

4) Norges Banks prognoser pr 17/12 inkluderer ikke off investeringer.

5) Norges Banks prognoser inkluderer også tjenesteeksport.
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Investeringene i kommunesektoren har de siste 
årene vært på et historisk høyt nivå. Investeringene 
varierer betydelig fra kvartal til kvartal, men har 
gjennomgående vist en noe avtakende vekst 
gjennom de siste årene. De siste fire kvartalene var 
økningen hele 11,2 pst, mens den var negativ på 
-9,8 pst de siste to kvartalene, begge regnet som 
årlig rate fra foregående periode. I nasjonalbudsjettet 
i høst ble veksten i 2016 anslått til 8,0 pst. 
Finansdepartementet forventer at veksten i 2017 skal 
øke moderat med 3,0 pst i 2017.

Også investeringene i Fastlands-Norge har variert 
betydelig fra kvartal til kvartal. Mens veksten for de 
siste fire kvartaler var 5,1 pst, var veksten de siste to 
kvartalene økt til 7,4 pst, begge regnet som årlig rate. 
Investeringene i boliginvesteringene har vært økende 
i 2016, og veksten for de siste to kvartalene, regnet 
som årlig rate fra foregående to kvartaler var på 9,5 
pst.
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Oljeinvesteringene har de siste fire kvartalene falt 
med 15,2 pst, regnet fra foregående fire kvartaler, på 
linje med SSB og Norges Banks årsanslag for 2016. 
For 2017 forventer SSB og Finansdepartementet en 
nedgang på om lag 10 prosent. 

Svak sysselsettingsvekst
Utførte timeverk i kommunesektoren økte med en 
årlig rate på 0,7 pst de siste to kvartalene, målt opp 
mot foregående to kvartaler. Veksten de siste fire 
kvartalene var på 1,2 pst, regnet fra de foregående 
fire kvartalene, likt med anslaget i Nasjonalbudsjettet 
for 2016. Veksten for kommunene var klart sterkere 
enn timeverksveksten for fastlandsøkonomien, som 
falt med -0,3 pst. For 2017 er det i Nasjonalbudsjettet 
anslått en økning i timeverkene i kommunesektoren 
på 0,8 pst.

De to siste kvartalene var veksten i antall sysselsatte 
for Norge i alt på 0,1 pst, regnet fra de fore-gående 
fire kvartalene. I kommunesektoren var veksten 1,0 
pst i samme periode.  Totalt har antall sysselsatte i 
kommunal sektor økt med om lag 5 200 fra 3. kvartal 
2015 til 3. kvartal i 2016, mens sysselsatte i staten 
har økt med 2 900. Økningen i offentlig sektor har 
vært størst innenfor helse- og omsorgstjenester, med 
om lag 7 000.  

Antall sysselsatte i privat sektor ble redusert med 
omlag 12 000 i samme periode. Nedgangen har 
vært størst innen industrien og i utvinning av råolje 
og naturgass inkludert tjenester. I industrien har 
sysselsettingen gått ned med 11 600, mens innenfor 
oljesektoren m.m. har sysselsettingen gått ned 
med 8 600 fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. 
Nedgangen innenfor olje var størst fra 4. kvartal 2015 
til 1. kvartal 2016.
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Svak nedgang i sykefraværet
Tall fra KS` viser at sykefraværet i kommuner og 
fylkeskommuner var på om lag 9,6 prosent i perioden 
4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. Dette utgjør en liten 
nedgang fra tilsvarende periode i fjor. Siden 2011 har 
trenden likevel vært svakt stigende.

For kommunene var sykefraværet på 9,8 prosent, og 
for fylkeskommunene 7,2 prosent. Det legemeldte 
fraværet var totalt på 8,3 prosent. Det legemeldte 
fraværet er fortsatt høyest i kommunene med 8,5 
prosent mot 6,3 prosent i fylkeskommunene.

SykefrAVÆr i kommuNeSektoreN 
3. kVArtAL 2016, ProSeNt

I alt Fylkes-kommuner Kommuner

Totalt 9,6 (-0,1) 7,2 (-0,1) 9,8 (-0,1)

Legemeldt 8,3 (-0,1) 6,3 (-0,1) 8,5 (-0,1)

Egenmeldt 1,3 (-0,0) 0,9 (-0,0) 1,3 (-0,0)

I arbeidsperioden 4,1 (-0,1) 3.2 (-0,1) 4,2 (-0,1)

Utenfor arbeidsperioden 5,5 (-0,0) 4,0 (-0,0) 5,7 (-0,0)

Kvinner 10,8 (-0,1) 8,8 (-0,1) 11,0 (-0,1)

Menn 5,8 (-0,1) 4,9 (0,0) 6,0 (-0,1)

tall i parentes viser endring i prosentpoeng fra 4. kvartal 2015.

Sykefraværet i kommunene varierer mellom ulike 
sektorer Sykefraværet er fortsatt høyest innen 
barnehagesektoren med 12,3 prosent og i helse- og 
omsorgssektoren med 11,2 prosent. Administrasjon 
og teknisk sektor har lavest sykefraværet med 
henholdsvis 7,4 og 6,8 prosent. 

I fylkeskommunene hadde ansatte i videregående 
opplæring fravær på 7,1 prosent, mens ansatte 
innenfor administrasjon og samferdsel hadde fravær 
på hhv. 6,8 og 6 prosent.
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Sterkest utgiftsvekst i helse og barnevern
Kommuneregnskapstall viser at den sterkeste 
utgiftsveksten i perioden 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 
2016 var i kommunehelsetjenesten og i barnevern. 
Sammenliknet med kommunal deflator for 2016 
på 2,6 prosent, så har det vært en realvekst på 
alle områder siden 3. kvartal 2015. Den negative 
veksten innen kommunehelsesektoren i 2015 
skyldes avvikling av ordningen med kommunal 
medfinansiering av sykehusinnleggelser. Kommune-
sektoren som helhet hadde en utgiftsvekst på 5,1 
prosent fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. 

Den røde linjen viser kommunal deflator for 2016 på 2,6 %.

Budsjettundersøkelsen for 2017

Kommuner
KS´ budsjettundersøkelse for 2017 viste at 
budsjettarbeidet i landets kommuner har vært 
krevende. Andelen kommuner som svarte at 
budsjettarbeidet har vært mer krevende enn 
foregående år var noe høyere enn for tilsvarende 
budsjettundersøkelser for 2016, men lavere enn for 
2015 og 2014. 

Undersøkelsen peker mot at netto driftsresultat i 
budsjettene for alle landets kommuner kan bli i stør-
relsesorden 0,8–1,1 pst av driftsinntektene i 2017. 
Dette er lavere enn gjennomsnittlig anbefalt nivå TBU. 
Anslag for effektiviserings- og sparetiltak i kommune-
nes budsjetter i 2017 er i underkant av 3 mrd kroner, 
tilsvarende 0,7 prosent av kommunenes samlede inn-
tekter. Investeringsbudsjettene i utvalgskommunene 

indikerer at kommunene samlet planlegger å investere 
om lag 70 mrd. kroner i 2017. 

Det er størst forventet prosentvis økning i utgiftene til 
sosiale tjenester, som blant annet kan ha sammenheng 
med den økte flyktningetilstrømmingen i 2015. I barne-
vernet forventes det også en betydelig vekst utover 
lønns- og prisveksten, noe som må ses i sammenheng 
med en forventning om at flere barn vil ha behov for 
tiltak. Innenfor pleie og omsorg er det en liten vekst 
utover lønns- og prisvekst. Mange oppgir at de følger 
opp de statlige signalene ved å prioritere habilitering/
rehabilitering i budsjett 2017. 

For skole legger budsjettforslagene opp til at utgifts-
veksten blir noe høyere enn lønns- og prisveksten, når 
svar pr. kommune innbyggervektes. Svarene må ses i 
sammenheng med at antall 6-15 åringer går ned i om 
lag 40 prosent av utvalgskommunene. For landet som 
helhet går antall 6-15 åringer ned i om lag 50 prosent 
av kommunene. Samlet sett er det imidlertid en vekst 
i antallet 6-15 åringer, og dette skyldes vekst i mange 
befolkningsrike kommuner. 

Årsaken til den noe lavere utgiftsveksten for skole enn 
for andre sektorer kan også komme av strukturendrin-
gene i sektoren. I 2007 var det 2 997 grunnskoler i 
Norge. I 2016 var det 2 608. Det har i perioden blitt 
lagt ned 326 små skoler (0-99 elever), 105 mellom 
store skoler (100-299 elever) og blitt opprettet 42 store 
skoler (300 eller flere).  
 

 

Den røde linjen viser Finansdepartementets anslag på kommunal 

deflator for 2017 på 2,5 %.
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Fylkeskommuner
Det var ni fylkeskommuner som svarte at budsjett-
arbeidet for 2017 er mer krevende i år enn i fjor. For 
tilsvarende undersøkelse for 2016 svarte 11 fylkes-
kommuner at budsjettarbeidet for 2016 var mer 
krevende enn for 2015.

Netto driftsresultat ligger ifølge budsjettforslagene til 
fylkeskommunene an til å bli 2,0 pst i 2017, noe som 
er 0,3 prosentenheter lavere enn i vedtatt budsjett 
2016. Nedgangen i netto driftsresultat fra 2016 til 
2017 skyldes at netto finansutgifter øker, ettersom 
det også er en svak økning i brutto driftsresultat. 
Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene 
samlet planlegger å investere for 15,8 mrd. kroner i 
2017, og det er på om lag samme nivå som i 2016. 

Det var tre fylkeskommuner som svarte at vedlike-
holdsetterslepet på fylkesvegene forventes å være 
redusert ved utgangen av økonomiplanperioden. 
Seks fylkeskommuner svarte at etterslepet vil være 
økt ved utgangen av økonomiplanperioden.

I likhet med tidligere, er det stor variasjon mellom sek-
torene når det gjelder endringer i driftsbud sjettet fra 
inneværende år til neste år. Fylkesveier øker med 4,7 
pst og har dermed sterkest økning, mens kollektiv-
transport øker med 3,1 pst. Videregående utdanning, 
tannhelse og sentraladministrasjon får en økning som 
er mindre enn pris- og lønnsveksten på 2,5 pst, mens 
regional utvikling ligger an til reduserte bevilgninger. 

Den røde linjen viser Finansdepartementets anslag på kommunal 

deflator for 2017 på 2,5 %.

Selv om utgiftsveksten til fylkesveier er størst, 
var den kun tre fylkeskommuner som svarte at 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene vil være 
redusert ved utgangen av økonomiplanperioden. 
Seks fylkeskommuner svarte at etterslepet vil være 
økt ved utgangen av økonomiplanperioden.

Flyktninger og sosialhjelp 
Kommunene mottar ulike tilskudd ved bosetting av 
flyktninger, som integreringstilskudd og tilskudd til 
enslige mindreårige asylsøkere. De største utgiftene 
kommer de første årene etter bosettingen. Jo 
raskere flyktningene blir selvhjulpne, jo større andel 
av tilskuddene går rett til kommunen. Selvhjulpenhet 
blant flyktningene bidrar også til mindre press på 
ulike støtteordninger.

Antallet asylsøknader var nokså stabilt i årene 
fra 2012 til 2014 på om lag 10 000 årlig. Antallet 
flyktninger som ble bosatt i kommunene i disse årene 
var også stabilt og var på 6 000 til 8 000. I 2015 var 
det en kraftig økning i antall asylsøkere – og antallet 
ble til slutt drøyt 30 000. Samtidig økte også antall 
bosatte flykninger. I 2015 bosatte kommunene over 
11 000 flyktninger, og i 2016 over 13 000. I 2016 ble 
antallet asylsøkere betydelig redusert, til nærmere 
3 500. Dette vil ha betydning for antall flyktninger 
med behov for bosetting i årene som kommer. Men 
likevel er det slik at antallet flyktninger som IMDi 
(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet 
kommunene å bosette i 2017 nesten er på nivå med 
2016. 

Etter bosetting deltar mange i kommunenes 
introduksjons program. I løpet av 2015 var det i alt 
17 940 deltakere i introduksjonsprogrammet, en økning 
på 22 prosent fra året før. Målet med programmet er 
at nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente 
– som har behov for grunnleggende kvalifisering – skal 
lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdan-
ning. Introduksjonsprogrammet varer vanligvis i to år. 

Hvem kan delta i introduksjonsprogram? 
Personer (utlendinger utenom Norden/EØS) mellom 
18 og 55 år har rett og plikt til introduksjonsprogram 
(introduksjonsloven §2) dersom de: 

• er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en 
norsk kommune mer enn 2 år

• er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi 
• har behov for grunnleggende kvalifisering
 
I tillegg kan kommunen velge å tilby introduksjons
program til andre grupper, eksempelvis til 
person er som har avvist eller avbrutt deltakelse 
i programmet tidligere, personer over 55 år m.fl. 
(introduksjonsloven 3) 

Kilde: IMDi/introduksjonsloven
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Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar 
introduksjonsstønad som inntektssikring. 
Introduksjonsstønaden er skattepliktig og gir 
ikke pensjonspoeng, og den tilsvarer to ganger 
folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år får 
to tredjedeler av dette. Stønaden er like stor for alle 
uansett behov og familiesituasjon, og kommunen har 
det økonomiske ansvaret for introduksjonsstønaden. 
En del av flyktningene i introduksjonsprogram, mottar 
i tillegg økonomisk sosialhjelp. Dersom en ser på 
personer som mottok introduksjonsstønad gjennom 
hele året, er om lag en femtedel av disse også 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp av minst 
seks måneders varighet. Denne andelen var noe 
høyere i 2015 enn den har vært de foregående årene, 
noe som fremgår i figuren under. Det vil variere mye 
hva hver enkelt får utbetalt i økonomisk sosialhjelp.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeidsmarkedsstatus for tidligere deltakere i 
introduksjonsprogrammet kan måles på ulike 
tidspunkt. Tall pr. 2015 fra Statistisk sentralbyrå viser 
at blant de som avsluttet/avbrøt programmet for ett 
år siden (dvs. i 2014) er andelen sysselsatte eller 
under utdanning 58 prosent. Blant de som avsluttet/
avbrøt introduksjonsprogrammet i årene 2011 til 
2013 (dvs. for fire til to år siden) var den tilsvarende 
andelen i overkant av 60 prosent. Tilsvarende var 
andelen for de som avsluttet/avbrøt programmet for 
fem år siden (i 2010) 60 prosent. Dersom en derimot 
ser på hvor mange som er oppgitt med «mottar 
sosialhjelp» som sin arbeidssituasjon, varierer denne 
fra 10 prosent blant de som avsluttet/avbrøt i 2014, til 
6 prosent blant de som avsluttet/avbrøt i 2010. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Befolkningsutvikling
Det var 5 252 166 innbyggere registrert bosatt i 
Norge pr. 1. oktober 2016. Dette var en økning 
på 46 732 innbyggere, tilsvarende 0,9 prosent, fra 
1. oktober året før. Fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 
2015 økte befolkningen med 48 983 innbyggere, 
tilsvarende 0,95 prosent. Det vil si at det har vært 
en nedgang i befolkningsveksten på 2 251 personer 
sammenliknet med samme periode året før.
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Om lag 60 prosent av veksten siste år kom som 
følge av netto innvandring og 40 prosent som følge 
av fødselsoverskudd. Netto innvandring var på 
27 900 personer, der innvandringen var på 66 500 
personer og utvandringen på 38 600 personer. 
Fødselsoverskuddet var på 18 800 personer, der antall 
fødte var på 59 000 og antall døde var på 40 200.

Nedgangen i befolkningsvekst fra året før skyldes 
at netto innvandring var om lag 3 000 lavere enn 
året før. Det som trakk i motsatt retning var at 
fødselsoverskuddet økte med om lag 600 personer. 
Nedgangen i netto innvandring var en kombinasjon 
av at innvandringen var om lag 1 000 lavere og 
utvandringen om lag 2 000 høyere enn året før. 

SSB beregnet i desember i fjor at folketilveksten i 
2016 vil bli på 43 400 personer eller 0,83 prosent. 
Dette er den laveste veksten siden 2006 og vesentlig 
lavere enn middelalternativet i SSBs framskrivning 
fra juni 2016, der befolkningsveksten i 2016 er 
anslått til 56 600 personer tilsvarende 1,08 prosent. 
I de tre første kvartalene i 2016 har det vært en 
befolkningsvekst på 38 181 personer. 

Dersom SSBs anslag for folketilvekst slår til vil dette 
trolig også bety at anslaget for demografiutgifter i 
kommuneopplegget for 2017 kan være overvurdert. 
For 2017 er det anslått at merutgiftene for 
kommunesektoren som følge av den demografiske 
utviklingen vil være på 2,5 mrd. kroner. Av dette 
er det anslått at 2,1 mrd. kroner må finansieres 
innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene bygger 
på forutsetning om samme standard, produktivitet 

og dekningsgrad som i 2015 og omfatter i hovedsak 
sektorene som inngår i inntektssystemet.

TBU har gitt et første anslag for demografiutgifter 
for kommunesektoren i 2018. Merutgiftene i 2018 
er anslått til 2,7 mrd. kroner, der om lag 2,2 mrd. 
kroner vil belaste de frie inntektene. Merutgiftene 
antas i sin helhet å være knyttet til kommunene 
og kan hovedsakelig henføres til vekst i antall 
barn og unge i grunnskolealder og til de eldre 
aldersgruppene. For fylkeskommunene forventes 
det en økning i aldersgruppene som benytter seg 
av kollektivtransport, men dette motsvares av en 
nedgang i aldersgruppen for videregående utdanning.  

KS har fremskrevet merutgiftene knyttet til demografi 
for kommunene frem til 2023. For kommunene gir 
beregningene en årlig gjennomsnittlig vekst frem til 
2023 på 1,0 prosent. Pleie og omsorg trekker opp 
med en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,7 prosent. 
Det er antatt en økning innenfor grunnskole frem 
til 2020 som så vil flate ut frem til 2023. Innenfor 
barnehager er det forventet en svak nedgang frem 
til 2019, mens det deretter forventes en klar økning 
frem mot 2023.

På samme måte har KS fremskrevet 
brutto merutgifter knyttet til demografi for 
fylkeskommunene. For fylkeskommunene viser 
beregningene nedgang i utgiftene frem til 2020, 
for så å øke frem mot 2023. Demografiutgiftene i 
fylkeskommunene følger i stor grad demografien 
knyttet til videregående utdanning, som viser 
nedgang frem til 2020 for så å gå opp igjen, slik 
at nivået i 2023 forventes å bli om lag det samme 
som i 2017. Det vil si at frem mot 2023 kan 
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fylkeskommunenes merutgifter knyttet til demografi i 
hovedsak henføres til lokale ruter.    

Lønnsveksten – høyere eller lavere i 
2017?

De siste anslagene fra Norges Bank og SSB for 
lønnsveksten i norsk økonomi for 2016 ligger rundt 
2 ¼ prosent. For 2017 ventes en lønnsvekst på 
2 ¾ prosent, samme anslag som ble lagt til grunn 
for Regjeringens budsjettopplegg for 2017. For 
kommunesektoren anslo KS etter fjorårets oppgjør 
en årslønnsvekst på 2,4 prosent for 2016 og 2,2 
prosent for 2017, forutsatt en normal lønnsglidning 
gjennom året, altså klart under Regjeringens og 
SSBs anslag. 

En kan ikke utelukke at lønnsveksten blir sterkere, 
men KS’ anslag er i tråd med historiske erfaringer 
om at lønnsveksten i kommunesektoren er lavere 
enn i frontfagene i det lønnsveksten snur oppover og 
høyere idet lønnsveksten snur nedover. Det gir over 
tid om lag samme utvikling som frontfagene, men 
med et etterslep. 

Tross forventinger om tiltakende lønnsvekst 
anslår både Finansdepartementet og SSB at den 
kommunale deflatoren reduseres marginalt til 2,5 
prosent for 2017. I 2019 forventer SSB at deflatoren 
blir nærmere 3 prosent. 
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Økte pensjonskostnader utover lønns-
vekst

I budsjettopplegget for 2017 ble veksten i 
kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
ut over det som dekkes av den kommunale 
deflatoren, anslått til i størrelsesorden 850 mill. 
kroner. Det vil eventuelt isolert sett bidra til en vekst i 
lønnskostnadene på 0,3 prosent. Kostnadsøkningen 
er tatt høyde for i det økonomiske opplegget 
for kommunesektoren. Bidraget for 2017 er om 
lag på linje med det som ble lagt til grunn for 
budsjettopplegget for 2016. I 2015 økte derimot 
pensjonskostnadene mindre enn lønnsveksten, 
noe som isolert sett bidro til å trekke veksten i 
lønnskostnadene ned med 0,7 prosent.

Skatt ga merinntekter i 2016 
I 2016 mottok kommunene og fylkeskommunene i alt 
181,2 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue samt 
naturressursskatt fra selskaper. Skatteinntektene til 
kommunene utgjorde 149,8 mrd. kroner, noe som 
var 9,7 prosent mer enn i 2015. Fylkeskommunenes 
skatteinntekter i 2016 utgjorde 31,4 mrd. kroner, noe 
som var 7,2 prosent mer enn i 2015.

Skatteinntekter til kommunene for 2016 ble over 6 
mrd. kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 
for 2016.  Skatteanslaget ble satt opp to ganger i 
2016, både i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai 
og i Nasjonalbudsjettet i oktober. Sammenliknet med 
det siste anslaget fikk kommunene en merinntekt på 
1,3 mrd. kroner og fylkeskommunene en merinntekt 
på 0,2 mrd. kroner. Bakgrunnen for merskatteveksten 
er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige 
skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes 
tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016 og 
økt skattesats på aksjeutbytte og aksjegevinster 
fra 1.1.2016. Det er viktig å være klar over at 
merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for 
året 2016, den påvirker ikke nivået på forventede 
skatteinntekter i 2017 og fremover.

Skatteinngangen i 2016 økte spesielt sterkt i mai, og 
tallene viste at det var en vekst i forskuddsskatten 
på hele 50 prosent denne måneden, sammenliknet 
med mai 2015. I perioden fra januar til mai var det 
en økning på drøyt 30 prosent sammenliknet med 
samme periode i 2015. Forskuddsskatten omfatter 
dels innbetaling av forskuddsskatt ved ordinært 
forfall i mai og dels tilleggsforskudd fra skatteytere 
som ønsker å betale restskatt før forfall 31. mai for å 
unngå renter. 

Høsten 2016 var det sterk økning i inntekter fra 
restskatt. I månedene august, september og oktober 
kom det inn 30 prosent mer i restskatt til kommunene 

og fylkeskommunene enn i tilsvarende måneder året 
før. 

Forskuddstrekk fra lønnsmottakere utgjør 
den største andelen av skatteinntektene til 
kommunesektoren med om lag 85 prosent av 
de samlede skatteinntektene. Fra 2015 til 2016 
økte forskuddstrekk fra lønnsmottakere med 
8,0 prosent for kommunene og 5,5 prosent for 
fylkeskommunene.  Forskuddsskatt fra personer 
økte med 14,4 prosent i kommunene, mens 
fylkeskommunene hadde en økning på 11,7 prosent 
sammenliknet med 2015. Inntektene fra restskatt 
økte med 22,4 prosent for kommunene og 20,0 
prosent for fylkeskommunene.

Korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter 
for 2015 mellom skattekreditorene (kommunene, 
fylkeskommunene, staten og folketrygden) som ble 
gjennomført i november, fikk også positivt utslag for 
kommunesektoren. 

Sterkere inntektsvekst for 2016 
I Nasjonalbudsjettet for 2017 ble den 
oppgavekorrigerte realinntektsveksten i 
kommunesektoren i 2016 anslått til 2,7 pst for 
inntekter i alt og 2,1 prosent for de frie inntektene. 
Når vi korrigerer for at skatteinntektene i 2016 ble 
høyere enn anslått blir realveksten i samlede inntekter 
på om lag 3,0 prosent og veksten i frie inntekter 
på 2,6 prosent. I regjeringens budsjettdokumenter 
korrigeres det ikke for økte kostnader til pensjon 
utover lønnsvekst for år som ikke er tilbakelagt. 
Kostnadene til pensjon økte mer enn lønnsveksten i 
2016. Når vi korrigerer for dette blir realveksten i 2016 
om lag 2,9 prosent for inntekter i alt og 2,4 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 pst. Som vist i figur, har mye 
av inntektsveksten de siste ti årene enten gått til 
øremerkede satsinger eller å dekke økt behov for 
tjenester som følge av demografiske endringer. 
Demografikostnaden dekker bare løpende 
driftsutgifter samt avskrivninger på realkapitalen, 
selve investeringskostnaden må dekkes på andre 
måter. Den sterke veksten i realinvesteringene i disse 
årene har dermed i stor grad krevd lånefinansiering. 

Nasjonalbudsjettet la opp til en realinntektsvekst 
for 2017 på 0,7 pst når det gjelder inntekter i alt 
og på 1,2 prosent når det gjelder frie inntekter. 
Inntektsveksten ble fastsatt før merskatteveksten i 
2016 ble kjent. Dersom vi antar at inntektsnivået i 
2017 ikke påvirkes av merskatteveksten i 2016 og 
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korrigerer for forventede økte pensjonskostnader 
utover lønnsvekst for 2017, blir veksten i både 
inntekter i alt og i frie inntekter på -0,6 prosent, jf 
figur. Ved beregningen av veksten i frie inntekter er 
det også tatt hensyn til at rammetilskuddet i 2017 
er redusert med om lag 0,3 mrd. kroner i forhold til 
forslaget til statsbudsjett. Korrigert for demografi blir 
realveksten i de frie inntektene på -1,2 prosent. 

Forventning om godt netto driftsresultat 
i 2016 

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 
nasjonalbudsjettet for 2017 anslås det en realvekst 
i frie inntekter i 2016 på 2,1 prosent. Etter at det nå 
foreligger skattetall for hele 2016 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 2015 til 2016 på mellom 
¼ og ¾ prosentpoeng. Det er da ikke korrigert for 
endringer i pensjonskostnader utover lønnsvekst.

Endringene i netto driftsresultat vil i tillegg være 
påvirket av utviklingen i netto renteutgifter og avdrag. 
Anslagene for netto renteutgifter og avdrag for 2016 
er svært usikre. I 2015 utgjorde de 3,9 prosent av 
inntektene. Vi vil på usikkert grunnlag anslå at netto 
renteutgifter og avdrag vil ligge på mellom 3 ¾ og 4 
¼ prosent av driftsinntektene i 2016. 

Dette betyr at for kommuner og fylkeskommuner 
samlet sett kan netto driftsresultat i 2016 ende på 
mellom 3 ¼ og 4 ¼ prosent, med et punktestimat 
på 3 ¾ prosent. Det blir i så fall det sterkeste 
resultatet for kommunesektoren siden 2006, og klart 
over anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), 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 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. I 2015 var netto driftsresultat i kommunene 
inklusiv Oslo på 3,0 prosent, mens fylkeskommunene 
utenom Oslo hadde 4,6 prosent, og sektoren i alt 
3,2 prosent. Det vil si at i 2015 var resultatene i både 
kommunene og fylkeskommunene høyere enn TBUs 
anbefaling om hva netto driftsresultat bør ligge på i 
gjennomsnitt over tid. 

For 2017 er det lagt opp til en realvekst i frie inntekter 
på om lag 0,1 prosent, regnet i forhold til anslaget 
for 2016 i forslaget til nasjonalbudsjett for 2017. 
Hvis vi i tillegg tar med at rammetilskuddet for 2017 
er redusert med om lag 0,3 mrd. kroner i vedtatt 
budsjett for 2017 og at skatteinntektene økte mer 
enn anslått i 2016, vil vi få en realvekst på -0,5 
prosent dersom skatteinntektene i 2017 blir som 
forutsatt i forslaget til nasjonalbudsjett for 2017. En 
slik realvekst vil anslagsvis gi en endring i brutto 
driftsresultat på mellom -1 ¼ og -1 ¾ prosentpoeng 
fra 2016 til 2017. Det er heller ikke her korrigert for 
endringer i pensjonskostnader utover lønnsvekst. 
På usikkert grunnlag kan vi legge til grunn at netto 
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renteutgifter og avdrag i 2017 vil ligge på mellom 3 
½ og 4 ½ prosent av driftsinntektene. Dermed kan 
vi anslå at netto driftsresultat for kommunene og 
fylkeskommunene samlet vil ligge et sted mellom 1 
¼ og 3 ¼ prosent av driftsinntektene i 2017, med et 
punktestimat på 2 ¼ prosent. 

Figuren viser kommunesektorens netto driftsresultat 
fratrukket investeringsmoms i perioden 2004 til 
2015 samt anslag for 2016 og 2017. 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 seksårsperioden 2010 til 2015 var gjennomsnittlig 
netto driftsresultat målt på denne måten 1,9 prosent. 
I denne seksårsperioden var netto driftsresultat 
høyest i 2015 med 3,2 prosent og lavest i 2011 med 
1,4 prosent.

Lavere gjeldsvekst i 2016
Gjeldsveksten i kommuneforvaltningen siste tolv 
måneder var ifølge kredittindikatoren K2 på 5,1 pst. 
Veksten har vært avtagende gjennom hele 2016. 
I desember 2016 var veksten 2–4 prosentpoeng 
lavere enn i perioden 2012–2015. Foruten kommune-
sektoren består K2 av husholdningene og ikke-
finansielle foretak. 

Samlet brutto gjeld i kommuneforvaltningen var på 
455 mrd. kroner i desember 2016; en økning på 161 
mrd. kroner eller 55 pst. siden utgangen av 2010. 
Økningen i brutto lånegjeld siste 12 måneder er 22 
mrd. kroner, mens tilsvarende vekst de forutgående 
årene har ligget på 24 – 31 mrd. kroner. 

 

 
Det er for tidlig å si noe sikkert om årsakene til den 
reduserte gjeldsveksten. KS´ budsjettundersøkelse 
for 2017 gir ikke indikasjoner om redusert 
investeringsaktivitet og lavere lånefinansiering. 
Svarene fra kommunene indikerer derimot et økt 
fokus på nedbetaling av gammel gjeld og kortere 
avdragstid. Kommunesektoren hadde ved utgangen 
av 2015 ubrukte lånemidler (opptatte lån som ennå 
ikke var brukt til finansiering av investeringer) på 
22 mrd. kroner; en økning på 6 mrd. kroner fra 
2012. Økningen av ubrukte lånemidler har vært 
sammenfallende med at rentedifferansen mellom 
det kommunen betaler på sine lån i kredittforetak 
og det kommunen får i rente på sine innskudd har 
vært fallende. I en periode tidlig i 2015 var denne 
differansen faktisk negativ, dvs. at kommunen fikk 
mer i rente på sine innskudd enn det man betalte i 
rente på sine lån. Gjennom 2016 har rentedifferansen 
igjen steget og er nå på nivå med de høyeste 
rentedifferansene en har hatt siden 2010. Dette 
kan påvirke kommunenes adferd med hensyn til 
når låneopptak foretas og kan forklare deler av den 
nedgangen i gjeldsvekst som vi nå ser. I tillegg kan 
merskatteveksten hatt en betydning for kommunenes 
atferd. Den økte rentemarginen i 2016 skyldes i første 
rekke fall i innskuddsrenten.



19kS rAPPort / Nye utfordriNger i økoNomieN

´

 
Kredittkilder

Kredittforetakene, i hovedsak Kommunalbanken og 
KLP Kommunekreditt, er den viktigste kredittkilden 
for kommuneforvaltningen med en andel av gjelden 
på 52 pst per utgangen av desember 2016. 
Kredittforetakenes andel av gjelden har imidlertid 
vist en fallende tendens fra toppnivået i 2007, hvor 
andelen var oppe i 70 pst til sommeren 2015. Det 
siste året har kredittforetakenes andel av lånegjelden 
vært rimelig stabil. 

Obligasjons- og sertifikatgjeldens andel av gjelden 
har ligget på 28–30 pst siden sommeren 2015, 
som er den høyeste andelen man har hatt på hele 
2000 tallet. Fra utgangen av 2013 har obligasjons- 
og sertifikatgjelden økt med 50 mrd kroner, fordelt 
med 25,4 mrd kroner i obligasjonsgjeld og 24,6 mrd 
kroner i sertifikatgjeld. Dette utgjør i overkant av 60 
pst av samlet gjeldsvekst i denne perioden.
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Den regionale utviklingen

Fortsatt lav vekst i fastlandsøkonomien
I perioden 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 2016 økte 
samlet produksjon for alle næringer i Norge med 
0,4 prosent. Dette er svakere enn for foregående 
firekvartalsperiode. Det er BNP Fastlands-Norge som 
forteller mest om det innenlandske konjunkturbildet, 
og veksten i BNP Fastlands-Norge utgjorde 0,2 
prosent i tredje kvartal. Dette kom etter en vekst på 
0,3 prosent og 0,4 prosent i henholdsvis 1. og 2. 
kvartal og tilnærmet nullvekst i andre halvår av 2015 
for Fastlands-Norge. 

Tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass 
fortsatte tilbakegangen med en nedgang på hele 
17,3 prosent i siste periode mot en nedgang i 
forrige periode på 10,4 prosent. Nedgangen i 
petroleumsrelatert virksomhet viser seg også ved 
beskjeden vekst for utvinning av olje og gass og 
rørtransport med henholdsvis 0,6 prosent og 1,0 
prosent. Andre næringer med betydelig nedgang var 
reparasjon og installasjon av maskiner, produksjon 
av metall- og maskinvarer og verft og annen 
transportmiddelindustri.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 
hadde sterkest vekst av alle næringer i siste 
periode med 10,0 prosent. Deretter fulgte papir- og 
papirvareindustri med en vekst på 9,2 prosent. 
Overnattings- og serveringsnæringen hadde en 
vekst på 6,5 pst og har dermed hatt god vekst både 
i denne og foregående firekvartalsperiode. Andre 
næringer med relativt god vekst i siste periode er 

finans og forsikring med 4,2 prosent vekst og bygg 
og anlegg med en vekst på 3,5 prosent. 

Etterspørselen fra petroleumsnæringen er av stor 
betydning for norsk økonomi. De fleste næringer har 
leveranser til petroleumsnæringen, enten direkte eller 
som underleverandør. Næringer med stor leveranse 
vil dermed også være sårbare for svingninger i 
etterspørselen fra petroleumsnæringen. Beregninger 
som Statistisk sentralbyrå har utført, SSB Rapporter 
2016/17, viser at i 2013 kunne 232 000 sysselsatte i 
Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av 
reduserte investeringer falt antall sysselsatte knyttet til 
petroleumsnæringen til 207 000 i 2015, en nedgang 
på 25 000. Reduksjonen i petroleumsnæringen alene 
utgjorde imidlertid bare 2500 sysselsatte, noe som 
betyr at det meste av reduksjonen i sysselsetting 
knyttet til petroleumsnæringen har skjedd i andre 
næringer. 

Den oljedrevne konjunkturnedgangen har nå vart 
i om lag to år. Selv om petroleumsnæringen og 
norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, vil 
petroleumsnæringen være viktig for norsk økonomi i 
mange år fremover.

Veksten er svekket i alle fylker
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 var det en vekst på 0,4 prosent for alle 
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fylkene samlet i siste firekvartalsperiode, noe som 
var betydelig svakere enn i forrige firekvartalsperiode. 
Alle fylkene hadde svakere vekst i siste periode enn 
i forrige, men veksten ble ikke like mye svekket i 
alle fylker. Det har sammenheng med ulikhetene i 
næringsstruktur mellom fylkene, som gjør at ikke alle 
rammes like sterkt av nedgang i enkelte næringer.    

Indikatoren for Rogaland, Vest-Agder, Buskerud, 
Møre og Romsdal og Hordaland viser negativ 
realvekst siste periode. Fylkene Hedmark, Telemark 
og Troms hadde sterkest realvekst i siste periode.

Den økonomiske aktiviteten tilknyttet utvinning av 
råolje og naturgass har hatt en helt særskilt svak 
utvikling de siste to årene, noe som spesielt påvirker 
Rogaland som har 44 prosent av landets produksjon 
av tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass.

Vest-Agder kan særlig ha blitt påvirket av nedgangen 
innen produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og 
maskiner, men også av nedgang innen reparasjon og 
installasjon av maskiner, møbelproduksjon og verfts- 
og transportmiddelindustri. 

Vi ser at også Buskerud kan ha hatt nedgang i 
produksjonen i siste periode. Det henger sammen 
med at Buskerud har store andeler av næringer med 
betydelig realnedgang i siste periode; en femtedel 
av landets verfts- og transportmiddelindustri og 
13 prosent av landets produksjon av metallvarer, 
elektrisk utstyr og maskiner.    

I likhet med Rogaland vil Hordaland være påvirket 
av nedgangen for tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning, som er en viktig næring også i 
Hordaland. Hordaland har dessuten store andeler 
av produksjonen også i andre næringer der veksten 
var svak, som reparasjon og installasjon av maskiner, 
verfts- og transportmiddelindustri og utenriks sjøfart. 

Møre og Romsdal har relativt stor produksjon 
i flere næringer med nedgang, herunder både 
oljetilknyttet aktivitet, flere industrinæringer, fiske/
fangst/akvakultur og bergverk. Fylket har 24 
prosent av landets møbelproduksjon. Selv om 
nedgangen i møbelproduksjon ikke har vært spesielt 
sterk, er nok dette, i tillegg til nedgang i verfts- og 
transportmiddelindustri, vesentlige forklaringer på 
den negative veksten i Møre og Romsdal. 

Når Hedmark og Oppland er blant fylkene der 
indikatoren viser sterkest realvekst, har det 
sammenheng med at det har vært sterkere vekst 
enn gjennomsnittet i flere næringer hvor disse 
fylkene er relativt store, som trelast, trevare- og 
papirvareindustri, bygg og anlegg samt overnatting 
og servering. For Telemarks del er nok veksten i 
siste periode for en stor del knyttet til oljeraffinering, 
kjemisk og farmasøytisk industri. 

Også Troms og Nordland kan ha hatt en realvekst 
i siste firekvartalsperiode som var sterkere enn 
landsgjennomsnittet. For begge fylkene er fiske, 
fangst og akvakultur viktig, men i og med at 
denne næringen hadde nedgang i siste periode, 
må veksten forklares på andre måter. Det ser ut 
til at overnattings- og serveringsnæringen samt 
bygg og anlegg kan ha bidratt til veksten i siste 
periode for begge fylkene, og for Nordland også 
metallproduksjon.

Over 5 prosent arbeidsledighet i ni 
fylker

Tall fra SSB viser en vekst i sysselsettingen og 
arbeidsstyrken for landet på henholdsvis 0,0 prosent 
og 0,5 prosent i perioden 4. kvartal 2015 – 3. kvartal 
2016, sammenliknet med foregående 
firekvartalsperiode. Når arbeidsstyrken økte mer enn 
sysselsettingen, betyr det at arbeidsledighetsraten 
økte i perioden. For alle fylker under ett økte 
arbeidsledighetsraten fra 4,5 prosent i 3. kvartal 2015 
til 4,9 prosent i 3. kvartal 2016. Ledigheten i 3. kvartal 
2016 utgjorde over 5 prosent i 9 av fylkene. Østfold 
hadde høyest arbeidsledighet med 6,2 prosent, etter 
en økning fra 5,5 prosent for 3. kvartal 2015. I Oslo 
økte ledigheten fra 4,7 pst til 5,9 pst i løpet av 
perioden. Rogaland hadde i 3, kvartal 2016 en 
ledighet på samme nivå som ett år tidligere på 5,4 
prosent. Den laveste ledigheten hadde Sogn og 
Fjordane og Nordland med henholdsvis 1,7 prosent 
og 2,4 prosent.  
 
 

Arbeidsstyrken viste en svak økning med 0,5 pst for 
landet under ett i siste firekvartalsperiode, og det 
var ni fylker som hadde nedgang i arbeidsstyrken. 



22 Nye utfordriNger i økoNomieN / kS rAPPort

Sterkest nedgang i arbeidsstyrken hadde Hedmark 
og Finnmark. Disse to fylkene hadde også sterkest 
nedgang i sysselsettingen. Arbeidsstyrken økte 
mest i Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus i siste 
periode. Ser vi på sysselsettingen, økte denne i 
seks av fylkene, og sterkest i Sogn og Fjordane og 
Akershus. I Sogn og Fjordane økte arbeidsstyrken 
og sysselsettingen om lag like sterkt, mens det i 
Akershus var slik at arbeidsstyrken økte sterkere 
enn sysselsettingen. I åtte av fylkene ser vi at 
arbeidsstyrken ble redusert i siste firekvartalsperiode 
mens den økte i forrige periode.

Innvandring oppveier utflytting i nord
Befolkningsveksten fra 1.oktober 2015 til 1.oktober 
2016 for landet under ett var på 0,90 prosent. 
Det var Akershus og Oslo som hadde høyest 
vekst med henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent. I 
Akershus bidro netto innenlands flytting mest 
med 0,8 prosentpoeng til befolkningsveksten, 
mens i Oslo var det fødselsoverskudd som bidro 
mest med 0,9 prosentpoeng. Det var Oppland, 
Hedmark og Nordland som hadde lavest vekst 
med henholdsvis 0,2, 0,3 og 0,3 prosent. I Oppland 
og Nordland ga netto innenlands utflytting isolert 
sett en befolkningsnedgang på henholdsvis 
0,4 og 0,7 prosent, mens Hedmark hadde et 
negativt fødselsoverskudd som isolert sett ga en 
befolkningsnedgang på 0,3 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 befolkningsvekst i Sogn og Fjordane og Nordland 
og prosentvis minst til befolkningsvekst i Rogaland 
og Akershus. I 7 fylker bidro netto innenlands 
innflytting til økt folketall, mens i 12 fylker ga netto 
innenlands utflytting isolert sett redusert folketall. 
Netto innenlands innflytting bidro prosentvis mest 
til befolkningsvekst i Akershus og Østfold og bidro 
isolert sett til størst prosentvis nedgang i Finnmark 
og Nordland. For mange fylker med stor netto 
innenlands utflytting ga netto innvandring særlig 
positive bidrag til folketallet.
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Sterkere skattevekst i nesten alle fylker 

Kommunene og fylkeskommunene hadde samlet 
en vekst i skatteinntekter på 9,2 prosent fra 2015 til 
2016. Veksten var vesentlig sterkere i 2016 enn året 
før, da den utgjorde 5,5 prosent. Alle fylker unntatt 
Finnmark hadde sterkere vekst i skatteinntektene fra 
2015 til 2016 enn foregående år. Skatteveksten i 2016 
er påvirket av ekstraordinært store uttak av utbytter 
til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som 
trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen 
fra 2016 (se også kapittel om skatteinngang som 
ga merinntekter i 2016).  Dette ga sterk økning i 
skatteinntektene spesielt i mai, men det var også 
god vekst i siste halvdel av 2016. Det er grunn til å tro 
at skattetilpasningene ikke har gjort like stort utslag 
på skatteveksten i alle fylker, men at de har bidratt 
betydelig i fylker som Oslo og Akershus. 

Veksten i skatteinntektene fra 2015 til 2016 var høyest 
i Oslo og Akershus med henholdsvis 12,9 prosent 
og 12,1 prosent. Også fylkene Østfold og Sør-
Trøndelag hadde en vekst på mer enn 10 prosent. 
Skatteveksten var lavest i Rogaland med 3,6 prosent 
og Møre og Romsdal med 5,1 prosent. Rogaland 
hadde for øvrig svakest vekst også fra 2014 til 2015. 
Utviklingen i skatteinntekter i Rogaland må ses i 
sammenheng med nedgangen i petroleumsrelatert 
aktivitet. I Møre og Romsdal har viktige næringer, 
som blant annet verfts- og transportmiddelindustri og 
møbelproduksjon, hatt en nedgang som må antas å 
ha påvirket skatteinntektene. 
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Vedleggstabeller

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner
 
Skatt på inntekt og formue samt naturressursskatt januar - desember 2016
Skatteinngang etter måned (akkumulert) 

Kommune-
sektoren i alt

Akk. vekst 
fra året før Kommuner

Akk. vekst 
fra året før

Fylkes-
kommuner

Akk. vekst fra 
året før

mill kr pst mill kr pst mill kr pst
Januar 20 404           3,3 16 799          3,4 3 604          2,6
Februar 21 523           3,1 17 738          3,2 3 785          2,4
Mars 50 837           5,2 41 953          5,4 8 885          3,9
April 52 476           5,1 43 319          5,3 9 156          3,9
Mai 88 041           8,7 72 697          9,0 15 344        7,4
Juni 89 437           7,8 73 849          8,1 15 588        6,5
Juli 109 401         7,3 90 335          7,6 19 066        6,0
August 112 438         7,9 92 840          8,2 19 599        6,6
September 143 700         7,9 118 657        8,2 25 043        6,6
Oktober 145 061         8,1 119 777        8,4 25 284        6,7
November 179 853         9,6 148 701        10,1 31 152        7,6
Desember 181 199         9,2 149 814        9,7 31 385        7,2

Anslag hele året fra:
NB 2016 175 143         5,6 144 794        6,0 30 349        3,6
RNB 2016 175 850         6,0 145 375        6,4 30 475        4,1
NB 2017 179 650         8,3 148 475        8,7 31 175        6,4

Skatteinngang etter fylke 
Kommune-

sektoren i alt
Akk. vekst 
fra året før Kommuner

Akk. vekst 
fra året før

Fylkes-
kommuner

Akk. vekst fra 
året før

mill kr pst mill kr pst mill kr pst
Østfold 8 434             10,8 6 945            11,2 1 489          9,0
Akershus 24 502           12,1 20 282          12,5 4 220          9,8
Oslo 30 588           12,9 25 522          13,5 5 066          10,0
Hedmark 5 367             8,9 4 417            9,3 951             7,0
Oppland 5 421             9,1 4 472            9,5 949             7,5
Buskerud 9 350             9,7 7 720            10,2 1 630          7,3
Vestfold 7 677             9,5 6 332            9,9 1 346          7,7
Telemark 5 165             7,3 4 253            7,7 912             5,9
Aust-Agder 3 473             8,6 2 868            9,0 605             6,7
Vest-Agder 5 527             7,4 4 566            7,8 961             5,9
Rogaland 17 788           3,6 14 681          4,0 3 107          1,9
Hordaland 18 106           7,8 14 969          8,2 3 137          5,9
Sogn og Fjordane 3 504             8,2 2 894            8,6 610             6,7
Møre og Romsdal 8 175             5,1 6 741            5,4 1 434          3,8
Sør-Trøndelag 10 141           10,9 8 367            11,5 1 774          8,6
Nord-Trøndelag 3 650             9,0 3 002            9,4 648             7,0
Nordland 7 125             7,6 5 861            8,0 1 265          6,0
Troms 5 052             9,2 4 157            9,6 895             7,5
Finmark 2 151             6,5 1 766            6,9 386             4,7
Hele landet 181 199         9,2 149 814        9,7 31 385        7,2



25kS rAPPort / Nye utfordriNger i økoNomieN

B
e

f
o

Lk
N

iN
g

S
e

N
d

r
iN

g
e

r
 e

t
t

e
r

 f
y

Lk
e

Fo
lk

em
en

g
d

e 
o

g
 e

n
d

ri
n

g
er

 h
it

ti
l i

 å
r,

 e
tt

er
 r

eg
io

n
, t

id
 o

g
 s

ta
ti

st
ik

k
va

ri
ab

el
, p

r.
 1

. o
k

to
b

er
 2

01
6

Fo
lk

et
al

l
01

.o
k

t.
16

E
n

d
ri

n
g

 
fr

a 
01

.ju
l.1

5

H
er

av
:

E
n

d
ri

n
g

 
fr

a 
01

.o
k

t.
15

H
er

av
:

Fø
d

se
ls

-
o

ve
rs

ku
d

d
N

et
to

in
n

va
n

d
ri

n
g

N
et

to
in

n
en

la
n

d
s

in
n

fl
yt

ti
n

g

Fø
d

se
ls

-
o

ve
rs

ku
d

d
N

et
to

in
n

va
n

d
ri

n
g

N
et

to
in

n
en

la
n

d
s

in
n

fl
yt

ti
n

g

A
n

ta
ll 

in
n

b
yg

g
er

e
P

ro
se

n
t

01
 Ø

st
fo

ld
29

2 
12

7
2 

94
9

25
6

1 
20

3
1 

49
9

1,
02

0,
09

0,
41

0,
51

02
 A

ke
rs

h
u

s
60

1 
78

9
9 

27
7

2 
57

7
1 

75
2

4 
94

1
1,

57
0,

43
0,

29
0,

82

03
 O

sl
o

66
6 

69
1

10
 0

77
6 

06
9

3 
98

0
98

1,
53

0,
91

0,
60

0,
01

04
 H

ed
m

ar
k

19
5 

94
2

55
0

-5
27

1 
01

9
47

0,
28

-0
,2

7
0,

52
0,

02

05
 O

p
p

la
n

d
18

9 
31

9
40

3
-1

68
1 

28
8

-7
28

0,
21

-0
,0

9
0,

68
-0

,3
8

06
 B

u
sk

er
u

d
27

9 
33

5
2 

15
3

59
0

1 
18

4
36

0
0,

78
0,

21
0,

42
0,

13

07
 V

es
tf

o
ld

24
6 

86
2

2 
50

1
24

4
1 

37
9

84
4

1,
02

0,
10

0,
56

0,
34

08
 T

el
em

ar
k

17
3 

17
5

76
1

-5
4

1 
03

5
-2

41
0,

44
-0

,0
3

0,
60

-0
,1

4

09
 A

u
st

-A
g

d
er

11
6 

61
7

1 
06

5
25

0
94

5
-1

35
0,

92
0,

21
0,

81
-0

,1
2

10
 V

es
t-

A
g

d
er

18
3 

83
5

1 
30

2
76

6
1 

12
2

-6
11

0,
71

0,
42

0,
61

-0
,3

3

11
 R

o
g

al
an

d
47

2 
51

3
2 

82
3

3 
11

9
1 

26
2

-1
 5

44
0,

60
0,

66
0,

27
-0

,3
3

12
 H

o
rd

al
an

d
51

9 
86

4
4 

17
1

2 
69

1
1 

94
7

-4
52

0,
81

0,
52

0,
37

-0
,0

9

14
 S

o
g

n 
o

g
 F

jo
rd

an
e

11
0 

36
2

79
2

42
1 

31
0

-5
65

0,
72

0,
04

1,
19

-0
,5

1

15
 M

ø
re

 o
g

 R
o

m
sd

al
26

6 
19

1
1 

13
1

52
7

1 
70

6
-1

 1
17

0,
43

0,
20

0,
64

-0
,4

2

16
 S

ø
r-

Tr
ø

n
d

el
ag

31
6 

48
1

3 
84

8
1 

44
5

1 
53

0
86

9
1,

23
0,

46
0,

48
0,

27

17
 N

o
rd

-T
rø

n
d

el
ag

13
7 

05
7

78
2

18
2

92
7

-3
29

0,
57

0,
13

0,
68

-0
,2

4

18
 N

o
rd

la
n

d
24

2 
61

0
69

3
15

4
2 

11
7

-1
 5

72
0,

29
0,

06
0,

87
-0

,6
5

19
 T

ro
m

s/
R

o
m

sa
16

5 
33

4
1 

13
7

48
1

1 
42

0
-7

61
0,

69
0,

29
0,

86
-0

,4
6

20
 F

in
n

m
ar

k
/F

in
n

m
ár

ku
76

 0
62

31
7

12
4

78
8

-6
03

0,
42

0,
16

1,
04

-0
,7

9

L
an

d
et

5 
25

2 
16

6
46

 7
32

18
 7

68
27

 9
14

0
0,

90
0,

36
0,

53
0,

0
0



26 Nye utfordriNger i økoNomieN / kS rAPPort



27kS rAPPort / Nye utfordriNger i økoNomieN



Kontoradresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Telefon: 24 13 26 00

www.ks.no
ks@ks.no ISBN 9788293100225


		Vedleggstabeller
	Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner

		Etter tilbakeslaget – nye utfordringer
		Kommunesektoren og nasjonaløkonomien
	Etter motkonjunkturpolitikken
	Fortsatt lav produksjonsvekst
	Svak sysselsettingsvekst
	Svak nedgang i sykefraværet
	Sterkest utgiftsvekst i helse og barnevern
	Budsjettundersøkelsen for 2017
	Kommuner
	Fylkeskommuner

	Flyktninger og sosialhjelp 
	Befolkningsutvikling
	Lønnsveksten – høyere eller lavere i 2017?
	Økte pensjonskostnader utover lønnsvekst
	Skatt ga merinntekter i 2016 
	Sterkere inntektsvekst for 2016 
	Forventning om godt netto driftsresultat i 2016 
	Lavere gjeldsvekst i 2016
	
Kredittkilder

	

	Den regionale utviklingen
	Fortsatt lav vekst i fastlandsøkonomien

	Veksten er svekket i alle fylker
	Over 5 prosent arbeidsledighet i ni fylker
	Innvandring oppveier utflytting i nord


