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Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i 
kommuneøkonomien fremover
Kommunesektoren utgjør i kraft av sin størrelse 
og oppgaver en viktig brikke i norsk økonomi. 
Sektorens bidrag til oppgangen i norsk økonomi har 
trolig likevel vært moderat. Sammensetningen av 
kommunenes etterspørsel, inklusive sysselsetting, 
har betydning for hvor mye en gitt utgiftsøkning 
stimulerer økonomien. Å sysselsette folk som 
ellers hadde gått ledige innebærer en kraftig 
stimulans, mens innkjøp av materiell fra utlandet 
ikke gjør det. Til tross for statens klare rammer for 
inntektsutviklingen i kommunesektoren er det likevel 
noen frihetsgrader som gir kommunene innflytelse 
på den samlede etterspørselen. Deler av inntekter 
kan spares i disposisjonsfond eller til nedbetaling av 
lån. Dette vil senke sektorens umiddelbare bidrag 
til produksjonsvekst. Sektoren kan videre finansiere 
deler av investeringer gjennom låneopptak og 
bruke tidligere oppsparte midler. Det vil stimulere 
den samlede verdiskapningen i Norge. Tilsvarende 
vil en økning i eiendomsskatten normalt innebære 
en stimulans til økonomien fordi de skattlagte vil 
redusere sin etterspørsel mindre enn kommunene 
kan øke sin.

Gjelda i kommunesektoren vokser mindre enn 
tidligere. Det er en konsekvens av flere år med 
betydelig større skatteinntekter enn forutsatt 
i statsbudsjettet, men også av en nedgang i 
investeringsveksten. Atferden i kommunesektorens 
har bidratt til noe høyere vekst i etterspørselen 
(konsum og investering) enn i inntektene og slik 
sett på kort sikt virket stimulerende på økonomien.  
Den økte gjeldsgraden kan imidlertid innebære 
at kommunesektorens etterspørsel tvinges ned 
sammenliknet med inntektsveksten, hvis den blir 
lavere enn renta. Dette kan være situasjonen i dag 
for noen kommuner, men for sektoren samlet er det 
ikke utsikter til noen slik markert renteøkning i de 
nærmeste årene.

Kommunesektoren får for tiden om lag 40 prosent 
av sine inntekter fra skatt. En kunne forledes til 
å tro at oppgang i norsk økonomi da betydde at 
kommunenes inntekter ville øke. Det er imidlertid 
ingen slik automatikk. Staten regulerer i betydelig 
grad inntektene i kommunesektoren. Men hvis 
bedringen av norske konjunkturer kom overraskende 
på finansdepartementet er det nærliggende å tro 
at kommunes skatteinntekter også vokser mer 
enn forutsatt. Den moderate oppgangen i norsk 
økonomi har vært varslet lenge. Regionale forskjeller 
i konjunkturutviklingen vil imidlertid normalt slå 
ut i ulik vekst i kommunenes inntekter, selv om 
utjevningsmekanismer demper forskjellene.

Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være bredt 
basert geografisk. Arbeidsledigheten var lavere 
i 2017 enn året før i alle fylker og ledigheten har 
falt gjennom året og inn i 2018. En viktig drivkraft 
bak oppgangen i norsk økonomi har vært at fallet i 
oljeinvesteringene har bremset opp og ser nå ut til 
å stige. Dermed bedres utviklingen i regioner med 
mye petroleumsrelatert virksomhet. Ledigheten har 
gjennomgående gått mest ned der den har vært 
høyest, men ligger stort sett fremdeles noe høyere. 

Utviklingen fremover er i stor grad også betinget 
av husholdningenes etterspørsel. Økt reallønn og 
sysselsettingsvekst trekker i positiv retning. Men 
det er stor usikkerhet knyttet til boligmarkedet, 
og spesielt om boligprisene vil fortsette å falle og 
om hvor kraftig nedgangen i boligbyggingen vil 
bli. Utviklingen i kommunesektorens frie inntekter 
reflekterer at behovet for kortsiktige stimulanser 
av økonomien er redusert og at det neppe er 
særlig rom for økt brukt av oljeinntekter. Som 
produsent av størstedelen av de offentlig finansierte 
velferdstjenestene må vi likevel tro på en reell vekst i 
inntektene, særlig ettersom demografien bidrar til økt 
kommunal utgiftsvekst.  

6. mars 2018
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2. Moderate oppgangstider ute og hjemme 
Moderat konjunkturoppgang er tidens melodi, 
både internasjonalt og i Norge. I første halvdel av 
februar var det kraftige fall og turbulens på verdens 
børser. Dette er dermed ikke en konsekvens av 
den realøkonomiske situasjonen eller utsiktene 
framover, men en korreksjon etter sterk og langvarig 
børsoppgang. I USA og i euroområdet har BNP-
veksten gjennom 2017 ligget rundt 2,5 prosent. 
Prognosene peker mot en fortsatt god vekst, men litt 
lavere i euro-området. Trendveksten regnes gjerne å 
være høyere i USA enn i euro-området og i Norge, så 
utviklingsbildet er ikke så ulikt. 

Det begynner å bli en stund siden de realøkonomiske 
ettervirkningene av finanskrisen 2008-2009 var på 
det sterkeste: I USA har arbeidsledigheten falt nesten 
kontinuerlig i åtte år, og ledighetsraten har gjennom 
det siste året vært svært lik den norske. I euro-
området samlet har ledigheten falt i om lag 

fem år, men er fremdeles mye høyere enn hos oss. 
I euro-området er det imidlertid også flere land med 
en ledighet på norsk nivå, og til og med en med noe 
lavere, nemlig Tyskland med 3,6 prosent.

Norsk økonomi ser nå definitivt ut til å ha kommet ut 
av «oljenedturen» og har vært i konjunkturell oppgang 
gjennom hele 2017. Oppgangen er imidlertid ikke 
sterk, og omtales av mange som «skjør». Oppgangen 
ventes av prognosemakerne å tilta seg ytterligere litt 
i tiden framover. Ifølge Norges Banks indikator for 
produksjonsvekst ligger det imidlertid an til at veksten 
i BNP Fastlands-Norge forblir uendret gjennom 
inneværende halvår. Det vil imidlertid også kunne 
være tilstrekkelig til at den prognostiserte fortsatte 
nedgangen i arbeidsledigheten vil kunne bli realisert.

4 
KS Rapport – Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i kommuneøkonomien fremover 

2. Moderate oppgangstider ute og hjemme  
Moderat konjunkturoppgang er tidens melodi, både internasjonalt og i Norge. I første halvdel av 
februar var det kraftige fall og turbulens på verdens børser. Dette er dermed ikke en konsekvens av 
den realøkonomiske situasjonen eller utsiktene framover, men en korreksjon etter sterk og langvarig 
børsoppgang. I USA og i euroområdet har BNP-veksten gjennom 2017 ligget rundt 2,5 prosent. 
Prognosene peker mot en fortsatt god vekst, men litt lavere i euro-området. Trendveksten regnes 
gjerne å være høyere i USA enn i euro-området og i Norge, så utviklingsbildet er ikke så ulikt.  

Det begynner å bli en stund siden de realøkonomiske ettervirkningene av finanskrisen 2008-2009 var 
på det sterkeste: I USA har arbeidsledigheten falt nesten kontinuerlig i åtte år, og ledighetsraten har 
gjennom det siste året vært svært lik den norske. I euro-området samlet har ledigheten falt i om lag 
fem år, men er fremdeles mye høyere enn hos oss. I euro-området er det imidlertid også flere land 
med en ledighet på norsk nivå, og til og med en med noe lavere, nemlig Tyskland med 3,6 prosent. 

Norsk økonomi ser nå definitivt ut til å ha kommet ut av «oljenedturen» og har vært i konjunkturell 
oppgang gjennom hele 2017. Oppgangen er imidlertid ikke sterk, og omtales av mange som «skjør». 
Oppgangen ventes av prognosemakerne å tilta seg ytterligere litt i tiden framover. Ifølge Norges 
Banks indikator for produksjonsvekst ligger det imidlertid an til at veksten i BNP Fastlands-Norge 
forblir uendret gjennom inneværende halvår. Det vil imidlertid også kunne være tilstrekkelig til at 
den prognostiserte fortsatte nedgangen i arbeidsledigheten vil kunne bli realisert. 

     

  

 



5ks rAPPort / Norsk økoNomi i bedriNg gir iNgeN fest i kommuNeøkoNomieN fremover

2.1 Oppgang tross bortfall av politikk-
impulser og bolignedgang
Lave renter, svak krone og høy vekst i bruken 
av oljepenger (uttak fra Statens pensjonsfond 
utland) har vært de underliggende vekstfaktorene 
i tiden vi har bak oss. De bidro først til å dempe 
nedgangen og så til oppgangen gjennom fjoråret. 
Utviklingen i oljeinvesteringene har likevel, som så 
mange ganger før, vært avgjørende for det norske 
konjunkturforløpet. Kraftig investeringsfall sendte 
økonomien i nedgang, mens oppbremsingen av fallet 
gjennom 2016 og 2017 bidro til omslaget. I år ventes 
en betydelig økning i oljeinvesteringene.   

Potensialet for ytterligere rentenedgang er nå 
begrenset og hovedbildet er at krona har styrket 
seg noe fra de svakeste nivåene tidlig i 2016, og 
at en videre styrking er sannsynlig. Etter fi re år 
med sterk vekst i oljepengebruken, representerer 
2018 ett veiskille til betydelig svakere impulser fra 
fi nanspolitikken jfr. fi gur 2.3. Budsjettunderskuddet 
er nær handlingsregelens nye krittstrek, 3 prosent-
banen, etter at 4 prosent var styrende for årene 
2001-2016. I tillegg peker konjunkturutsiktene 
og fremtidige utfordringer, blant annet knyttet til 
aldringen av befolkningen og klima, i retning av 
måtehold.  

Når oljepengebruken er nær 3-prosentbanen, vil den 
underliggende utviklingen videre være å vokse i takt 
med den forventede avkastningen. Rundt denne 
utviklingen vil det imidlertid kunne være mye støy i 
form av svingninger i valutakurs og børsverdier. For 
at den underliggende oljepengebruken reelt skal øke 
må fondet bli tilført nye midler, altså oljeinntekter. I 
følge nasjonalbudsjettet for 2018 ligger oljeinntektene 
i de nærmeste årene bare an til å dekke en økning i 
oljepengebruken som om lag tilsvarer trendveksten i 
fastlandsøkonomien. Analysene i nasjonalbudsjettet 
for 2018 peker i retning av at fi nanspolitikken 
gjennomgående må være kontraktiv, altså reelt sett 
vokse mindre enn trenden til BNP Fastlands-Norge, 
fra 2021 av. Den senere tids økte oljepris, svake 
krone og selv etter markert nedgang tidlig i februar 
fremdeles relativt høye børskurser peker imidlertid 
mot en litt gunstigere utvikling framover.

Når mange av impulsene bak 2017-oppgangen 
svekkes i 2018, er en forventet vekst i 
oljeinvesteringene helt sentral for å gi fortsatt 
konjunkturoppgang. Økt oljepris, kraftige 
eff ektivisering i oljenæringen og kostnadskutt i 
leverandørvirksomheten har gjort fl ere potensielle 
utbyggingsprosjekter lønnsomme. Boligmarkedet 
er en annen joker i utviklingen, men med motsatt 
fortegn. Nærmere ett år med underliggende fall i 
boligprisene fi kk boliginvesteringene til å gå markert 
ned i fjorårets 4. kvartal. Lønnsomheten ved 

nybygging reduseres når prisen på brukte boliger 
går ned. Befolkningsveksten har også avtatt, slik 
at veksten i behovet har kommet ned. Spørsmålet 
er hvordan det videre forløpet i boliginvesteringene 
vil bli. De siste prognosene til Norges Bank og 
Finansdepartementet kan synes for optimistiske for 
veksten fra 2017 til 2018. SSBs anslag virker mer 
realistisk, men også deres prognoser viser fortsatt 
konjunkturoppgang.

Privat konsum tilsvarer over halvparten av BNP 
Fastlands-Norge slik at utviklingen der er viktig for 
aktivitetsnivået samlet. De kortsiktige bevegelsene 
i konsumutviklingen er imidlertid normal ganske 
små. Det som er av svingninger henger i stor grad 
sammen med inntektsutviklingen. Situasjonen 
i arbeidsmarkedet, boligpris og rente er andre 
viktige faktorer. Reallønna økte i fjor noe etter et 
markert fall året før. Det var en viktig bidragsyter 
til at konsumet økte klart mer i 2017 enn i 2016. 
Konjunkturoppgangen kan føre til at reallønnsveksten 
blir enda litt høyere i år og neste år og bidra til at 
også konsumet øker litt mer enn i fjor. 

Det er to andre faktorer som også ventes å gi økte 
vekstimpulser i 2018; eksport og investeringene i 
fastlandsnæringene. Disse henger i noen grad også 
sammen. Flere år med ganske god internasjonal 
vekst sammen med den kraftige bedringen i den 
kostnadsmessige konkurranseevnen, som følge av 
kronesvekkelsen fra tidlig i 2013, peker i retning av 
både økte produksjonsutvidende investeringer og økt 
eksport. De lave rentene og store overskudd i noen 
konkurranseutsatt bransjer bidrar også til å stimulere 
investeringene.

6 
KS Rapport – Norsk økonomi i bedring gir ingen fest i kommuneøkonomien fremover 

 

Når mange av impulsene bak 2017-oppgangen svekkes i 2018, er en forventet vekst i 
oljeinvesteringene helt sentral for å gi fortsatt konjunkturoppgang. Økt oljepris, kraftige 
effektivisering i oljenæringen og kostnadskutt i leverandørvirksomheten har gjort flere potensielle 
utbyggingsprosjekter lønnsomme. Boligmarkedet er en annen joker i utviklingen, men med motsatt 
fortegn. Nærmere ett år med underliggende fall i boligprisene fikk boliginvesteringene til å gå 
markert ned i fjorårets 4. kvartal. Lønnsomheten ved nybygging reduseres når prisen på brukte 
boliger går ned. Befolkningsveksten har også avtatt, slik at veksten i behovet har kommet ned. 
Spørsmålet er hvordan det videre forløpet i boliginvesteringene vil bli. De siste prognosene til Norges 
Bank og Finansdepartementet kan synes for optimistiske for veksten fra 2017 til 2018. SSBs anslag 
virker mer realistisk, men også deres prognoser viser fortsatt konjunkturoppgang. 

Privat konsum tilsvarer over halvparten av BNP Fastlands-Norge slik at utviklingen der er viktig for 
aktivitetsnivået samlet. De kortsiktige bevegelsene i konsumutviklingen er imidlertid normal ganske 
små. Det som er av svingninger henger i stor grad sammen med inntektsutviklingen. Situasjonen i 
arbeidsmarkedet, boligpris og rente er andre viktige faktorer. Reallønna økte i fjor noe etter et 
markert fall året før. Det var en viktig bidragsyter til at konsumet økte klart mer i 2017 enn i 2016. 
Konjunkturoppgangen kan føre til at reallønnsveksten blir enda litt høyere i år og neste år og bidra til 
at også konsumet øker litt mer enn i fjor.  

Det er to andre faktorer som også ventes å gi økte vekstimpulser i 2018; eksport og investeringene i 
fastlandsnæringene. Disse henger i noen grad også sammen. Flere år med ganske god internasjonal 
vekst sammen med den kraftige bedringen i den kostnadsmessige konkurranseevnen, som følge av 
kronesvekkelsen fra tidlig i 2013, peker i retning av både økte produksjonsutvidende investeringer og 



6 Norsk økoNomi i bedriNg gir iNgeN fest i kommuNeøkoNomieN fremover / ks rAPPort

Styringsrentene ble satt ned for å dempe 
oljenedturen, og har fra midten av mars 2016 ligget 
på rekordlave 0,5 prosent. Markedsrentene har i stor 
grad fulgt styringsrenta ned, og vært relativt stabile 
siste to år. Infl asjonen har vært lav i det siste året, 
og det er utsikt til fortsatt lav infl asjon framover. Selv 
om arbeidsledigheten har gått noe ned i det siste er 
den fremdeles relativt høy etter norsk standard. På 
denne bakgrunn ventes ingen renteøkningen med 
det første. Norges Bank signaliserer imidlertid at 
styringsrenta godt kan komme til å øke mot slutten 
av året, men mange økonomer mener at det nok vil 
ta lenger tid. Den norske renteutviklingen vil også 
henge sammen med renteutviklingen i utlandet, 
spesielt i Europa og i euro-området. Ettersom det 
ikke ligger an til noen kraftig konjunkturoppgang, 
hverken ute eller hjemme, er det liten grunn til å tro 
at rentene kommer veldig mye opp i de nærmeste 
årene. I Norges Banks prognoser øker styringsrenta 
med 0,5 eller 0,75 prosentpoeng fram til slutten av 
2019. 
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Den importveide kronekursen i figur 2.7 er en måte å fremstille kronens internasjonale kjøpekraft, 
«kronekurs», med en indeks. Vektene av ulike verdier er avledet fra andelene landene/valutaområdene utgjør 
av norsk import. Det er ingen umiddelbar kobling mellom denne indeks og norsk inflasjon, men det er denne 
man tenker bestemmer prisen på norsk import, sammen med kostnadsforhold ute og marginene hos 
importører og eksportører.  
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av norsk import. Det er ingen umiddelbar kobling mellom denne indeks og norsk inflasjon, men det er denne 
man tenker bestemmer prisen på norsk import, sammen med kostnadsforhold ute og marginene hos 
importører og eksportører.  
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2.2. Regional utvikling 
KS sin indikator for fylkesvis produksjonsvekst viser at alle fylker hadde vekst i 2017, mens det i 2016 
var nedgang i bruttoproduktet i Rogaland og Vest-Agder og tilnærmet nullvekst i Buskerud.  

På landsbasis var veksten i BNP i basisverdi i 2017 på 1,7 prosent, det vil si om lag dobbelt så sterk 
som i 2016. Veksten var i alle fylker høyere i 2017 enn året før. Endringen var spesielt stor i Rogaland, 
Vest-Agder, Buskerud og, Møre og Romsdal, som også var fylkene med den svakeste veksten i 2016. 
Det er dermed en konvergerende tendens i utviklingen mellom fylkene. Indikatoren viser at veksten i 
2017 var sterkest i Telemark, mens den fremdeles er svakest i Rogaland, Buskerud og Vest-Agder.  

Bakgrunnen for at KS lager denne indikatoren for fylkesvis utvikling er at fylkesvise 
nasjonalregnskapstall først kommer halvannet år etter statistikkårets utløp. Produksjonsindikatoren 
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2.2. Regional utvikling

KS sin indikator for fylkesvis produksjonsvekst viser 
at alle fylker hadde vekst i 2017, mens det i 2016 var 
nedgang i bruttoproduktet i Rogaland og Vest-Agder 
og tilnærmet nullvekst i Buskerud. 

På landsbasis var veksten i BNP i basisverdi i 2017 
på 1,7 prosent, det vil si om lag dobbelt så sterk som 
i 2016. Veksten var i alle fylker høyere i 2017 enn året 
før. Endringen var spesielt stor i Rogaland, Vest-
Agder, Buskerud og, Møre og Romsdal, som også 
var fylkene med den svakeste veksten i 2016. Det 
er dermed en konvergerende tendens i utviklingen 
mellom fylkene. Indikatoren viser at veksten i 2017 
var sterkest i Telemark, mens den fremdeles er 
svakest i Rogaland, Buskerud og Vest-Agder. 

Bakgrunnen for at KS lager denne indikatoren 
for fylkesvis utvikling er at fylkesvise 
nasjonalregnskapstall først kommer halvannet år 
etter statistikkårets utløp. Produksjonsindikatoren 
beregnes ved å veie sammen utviklingen i 
produksjon i de ulike næringene med fylkenes 

andel av den samlede produksjonen i hver enkelt 
næring. Utviklingen innenfor næringene vil imidlertid 
ikke være helt lik i alle fylker, og i noen tilfeller kan 
forskjellene være store. Jevnt over fanger denne 
metoden imidlertid opp hovedtrekkene i den 
regionale utviklingen, men det er likevel en god del 
usikkerhet knyttet til tallene.

Resultatene fra Norges Banks regionale nettverk 
viser et liknende regionalt utviklingsbilde i de siste 
månedene av fjoråret. Veksten var svakest i Nordvest 
og Sørvest, og sterkest i Øst. Området Sør er 
imidlertid sammensatt av de to agderfylkene som har 
relativt svak vekst ifølge KS-indikatoren og Telemark 
og Vestfold som ligger på eller nær toppen. I følge 
nettverket vokser denne regionen samlet nå mest 
og har de beste utsiktene sammen med Øst. I følge 
nettverket blir veksten i årets første halvår litt høyere 
enn utviklingen mot slutten av fjoråret, også regionalt.  
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første halvår litt høyere enn utviklingen mot slutten av fjoråret, også regionalt.   
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3. Arbeidsmarked og befolkning
Arbeidsmarkedet er i bedring, og det er fi nt at 
arbeidsledigheten faller. Arbeidsstyrken øker 
imidlertid mindre enn det den demografi ske 
utviklingen skulle tilsi. 

Arbeidsledighet innebærer uutnyttede ressurser 
for samfunnet og inntektstap og mulige sosial 
stigmatisering. For noen grupper innebærer 
manglende deltakelse i arbeidslivet også at 
en faller utenfor en viktig arena for integrering. 
At unge grupper faller utenfor jobb og studier 
er bekymringsfullt både for den enkelte og for 
samfunnet. Det er imidlertid liten hjelp at folk melder 
seg klare til innsats hvis det ikke er passende arbeid 
å oppdrive. Mye av den relativt svake utviklingen i 
arbeidsstyrken skyldes konjunkturelle forhold, men 
en trenger trolig også strukturelle endringer for å få 
velferdsstaten på et langsiktig bærekraftig spor. Noe 
av løsningen på utfordringene knyttet til aldringen av 
befolkningen er at fl ere kommer i arbeid. Det vil bidra 
til skattefi nansieringen samtidig som færre belaster 
trygdebudsjettene.

3.1 Bedring i arbeidsmarkedet

Den svake produksjonsutviklingen under oljenedturen 
bidro til svært lav vekst i sysselsettingen, mens 
arbeidsstyrken fram til litt inn i 2016 økte klart mer. 
Dermed økte arbeidsledigheten. Fra tidlig på høsten 
2016 begynte arbeidsledigheten å falle, først og 
fremst på grunn av svak utvikling i arbeidsstyrken. 
Når arbeidsmarkedet er svakt, trekker enkelte seg 
etterhvert ut av arbeidsstyrken. Sysselsettingen 
ifølge nasjonalregnskapet tok seg noe opp gjennom 
2017 og arbeidsledigheten fortsatte nedgangen. 
Sysselsettingen i off entlig forvaltning har bidratt 
til å holde sysselsettingsveksten oppe under 
konjunkturnedgangen. Off entlige timeverk har fra litt 
ut i 2014 utgjort en økende andel av samlede utførte 
timeverk, men andelen har stabilisert seg i 2017 og 
er inneværende år trolig på vei ned. Den fortsatte 
konjunkturoppgangen ventes å slå ut i en liknende 
vekst i sysselsettingen som i fjor. Arbeidsstyrken 
kan komme til å øke mer enn i fjor slik at nedgang i 
arbeidsledigheten kan bli beskjeden.
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Figur 3.3 viser utviklingen fra 2014 til 2017 i noen viktige faktorer i arbeidsmarkedet målt som 
andeler av befolkningen, med utgangpunkt i SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Videre er 
utviklingen i hver komponent forsøkt dekomponert i det som skyldes den demografiske utviklingen 
og det som skyldes alle andre faktorer, som i figuren er betegnet som «atferd». «Atferden» er både 
knyttet til normale reaksjoner på konjunktursituasjonen, virkningen av at befolkningen har et høyere 
utdanningsnivå og av pensjonsreformen samt av andre mer trendmessige forhold. I denne 
treårsperioden økte arbeidsledigheten, men de utenfor arbeidsmarkedet økte dobbelt så mye. En 
svært liten del av dette klarer vi å forklare med endringer i sammensetningen av befolkningen, 
primært at det blir relativt flere i høyere aldersgrupper hvor man i mindre grad er aktiv i 
arbeidsmarkedet. For å betraktes som del av arbeidsstyrken er kravet at man minst arbeider en time 
i uka eller er aktivt arbeidssøkende.  

I den nedre del av figur 3.3 ser vi først nærmere på den delen av sysselsettingen som omfatter 
heltidssysselsatte, og deltidssysselsatte hvor yrkesaktivitet oppgis som hovedsakelig virksomhet. 
Denne gruppen av sysselsatte benevnes av SSB som «yrkesaktive» og for denne delen av 
sysselsettingen har nedgangen fra 2014 til 2017 vært mindre enn for den samlede sysselsettingen. 
For denne gruppen kan også den demografiske utviklingen forklare mer av nedgangen. Fallet i 
sysselsettingsraten er altså klarere for personer med mer marginal tilknytning til arbeidsmarkedet og 
for disse gruppene er «atferden» en viktigere forklaringsfaktor enn for de yrkesaktive.  
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Figur 3.3 viser utviklingen fra 2014 til 2017 i noen 
viktige faktorer i arbeidsmarkedet målt som 
andeler av befolkningen, med utgangpunkt i 
SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Videre er 
utviklingen i hver komponent forsøkt dekomponert 
i det som skyldes den demografi ske utviklingen og 
det som skyldes alle andre faktorer, som i fi guren er 
betegnet som «atferd». «Atferden» er både knyttet 
til normale reaksjoner på konjunktursituasjonen, 
virkningen av at befolkningen har et høyere 
utdanningsnivå og av pensjonsreformen samt 
av andre mer trendmessige forhold. I denne 
treårsperioden økte arbeidsledigheten, men de 
utenfor arbeidsmarkedet økte dobbelt så mye. 
En svært liten del av dette klarer vi å forklare med 
endringer i sammensetningen av befolkningen, 
primært at det blir relativt fl ere i høyere aldersgrupper 
hvor man i mindre grad er aktiv i arbeidsmarkedet. 
For å betraktes som del av arbeidsstyrken er kravet 
at man minst arbeider en time i uka eller er aktivt 
arbeidssøkende. 

I den nedre del av fi gur 3.3 ser vi først nærmere 
på den delen av sysselsettingen som omfatter 
heltidssysselsatte, og deltidssysselsatte hvor 
yrkesaktivitet oppgis som hovedsakelig virksomhet. 
Denne gruppen av sysselsatte benevnes av SSB som 
«yrkesaktive» og for denne delen av sysselsettingen 

har nedgangen fra 2014 til 2017 vært mindre enn for 
den samlede sysselsettingen. For denne gruppen 
kan også den demografi ske utviklingen forklare mer 
av nedgangen. Fallet i sysselsettingsraten er altså 
klarere for personer med mer marginal tilknytning til 
arbeidsmarkedet og for disse gruppene er «atferden» 
en viktigere forklaringsfaktor enn for de yrkesaktive. 

Befolkningen utenom de yrkesaktive deles opp 
i fem grupper (som alle også kan inneholde 
deltidsarbeidende). Vi ser at bak en beskjeden 
utvikling i andelen av befolkningen som er under 
utdanning, skjuler seg et negativt bidrag fra 
demografi en. Mens det som kan betraktes som 
atferd, inkludert responsen på et vanskeligere 
arbeidsmarked, har bidratt til at fl ere velger utdanning 
og dermed mer enn oppveid eff ekten av endringene 
i alderssammensetning. Det er ellers en reduksjon 
fra 2014 til 2017 i andelen som er registrert som 
førtidspensjonister, uføre og hjemmearbeidende. 
I disse gruppene har alderssammensetningen 
betydd ganske lite. Reduksjonen i yrkesaktiviteten 
fi nnes igjen i en betydelig økning i andelen 
alderspensjonister, hvor ganske mye ikke er knyttet til 
aldringen. Det er også en betydelig økning i andelen 
«annet og uoppgitt», som blant annet inneholder de 
som oppfatter seg som arbeidsledige som er fl ere 
enn dem som faller inn under AKUs defi nisjon.  
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Befolkningen utenom de yrkesaktive deles opp i fem grupper (som alle også kan inneholde 
deltidsarbeidende). Vi ser at bak en beskjeden utvikling i andelen av befolkningen som er under 
utdanning, skjuler seg et negativt bidrag fra demografien. Mens det som kan betraktes som atferd, 
inkludert responsen på et vanskeligere arbeidsmarked, har bidratt til at flere velger utdanning og 
dermed mer enn oppveid effekten av endringene i alderssammensetning. Det er ellers en reduksjon 
fra 2014 til 2017 i andelen som er registrert som førtidspensjonister, uføre og hjemmearbeidende. I 
disse gruppene har alderssammensetningen betydd ganske lite. Reduksjonen i yrkesaktiviteten finnes 
igjen i en betydelig økning i andelen alderspensjonister, hvor ganske mye ikke er knyttet til aldringen. 
Det er også en betydelig økning i andelen «annet og uoppgitt», som blant annet inneholder de som 
oppfatter seg som arbeidsledige som er flere enn dem som faller inn under AKUs definisjon.    
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3.2 Sysselsettingsvekst på 1 prosent siste år og bedring i alle fylker  
Indikatoren i figur 3.4. viser at sysselsettingen på landsbasis økte med 1,1 prosent i 2017 
sammenliknet med året før. Sysselsettingsveksten var dermed klart sterkere enn i 2016, da økningen 
var på 0,2 prosent. Indikatoren viser videre at i Rogaland, Hordaland, Buskerud og Møre og Romsdal 
ble nedgang i 2016 snudd til vekst året etter. Alle de øvrige fylkene hadde også høyere 
sysselsettingsvekst i 2017 enn året før.  

Det foreligger ikke nasjonalregnskapsstatistikk for sysselsetting etter fylke for 2016 og 2017. Vi har 
derfor brukt den samme metoden som for produksjon til å fylkesfordele tallene for hele landet: 
Sysselsetting i næringene fordeles etter fylkenes andel av sysselsettingen i hver enkelt næring siste år 
det finnes tall for, som er 2015. Dermed kommer vi fram til en indikator for den regionale 
sysselsettingsutviklingen.  
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Arbeidsledigheten gikk ned i alle fylker 
I 2017 var arbeidsledighetsraten, målt som registrerte helt arbeidsledige ved NAV, 2,7 prosent av 
arbeidsstyrken i gjennomsnitt. Året før utgjorde de helt ledige 3,0 prosent. For landet som helhet 
gikk ledigheten klart ned fra 2016 til 2017, og tallene fra januar 2018 viser fortsatt nedgang. 
Arbeidssøkere som deltar på tiltak utgjorde da 0,6 prosent av arbeidsstyrken ifølge NAV. 

3.2 Sysselsettingsvekst på 1 prosent 
siste år og bedring i alle fylker
Indikatoren i fi gur 3.4. viser at sysselsettingen 
på landsbasis økte med 1,1 prosent i 2017 
sammenliknet med året før. Sysselsettingsveksten 
var dermed klart sterkere enn i 2016, da økningen 
var på 0,2 prosent. Indikatoren viser videre at 
i Rogaland, Hordaland, Buskerud og Møre og 
Romsdal ble nedgang i 2016 snudd til vekst året 
etter. Alle de øvrige fylkene hadde også høyere 
sysselsettingsvekst i 2017 enn året før. 

Det foreligger ikke nasjonalregnskapsstatistikk 
for sysselsetting etter fylke for 2016 og 2017. Vi 
har derfor brukt den samme metoden som for 
produksjon til å fylkesfordele tallene for hele landet: 
Sysselsetting i næringene fordeles etter fylkenes 
andel av sysselsettingen i hver enkelt næring 
siste år det fi nnes tall for, som er 2015. Dermed 
kommer vi fram til en indikator for den regionale 
sysselsettingsutviklingen.
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Arbeidsledigheten gikk ned i alle fylker
I 2017 var arbeidsledighetsraten, målt som 
registrerte helt arbeidsledige ved NAV, 2,7 prosent av 
arbeidsstyrken i gjennomsnitt. Året før utgjorde de 
helt ledige 3,0 prosent. For landet som helhet gikk 
ledigheten klart ned fra 2016 til 2017, og tallene fra 
januar 2018 viser fortsatt nedgang. Arbeidssøkere 
som deltar på tiltak utgjorde da 0,6 prosent av 
arbeidsstyrken ifølge NAV.

Fra 2016 til 2017 gikk ledighetsraten ned i alle 
fylker, og sterkest i Rogaland som hadde den klart 
høyeste ledigheten i 2016. Forskjellen mellom fylkene 
ble redusert i løpet av 2017 og inn i 2018. (NAV 
sesongjusterer ikke de fylkesfordelte ledighetstallene. 
Vi har sesongjustert dem ved å bruke den samme 
sesongfaktoren som for landet som helhet). Ser vi 
på våre sesongjusterte tall for januar 2018 er de 
lavere enn gjennomsnittet for 2017-tallene i alle fylker 
bortsett fra Oppland og Sogn og Fjordane. Disse 
to fylkene hadde imidlertid lavest ledighet de to 
foregående årene. 

Nedgangen i ledigheten fra 2016 til 2017 var 
spesielt markert i de tre fylkene som i 2016 
hadde størst økning i ledigheten. NAV skriver i 
sitt notat «Arbeidsmarkedet nå» at personer med 
yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag samt industri 
hadde størst nedgang i ledighet fra utgangen av 
2016 til utgangen av 2017. De nyeste tallene fra 
NAV viser at ledigheten gikk mest ned i disse to 
yrkesgruppene også i januar 2018. Samtidig viser 
NAVs tall at det var yrkesgruppene reiseliv og 
transport samt bygg og anlegg som hadde høyest 
andel helt ledige og høyeste bruttoledighet i januar. 

AKU-tallene for arbeidsledige har fra slutten av 2014 
og fremover vært vesentlig høyere enn NAVs tall for 
bruttoledigheten, dvs. summen av helt ledige og 
arbeidssøkere på tiltak. I perioden november 2017 – 
januar 2018 utgjorde AKU-ledigheten 4,1 prosent av 
arbeidsstyrken, noe som var om lag 1 prosentpoeng 
høyere enn bruttoledigheten ifølge NAV. Også AKU 
ledigheten har gått betydelig ned siden toppnivået 
i midten av 2016, da den utgjorde 5,0 prosent. 
AKU-ledigheten fanger opp grupper som i liten grad 
melder seg til NAV, som studenter og nyutdannede 
på vei inn i arbeidslivet. Det kan forklare mye av 
avviket mellom de to ledighetsmålene. Ettersom AKU 
er en utvalgsundersøkelse er det også alltid en fare 
for at svarene ikke er helt representative, og dermed 
fører til avvik.

I fi gur 3.6 har vi beregnet fylkesvise ledighetsrater 
i 2016 og 2017 på grunnlag av tall fra AKU 
for arbeidsstyrke og sysselsetting. Vi ser at 
ledighetsraten for hele landet gikk ned fra 4,7 
prosent i 2016 til 4,2 prosent i 2017. Målt på denne 
måten viser tallene at enkelte fylker hadde en 
høyere ledighetsrate i 2017 enn i 2016, mens dette 
ikke er tilfelle dersom vi ser på NAV-tallene i fi gur 
3.5. Usikkerheten i AKU blir imidlertid veldig stor 
på fylkesnivå, så når det gjelder den regionale 
utviklingen stoler vi mer på forløpet i NAV-tallene.
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Fra 2016 til 2017 gikk ledighetsraten ned i alle fylker, og sterkest i Rogaland som hadde den klart 
høyeste ledigheten i 2016. Forskjellen mellom fylkene ble redusert i løpet av 2017 og inn i 2018. Ser 
vi på våre sesongjusterte tall for januar 2018 er de lavere enn gjennomsnittet for 2017-tallene i alle 
fylker bortsett fra Oppland og Sogn og Fjordane.1 Disse to fylkene hadde imidlertid lavest ledighet de 
to foregående årene.  

Nedgangen i ledigheten fra 2016 til 2017 var spesielt markert i de tre fylkene som i 2016 hadde størst 
økning i ledigheten. NAV skriver i sitt notat «Arbeidsmarkedet nå» at personer med yrkesbakgrunn 
fra ingeniør- og ikt-fag samt industri hadde størst nedgang i ledighet fra utgangen av 2016 til 
utgangen av 2017. De nyeste tallene fra NAV viser at ledigheten gikk mest ned i disse to 
yrkesgruppene også i januar 2018. Samtidig viser NAVs tall at det var yrkesgruppene reiseliv og 
transport samt bygg og anlegg som hadde høyest andel helt ledige og høyeste bruttoledighet i 
januar.  

AKU-tallene for arbeidsledige har fra slutten av 2014 og fremover vært vesentlig høyere enn NAVs 
tall for bruttoledigheten, dvs. summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. I perioden november 
2017 – januar 2018 utgjorde AKU-ledigheten 4,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som var om lag 1 
prosentpoeng høyere enn bruttoledigheten ifølge NAV. Også AKU ledigheten har gått betydelig ned 
siden toppnivået i midten av 2016, da den utgjorde 5,0 prosent. AKU-ledigheten fanger opp grupper 

                                                           
1 NAV sesongjusterer ikke de fylkesfordelte ledighetstallene. Vi har sesongjustert dem ved å bruke den samme 
sesongfaktoren som for landet som helhet. 16 
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Arbeidsstyrken økte trolig i de fleste fylker
Når vi legger sammen tallene for arbeidsledige 
med tallene på sysselsatte fra nasjonalregnskapet 
jfr. figurene 3.4 og 3.5, får vi en indikator på 
arbeidsstyrkens størrelse. I figur 3.7 vises beregnet 
endring i arbeidsstyrken siste år sammenliknet med 
året før i prosent. Arbeidsstyrken viste en økning på 
0,7 prosent for landet som helhet fra 2016 til 2017. 
Størst økning finner vi i Finnmark, Troms og Oslo 
med 1,1 prosent. Rogaland var eneste fylke med 
nedgang i arbeidsstyrken, mens Aust-Agder hadde 
en økning på bare 0,2 prosent.

Figur 3.8 viser at AKU-tallene arbeidsstyrken i landet 
som helhet økte med 0,3 prosent fra 2015 til 2016 og 
gikk ned med 0,4 prosent fra 2016 til 2017. Både for 
landet som helhet og de enkelte fylker er det dårlig 
samsvar mellom tallene som fremgår i figur 3.7 og 
3.8. De fylkesvise tallene fra AKU er mye mer 

 
sprikende enn tallene vi får frem i figur 3.7, og AKU-
tallene gir heller ikke inntrykk av at arbeidsstyrken har 
tatt seg opp fra 2016 til 2017. Arbeidsstyrken basert 
på nasjonalregnskapet og NAV blir litt spesiell ved at 
de sysselsatte registreres etter arbeidssted, men de 
ledige registreres etter bosted. Nasjonalregnskapet 
inkluderer også kortidsarbeidsinnvandrere som ikke 
er med i AKU. AKU på sin side er konsistent når det 
gjelder populasjon, men usikkerhetene på fylkesnivå 
blir så stor at vi likevel vil legge mest vekt på vår 
indikator basert på tall fra nasjonalregnskapet og 
NAV.
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som i liten grad melder seg til NAV, som studenter og nyutdannede på vei inn i arbeidslivet. Det kan 
forklare mye av avviket mellom de to ledighetsmålene. Ettersom AKU er en utvalgsundersøkelse er 
det også alltid en fare for at svarene ikke er helt representative, og dermed fører til avvik. 

I figur 3.6 har vi beregnet fylkesvise ledighetsrater i 2016 og 2017 på grunnlag av tall fra AKU for 
arbeidsstyrke og sysselsetting. Vi ser at ledighetsraten for hele landet gikk ned fra 4,7 prosent i 2016 
til 4,2 prosent i 2017. Målt på denne måten viser tallene at enkelte fylker hadde en høyere 
ledighetsrate i 2017 enn i 2016, mens dette ikke er tilfelle dersom vi ser på NAV-tallene i figur 3.5.  
Usikkerheten i AKU blir imidlertid veldig stor på fylkesnivå, så når det gjelder den regionale 
utviklingen stoler vi mer på forløpet i NAV-tallene. 
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3.3 Laveste folkevekst siden 2005

Det var 5 295 619 innbyggere registrert bosatt i 
Norge pr. 1. januar 2018. Dette var en økning på 
37 302 innbyggere, tilsvarende 0,71 prosent, fra 
1. januar året før. Vi må gå tilbake til 2005 for å 
fi nne lavere vekst i folketallet fra et år til et annet. Til 
sammenlikning var økningen i folketallet fra 1. januar 
2016 til 1. januar 2017 på 44 332 innbyggere noe 
som tilsvarte 0,85 prosent. Det har altså vært en 
nedgang i befolkningsveksten på 7 030 personer fra 
2016 til 2017. 

Om lag 57 prosent av veksten siste år kom som 
følge av netto innvandring og 43 prosent som følge 
av fødselsoverskudd. Netto innvandring var på 21 
300 personer, der innvandringen var på 58 200 
personer og utvandringen på 36 800 personer. 
Fødselsoverskuddet var på 15 900 personer, der 
tallet på fødte var 56 600 og antall døde var 40 800. 

Nedgangen i befolkningsvekst fra året før skyldes 
både en nedgang i netto innvandring på 4 700 og en 
nedgang i fødselsoverskuddet på 2 300. Nedgangen 
i netto innvandring skyldes at innvandringen gikk 
ned med 8 600, men det var også en nedgang i 
utvandringen på 3 900 som virket i motsatt retning. 
Nedgangen i fødselsoverskuddet skyldes at antall 
fødte gikk ned med 2 300. Antall døde var om lag 
som året før.

Beregningen av kommunesektorens merutgifter 
som følge av den demografi ske utviklingen i 2018 
er basert på middelalternativet i SSBs framskrivning 
fra juni 2016. I denne framskrivningen anslo SSB 
befolkningsveksten fra 1. januar 2017 til 1. januar 
2018 til om lag 57 500. Med dette som utgangspunkt 
er økningen i kommunesektorens brutto  
demografi utgifter anslått til 2,7 mrd. kroner. Av dette 
er det anslått at om lag 2,2 mrd. kroner vil belaste 
kommunesektorens frie inntekter. 

Nå som folketallet per 1. januar 2018 er kjent viser 
det seg at brutto merutgifter i 2018 som følge av den 
demografi ske utviklingen ble overvurdert med om lag 
1 mrd. kroner. Dette fordeler seg med om lag 

0,9 mrd. kroner på kommunene og om lag 0,1 mrd. 
kroner på fylkeskommunene. De beløpsmessige 
avvikene er størst innenfor barnehager og 
pleie og omsorg. Merutgiftene som belaster 
kommunesektorens frie inntekter er overvurdert med 
om lag 0,8 mrd. kroner. 

Middelalternativet i SSBs framskriving fra juni 2016 
har vist en betydelig høyere befolkningsvekst enn 
det vi har sett de siste årene. Det virker derfor 
sannsynlig at anslag for merutgifter som følge 
av den demografi ske utviklingen for 2019 som 
baseres på SSBs nåværende middelalternativ, vil 
overvurdere merutgiftene. Dersom dette alternativet 
likevel legges til grunn, kan brutto merutgifter for 
kommunesektoren som følge av den demografi ske 
utviklingen i 2019 beregnes til om lag 2,8 mrd. kroner. 
Tilsvarende beregning basert på SSBs alternativ med 
lav nettoinnvandring vil gi en brutto merutgift på om 
lag 2,0 mrd. kroner. 

SSB kommer til å publisere nye framskrivinger i 
juni 2018. I etterkant av dette vil TBU utarbeide et 
oppdatert anslag for hvordan den demografi ske 
utviklingen påvirker kommunesektorens utgifter i 
2019.
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kroner. Tilsvarende beregning basert på SSBs alternativ med lav nettoinnvandring vil gi en brutto 
merutgift på om lag 2,0 mrd. kroner.  

SSB kommer til å publisere nye framskrivinger i juni 2018. I etterkant av dette vil TBU utarbeide et 
oppdatert anslag for hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunesektorens utgifter i 
2019. 

 

 

 

3.4 Innvandring oppveier utflytting i en rekke fylker  
Befolkningsveksten fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 for landet under ett var på 0,7 prosent. Det 
var Akershus og Vest-Agder som hadde høyest prosentvis vekst med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. I 
Akershus bidro netto innenlands flytting mest til befolkningsveksten med 1,0 prosentpoeng, mens i 
Vest-Agder bidro både netto innvandring og netto innenlands flytting med 0,5 prosentpoeng. Det var 
Sogn og Fjordane, Finnmark og Telemark som hadde lavest prosentvis endring i folketallet med 0,0 
prosent. Sogn og Fjordane var det eneste fylket som hadde en svak nedgang. Både Sogn og Fjordane 
og Finnmark hadde en relativt høy netto innenlands utflytting på 0,8 prosent og en relativ høy netto 
innvandring på 0,7 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 Troms, Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Nordland, 
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3.4 Innvandring oppveier utfl ytting i en 
rekke fylker
Befolkningsveksten fra 1. januar 2017 til 1. januar 
2018 for landet under ett var på 0,7 prosent. Det 
var Akershus og Vest-Agder som hadde høyest 
prosentvis vekst med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. 
I Akershus bidro netto innenlands fl ytting mest til 
befolkningsveksten med 1,0 prosentpoeng, mens i 
Vest-Agder bidro både netto innvandring og netto 
innenlands fl ytting med 0,5 prosentpoeng. Det 
var Sogn og Fjordane, Finnmark og Telemark som 
hadde lavest prosentvis endring i folketallet med 0,0 
prosent. Sogn og Fjordane var det eneste fylket som 
hadde en svak nedgang. Både Sogn og Fjordane 
og Finnmark hadde en relativt høy netto innenlands 
utfl ytting på 0,8 prosent og en relativ høy netto 
innvandring på 0,7 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 Troms, Finnmark, Nordland 
og Nord-Trøndelag, mens netto innvandring bidro 
prosentvis minst til befolkningsvekst i Rogaland, 
Østfold og Akershus. I 8 fylker var det en netto 
innenlands innfl ytting, mens 11 fylker hadde en netto 
innenlands utfl ytting. Netto innenlands innfl ytting 
bidro prosentvis mest til befolkningsvekst i Akershus 
og Østfold, og isolert sett til størst prosentvis 
nedgang i Sogn og Fjordane og Finnmark. For 
mange fylker med stor netto innenlands utfl ytting ga 
netto innvandring klare positive bidrag til folketallet.
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mens netto innvandring bidro prosentvis minst til befolkningsvekst i Rogaland, Østfold og Akershus. I 
8 fylker var det en netto innenlands innflytting, mens 11 fylker hadde en netto innenlands utflytting. 
Netto innenlands innflytting bidro prosentvis mest til befolkningsvekst i Akershus og Østfold, og 
isolert sett til størst prosentvis nedgang i Sogn og Fjordane og Finnmark. For mange fylker med stor 
netto innenlands utflytting ga netto innvandring klare positive bidrag til folketallet. 
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4. Aktiviteten i kommunene
Kommunene er viktige for norsk økonomi. 
Nær 20 prosent av alle sysselsatte jobber i 
kommunesektoren. Og sektoren står for over 13 
prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien 
(BNP Fastlands-Norge). Betydningen strekker seg ut 
over dette: Kommunesektoren kjøper store mengder 
varer og tjenester fra privat sektor og bidrar gjennom 
det til mye aktivitet i næringslivet. 

Statens rammer for kommunene er naturligvis 
meget viktig, men atferden i kommunesektoren 
er av stor betydning for innbyggerne direkte og 
også gjennom påvirkningen av norsk økonomi. 
Tjenestene kommunesektoren står for er viktige for 
innbyggernes velferd direkte. Barnehagene er også 
en forutsetning for at foreldre kan jobbe. Grunnskole 
og videregående utdanning er viktig med tanke på 
innbyggernes produktive evner.   

4.1 Kommunenes virksomhet
 
Kommunesektoren er en viktig tjenesteprodusent, og 
ressursbruken er i vesentlig grad konsentrert omkring 
produksjon av nasjonale velferdstjenester.

Kommunesektoren sysselsetter om lag 20 pst 
av sysselsatte i Norge, mens utførte timeverk 
i kommunesektoren er ca. 16 pst. Årsaken til 
differansen mellom sysselsatte og utførte timeverk 
er at det er en større andel som jobber deltid i 
kommunesektoren sammenliknet med resten av 
økonomien.

Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren 
legger beslag på om lag 65 prosent av kommunenes 
brutto driftsutgifter, mens videregående opplæring 
og samferdsel legger beslag på omlag 75 prosent av 
fylkeskommunenes brutto driftsutgifter. 

Tabell 4.1. viser endring over tid i de siste fem årene. 
Veksten i brutto driftsutgifter har vært sterkest 
innen barnevern med nærmere 8 pst, mens den 
svakeste veksten har vært innenfor grunnskole og 
videregående. Veksten innenfor barnevernet skyldes 
en stor utbygging av tjenestene blant annet som 
følge av at flere barn har hatt behov for bistand. Den 
svake veksten innenfor skole må sees i sammenheng 
med en svakere befolkningsutvikling for barn og 
unge. Andelen av driftsutgiftene som går til helse- og 
omsorg har i de siste fem årene hatt en svak vekst, 
mens andelen til administrasjon gikk klart ned. 

I gruppen «annet» inngår utgifter til integrering 
av flyktninger. Kommunesektorens rolle som 
viktig samfunnsaktør kommer veldig godt frem i 
kommunenes arbeid med integrering av flyktninger. 
Hvis man ikke lykkes med dette arbeidet, så vil 
kommunene merke det i form av økte fremtidige 
sosialhjelpsutgifter. 

Nylig kom SSB med nye tall som viste at 61 prosent 
av de som avsluttet programmet i 2015 enten var i 
arbeid eller utdanning ett år etter avslutningen, mot 
58 prosent året før. Videre viser tallene at 45 prosent 
av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 
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4.1 Kommunenes virksomhet 
Kommunesektoren er en viktig tjenesteprodusent, og ressursbruken er i vesentlig grad konsentrert 
omkring produksjon av nasjonale velferdstjenester.  

 

Figur 4.1 Brutto driftsutgifter i kommunene   Figur 4.2 Brutto driftsutgifter i fylkeskommunene  

 

 
 

  

 
 

 

 

 

Kommunesektoren sysselsetter om lag 20 pst av sysselsatte i Norge, mens utførte timeverk i 
kommunesektoren er ca. 16 pst. Årsaken til differansen mellom sysselsatte og utførte timeverk er at 
det er en større andel som jobber deltid i kommunesektoren sammenliknet med resten av 
økonomien. 

Grunnskole, barnehage, helse- og sosialsektoren legger beslag på om lag 65 prosent av kommunenes 
brutto driftsutgifter, mens videregående opplæring og samferdsel legger beslag på omlag 75 prosent 
av fylkeskommunenes brutto driftsutgifter.  

Ser vi på endringen over tid, det vil si de siste fem årene, har veksten i brutto driftsutgifter vært 
sterkest innen barnevern med nærmere 8 pst, mens den svakeste veksten har vært innenfor 
grunnskole og videregående. Veksten innenfor barnevernet skyldes en stor utbygging av tjenestene 
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blant annet som følge av at flere barn har hatt behov for bistand. Den svake veksten innenfor skole 
må sees i sammenheng med en svakere befolkningsutvikling for barn og unge. Andelen av 
driftsutgiftene som går til helse- og omsorg har i de siste fem årene hatt en svak vekst, mens andelen 
til administrasjon gikk klart ned.  

 

Tabell 4.1 Ressursbruken på ulike tjenesteområder i kommunesektoren  
Nivå i mrd. kroner og vekst i brutto driftsutgifter i prosent der annet ikke framgår 

Kilde: SSB, KMD (TBU november 2017) 

 

I gruppen «annet» inngår utgifter til integrering av flyktninger. Kommunesektorens rolle som viktig 
samfunnsaktør kommer veldig godt frem i kommunenes arbeid med integrering av flyktninger. Hvis 
man ikke lykkes med dette arbeidet, så vil kommunene merke det i form av økte fremtidige 
sosialhjelpsutgifter.  

Nylig kom SSB med nye tall som viste at 61 prosent av de som avsluttet programmet i 2015 enten var 
i arbeid eller utdanning ett år etter avslutningen, mot 58 prosent året før. Videre viser tallene at 45 
prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2015, var sysselsatt ett år senere, 13 
prosent av disse var sysselsatt i kombinasjon med at de var under utdanning. 16 prosent var kun 
under utdanning. En del av flyktningene i introduksjonsprogram, mottar i tillegg økonomisk 
sosialhjelp. 

 

4.2 Klar sysselsettingsvekst i kommunal sektor 
Nasjonalregnskapstallene for både timeverk og sysselsetting i kommuneforvaltningen viser en klar 
vekst i 2017 målt opp mot 2016. Timeverkene i kommunesektoren økte med 1,8 pst i 2017, klart 
sterke enn veksten for hele økonomien som økte med 0,5 pst.  

Veksten i antall sysselsatte økte med 1,1 pst for Norge i 2017, men også her var veksten i 
kommunesektoren sterkere med 1,6 pst. Kommunesektoren kan således sies å ha gitt et klart bidrag 
til økningen i sysselsettingen og nedgangen i arbeidsledighet. Totalt har antall sysselsatte i kommunal 
sektor økt med om lag 8500 i 2017, mens antall sysselsatte i privat sektor økte med ca. 25 000 i 

2015, var sysselsatt ett år senere, 13 prosent av disse 
var sysselsatt i kombinasjon med at de var under 
utdanning. 16 prosent var kun under utdanning. En 
del av flyktningene i introduksjonsprogram, mottar i 
tillegg økonomisk sosialhjelp.

4.2 Klar sysselsettingsvekst i  
kommunal sektor
Nasjonalregnskapstallene for både timeverk og 
sysselsetting i kommuneforvaltningen viser en klar 
vekst i 2017 målt opp mot 2016. Timeverkene i 
kommunesektoren økte med 1,8 pst i 2017, klart 
sterke enn veksten for hele økonomien som økte 
med 0,5 pst. 

Veksten i antall sysselsatte økte med 1,1 pst 
for Norge i 2017, men også her var veksten 
i kommunesektoren sterkere med 1,6 pst. 
Kommunesektoren kan således sies å ha gitt et klart 
bidrag til økningen i sysselsettingen og nedgangen 
i arbeidsledighet. Totalt har antall sysselsatte i 
kommunal sektor økt med om lag 8500 i 2017, mens 
antall sysselsatte i privat sektor økte med ca.  
25 000 i samme periode. Budsjettundersøkelsen fra 
KS for 2017 viste at kommunene budsjetterte med 

en sterkere vekst i de kommunale tjenestene for 2017 
enn det vi har sett i de foregående årene. Den klare 
sysselsettingsveksten som vi nå ser kan også ha 
bakgrunn i den ekstraordinære skatteveksten som 
kommunesektoren har fått de siste årene. Tidligere 
analyser fra SSB har vist at ekstraordinære inntekter 
i kommunesektoren får størst effekt på driftsutgiftene 
og sysselsetting de påfølgende årene. 

Veksten i sysselsettingen har bidratt til økt 
produksjon av kommunale tjenester. Brutto-produktet 
i kommune¬forvaltningen økte i 2017 med 2,6 pst. 
Dette er noe sterkere vekst enn i de siste årene og 
også høyere enn veksten i BNP Fastlands-Norge. 
Verdiskapningen i kommunesektoren var således 
med på å dra opp aktivitetsveksten i økonomien og 
dermed til omslaget til konjunkturoppgang. 

Veksten i det kommunale konsumet har i 2017, 
med 2,7 prosent, vært svakt høyere enn det private 
konsumet. Dette er klart høyere enn siste prognose 
fra NB, hvor Regjeringen anslo en helårsvekst for 
2017 på 2,3 pst. . Det kommunale konsumet er de 
tjenestene som ikke finansieres av brukerbetalinger, 
men av skatter og overføringer mv.
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Investeringene i kommunesektoren har de siste 
årene vært på et historisk høyt nivå. Investeringene 
har gjennomgående vist en noe avtakende tendens 
gjennom de siste årene, men varierer fra kvartal til 
kvartal. Veksten i 2017 har vært på 2,4 pst. Dette 
er noe svakere utvikling enn for investeringene i 
Fastlands-Norge samlet som økte med 6,2 pst. i 
2017.  

4.3 Noe høyere sykefravær i 
kommunesektoren
Tall fra KS sitt PAI-register viser at sykefraværet i 
kommuner og fylkeskommuner var på om lag 9,6 
prosent i perioden 4. kvartal 2016-3.kvartal 2017. 
Sammenliknet med tilsvarende periode året før, var 
det en liten økning. Siden 2012 har trenden vært 
svakt stigende. For kommunene var sykefraværet 
på 9,9 prosent, og for fylkeskommunene 7,3 
prosent. Det legemeldte fraværet var totalt på 8,3 
prosent. Det legemeldte fraværet er fortsatt høyest 
i kommunene med 8,6 prosent mot 6,3 prosent 
i fylkeskommunene.Sykefraværet i kommunene 
varierer mye mellom ulike sektorer. Sykefraværet er 
fortsatt høyest innen barnehagesektoren med 12,6 
prosent og i helse- og omsorgssektoren med 11,2 
prosent. Administrasjon og teknisk sektor har lavest 
sykefravær, med henholdsvis 7,1 og 6,6 prosent. I 

fylkeskommunene hadde ansatte i videregående 
opplæring fravær på 7,1 prosent, mens ansatte 
innenfor administrasjon og samferdsel hadde fravær 
på hhv. 6,2 og 5,4 prosent. 

Innenfor både samferdsel og teknikk og 
administrasjon gikk sykefraværet litt ned fra 
foregående fi re-kvartalers periode, men litt opp 
innenfor barnehager. 
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samme periode. Budsjettundersøkelsen fra KS for 2017 viste at kommunene budsjetterte med en 
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4.4 Økt lønnsveksten trekker kommunal deflator opp 
Kommunesektoren er arbeidsintensiv og lønnskostnadene er den desidert største 
kostnadskomponenten for sektoren. Lønnskostnadene utgjorde vel 61 prosent av summen av 
lønnskostnad produktinnsats og realinvesteringer i 2017. Lønnsdannelsen i Norge følger i stor grad 
frontfagsmodellen, ved at konkurranseutsatte næringer, frontfaget – i praksis hele eller deler av 
industrien, forhandler lønn først og resultatet danner en norm for øvrige oppgjør. Dermed blir 
lønnsveksten spesielt påvirket av lønnsomhetsutviklingen i industrien og av presset i 
arbeidsmarkedet og lønnsveksten blir ganske lik mellom de fleste næringer.    

Oljenedturen med økningen i arbeidsledighet og kraftig sysselsettingsnedgang i oljerelaterte 
høylønnsbransjer bidro til at årslønnsveksten i Norge i 2016 kom helt ned i 1,7 prosent. I 
kommunesektoren endte lønnsveksten med 2,5 prosent, rimelig i tråd med rammene som ble 
signalisert etter tariffoppgjøret i frontfaget med 2,4 prosent. Lønnsveksten i industrien ble imidlertid 
så lav som 1,6 prosent fordi andelen relativt høytlønnende ble redusert (strukturendring).  

I 2017 var det vesentlig mindre dempende strukturendringer og lønnsveksten tok seg også litt opp på 
grunn av omslaget til konjunkturoppgang. For økonomien som helhet økte den gjennomsnittlige 
årslønna med 2,3 prosent, men veksten i de største forhandlingsområdene i gjennomsnitt og i 
industrien lå på om lag 2,5 prosent. Veksten i kommunesektoren var også 2,5 prosent. Lønnsveksten i 
de store forhandlingsområdene inkludert kommuneområdet var dermed også i fjor svært nær den 
signaliserte lønnsveksten i frontfaget, med 0,1 prosentpoeng høyere vekst.  
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I 2017 var det vesentlig mindre dempende 
strukturendringer og lønnsveksten tok seg også litt 
opp på grunn av omslaget til konjunkturoppgang. 
For økonomien som helhet økte den gjennomsnittlige 
årslønna med 2,3 prosent, men veksten i de 
største forhandlingsområdene i gjennomsnitt og 
i industrien lå på om lag 2,5 prosent. Veksten 
i kommunesektoren var også 2,5 prosent. 
Lønnsveksten i de store forhandlingsområdene 
inkludert kommuneområdet var dermed også i fjor 
svært nær den signaliserte lønnsveksten i frontfaget, 
med 0,1 prosentpoeng høyere vekst. 

De siste anslagene for årslønnsveksten i økonomien 
som helhet i 2018 fra SSB og Norges Bank var 2,8-
2,9 prosent. Det innebærer i så fall at lønnsveksten 
tar seg videre opp etter den rekordlave veksten i 
2016. Konjunkturene videre er antatt å bli moderat. 
Det vil likevel trolig bidra til noe økning i lønnsveksten 
i årene fremover.

Den kommunale kostnadsdefl atoren er nå beregnet 
til 2,5 prosent for 2017. I nasjonalbudsjettet for 2018 
blir defl atoren anslått til 2,6 prosent. SSBs prognose 
fra desember 2017 viser den samme veksten i år og 
at veksten i defl atoren tar seg ytterligere noe opp i 
årene framover i tråd med økningen i lønnsveksten. 
SSBs anslag er uten eventuelle merkostnader 
til pensjon. I budsjettopplegget for 2018 ble 

4.4 Økt lønnsveksten trekker
kommunal defl ator opp
Kommunesektoren er arbeidsintensiv og 
lønnskostnadene er den desidert største 
kostnadskomponenten for sektoren. 
Lønnskostnadene utgjorde vel 61 prosent av 
summen av lønnskostnad produktinnsats og 
realinvesteringer i 2017. Lønnsdannelsen i Norge 
følger i stor grad frontfagsmodellen, ved at 
konkurranseutsatte næringer, frontfaget – i praksis 
hele eller deler av industrien, forhandler lønn først 
og resultatet danner en norm for øvrige oppgjør. 
Dermed blir lønnsveksten spesielt påvirket av 
lønnsomhetsutviklingen i industrien og av presset 
i arbeidsmarkedet og lønnsveksten blir ganske lik 
mellom de fl este næringer.   

Oljenedturen med økningen i arbeidsledighet 
og kraftig sysselsettingsnedgang i oljerelaterte 
høylønnsbransjer bidro til at årslønnsveksten i Norge i 
2016 kom helt ned i 1,7 prosent. I kommunesektoren 
endte lønnsveksten med 2,5 prosent, rimelig 
i tråd med rammene som ble signalisert etter 
tariff oppgjøret i frontfaget med 2,4 prosent. 
Lønnsveksten i industrien ble imidlertid så lav som 
1,6 prosent fordi andelen relativt høytlønnende ble 
redusert (strukturendring). 
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merkostnadene til pensjon ut over lønnsveksten 
anslått til 400 millioner kroner. Det vil i så fall 
bidra med 0,1 eller 0,2 prosentpoeng til veksten i 
deflatoren.

4.5 Skatteinngangen i 2017 ble høyere 
enn anslått
I 2017 mottok kommunene og fylkeskommunene i 
alt 188,9 mrd. kroner i skatter fra personlig inntekt 
og formue samt naturressursskatt fra selskaper, 
jfr. tabeller bak i rapporten. Skatteinntektene til 
kommunene utgjorde 156,6 mrd. kroner, noe som 
var 4,5 prosent mer enn i 2016. Fylkeskommunenes 
skatteinntekter utgjorde 32,3 mrd. kr, noe som var 
3,1 prosent mer enn i 2016. 

Kommunesektorens skatteinntekter i 2017 ble 
om lag 4,9 mrd. kroner høyere enn anslått i 
Nasjonalbudsjettet for 2017. Skatteanslaget ble satt 
ned i RNB 2017 i mai på bakgrunn av nedjustert 
anslag for lønnsveksten. Sammenliknet med dette 
anslaget ble de faktiske skatteinntektene 5,8 mrd. 
kroner høyere. 

Utviklingen i skatteinngangen i 2017 førte til at 
anslaget for dette året ble satt betydelig opp i 
Nasjonalbudsjettet for 2018. Sammenliknet med 
dette anslaget fikk kommunesektoren en merinntekt 
i 2017 på nær 1,8 mrd. kroner. For kommunene 
utgjorde merinntektene i overkant av 1,8 mrd. kroner, 
mens fylkeskommunenes skatteinntekter ble 52 mill. 
lavere enn anslått. Det er viktig å være klar over at 
merskatteveksten i 2017 bare ga ekstra inntekter 
i 2017, og at nivået på forventede skatteinntekter i 
2018 og fremover ikke påvirkes. 

Korreksjonen av fordelingen av skatteinntekter 
for 2016 mellom skattekreditorene (kommunene, 
fylkeskommunene, staten og folketrygden) som ble 
gjennomført i november, fikk også positivt utslag for 
kommunene og fylkeskommunene.

Om lag 9 av 10 skattekroner kommer som 
forskuddstrekk fra arbeidsgivere. Inntektene fra 
forskuddstrekk økte med 4,9 pst fra 2016 til 2017, 
mens tilsvarende tall for fylkeskommunene viser en 
økning på 3,5 prosent. Inntektene fra forskuddstrekk 
økte dermed noe sterkere enn de samlede 
skatteinntektene. 
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De siste anslagene for årslønnsveksten i økonomien som helhet i 2018 fra SSB og Norges Bank var 
2,8-2,9 prosent. Det innebærer i så fall at lønnsveksten tar seg videre opp etter den rekordlave 
veksten i 2016. Konjunkturene videre er antatt å bli moderat. Det vil likevel trolig bidra til noe økning 
i lønnsveksten i årene fremover. 

Den kommunale kostnadsdeflatoren er nå beregnet til 2,5 prosent for 2017. I nasjonalbudsjettet for 
2018 blir deflatoren anslått til 2,6 prosent. SSBs prognose fra desember 2017 viser den samme 
veksten i år og at veksten i deflatoren tar seg ytterligere noe opp i årene framover i tråd med 
økningen i lønnsveksten. SSBs anslag er uten eventuelle merkostnader til pensjon. I 
budsjettopplegget for 2018 ble merkostnadene til pensjon ut over lønnsveksten anslått til 400 
millioner kroner. Det vil i så fall bidra med 0,1 eller 0,2 prosentpoeng til veksten i deflatoren. 
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Kommunenes inntekter fra forskuddsskatt gikk ned 
med 0,7 pst fra 2016 til 2017, men man må da ta i 
betraktning at forskuddsskatten var spesielt høy i 
2016. Fylkeskommunene fikk en nedgang på 2,2 pst 
i forskuddsskatt. Inntektene fra restskatt økte både i 
kommunene og fylkeskommunene, med henholdsvis 
5,9 pst og 3,6 pst. Analyser som Skatteetaten 
(Skatteetatens Analysenytt 02/2017) har gjort, viser at 
94 prosent av all restskatt blir betalt og at 85 prosent 
innbetales før forfall. 

Store forskjeller mellom fylkene
Kommunesektorens skatteinntekter (ekskl. 
eiendomsskatt) var 4,3 prosent høyere i 2017 enn i 
2016. Alle fylker hadde klart svakere vekst i 2017 enn 
i 2016. Begge årene ble skatteinntektene påvirket av 
tilpasninger til endringer i skattereglene fra 1.1.2016, 
da skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster 
ble økt. Det er grunn til å tro at skattetilpasningene 
ikke har gjort like stort utslag på skatteveksten i alle 
fylker, da utbytteinntektene er ujevnt fordelt i landet. 
Eksempelvis gikk 40 prosent av utbytteinntektene 
(SSB, tab. 8603 i Statistikkbanken) i 2016 til 
innbyggere i Oslo og Akershus, mens disse fylkene 
står for 24 prosent av innbyggerne. 

Økningen i skatteinntektene fra 2016 til 2017 var 
høyest i Oslo, hvor veksten var på 6,9 prosent. 
Deretter følger Sør-Trøndelag, som hadde en 
vekst på 6,1 prosent og Akershus med en vekst 

på 5,7 prosent. Rogaland hadde en nedgang i 
skatteinntektene på 0,4 prosent i 2017, og var det 
eneste fylke med nedgang. Av de øvrige fylkene 
hadde Hordaland og Vest-Agder svakest vekst med 
henholdsvis 1,6 og 2,6 prosent. 

Utviklingen i skatteinntektene må også ses i 
sammenheng med sysselsettingsutviklingen, jfr. 
indikatoren for sysselsettingsveksten i figur 3.4. 
Nedgangen i petroleumsrelatert aktivitet de siste 
årene har særlig hatt konsekvenser for Rogaland. 
Sysselsettingen har imidlertid også gått ned i 
andre næringer som er tungt representert i fylkene 
Vest-Agder, Buskerud, Hordaland og Møre og 
Romsdal, som verfts- og transportmiddelindustri og 
produksjon av metallvarer og maskiner. 
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næringer som er tungt representert i fylkene Vest-Agder, Buskerud, Hordaland og Møre og Romsdal, 
som verfts- og transportmiddelindustri og produksjon av metallvarer og maskiner.  

 

 

4.6 Tre år med merskattevekst har gitt klar inntektsvekst i kommunene 
Det har vært en relativt høy vekst i kommunesektorens inntekter i de tre siste årene. Realveksten i 
kommunesektorens samlede oppgavekorrigerte inntekter i 2017 ble i Nasjonalbudsjettet for 2018 
(NB2018) anslått til 1,4 prosent. Korrigert for at skatteinngangen ifølge foreløpig regnskap er enda litt 
høyere kan inntektene nå anslås til 1,7 prosent. 2017-anslaget for økningen i frie inntekter blir derfor 
oppjustert fra 0,7 til 1,3 prosent. Hvis man korrigerer de frie inntektene for kommunale kostnader 
knyttet til endringer i befolkningens størrelse og aldersmessige sammensetning, kommer veksten i 
frie inntekter ned i 0,5 prosent, først og fremst fordi det blir flere eldre.  

Anslagene for inntektsveksten i 2018 fra NB2018, framgår av figuren. Der er det imidlertid tatt 
utgangspunkt i at inntektene til kommunene i 2018 ikke påvirkes av merinntektene i 2017 
sammenliknet med anslagene fra RNB2017. Inntekstveksten blir da negativ, uansett hvilken de tre 
inntektsbegrepene man ser på. Den kraftigste nedgangen kommer i de demografikorrigerte frie 
inntektene med 1,0 prosent, mens de frie inntektene faller med 0,5 prosent og de samlede 
inntektene med 0,2 prosent.  

 
Av figuren går det fram at økte demografikostnader har tilsvarer over halvparten av veksten i frie 
inntekter i tiårsperioden fram til 2018. De samlede inntektene øker klart mer enn de frie inntektene.  
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4.6 Tre år med merskattevekst har gitt 
klar inntektsvekst i kommunene
Det har vært en relativt høy vekst i 
kommunesektorens inntekter i de tre siste 
årene. Realveksten i kommunesektorens 
samlede oppgavekorrigerte inntekter i 2017 ble 
i Nasjonalbudsjettet for 2018 (NB2018) anslått 
til 1,4 prosent. Korrigert for at skatteinngangen 
ifølge foreløpig regnskap er enda litt høyere kan 
inntektene nå anslås til 1,7 prosent. 2017-anslaget 
for økningen i frie inntekter blir derfor oppjustert 
fra 0,7 til 1,3 prosent. Hvis man korrigerer de frie 
inntektene for kommunale kostnader knyttet til 
endringer i befolkningens størrelse og aldersmessige 
sammensetning, kommer veksten i frie inntekter ned i 
0,5 prosent, først og fremst fordi det blir flere eldre. 

Anslagene for inntektsveksten i 2018 fra NB2018, 
framgår av figuren. Der er det imidlertid tatt 
utgangspunkt i at inntektene til kommunene i 2018 
ikke påvirkes av merinntektene i 2017 sammenliknet 
med anslagene fra RNB2017. Inntekstveksten blir da 
negativ, uansett hvilken de tre inntektsbegrepene 
man ser på. Den kraftigste nedgangen kommer i de 
demografikorrigerte frie inntektene med 1,0 prosent, 
mens de frie inntektene faller med 0,5 prosent og de 
samlede inntektene med 0,2 prosent. 

Av figuren går det fram at økte demografikostnader 
har tilsvarer over halvparten av veksten i frie inntekter 
i tiårsperioden fram til 2018. De samlede inntektene 
øker klart mer enn de frie inntektene. 

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en økning 
i kommunale investeringer på 2,4 prosent, 
mens anslaget i NB2018 var -1,5 pst. Veksten i 
investeringene var betydelig mindre enn året før hvor 
økningen var hele 9 prosent. Det er nærliggende å se 
dette i sammenheng med gjeldsutviklingen.  

4.7 Nedgang i netto driftsresultat, men-
fortsatt høyere enn anbefalt minstenivå

KS’ regnskapsundersøkelse for 2017
KS har mottatt regnskapsdata for 2017 fra 221 
kommuner med 72 prosent av folketallet utenom 
Oslo, og fra 17 fylkeskommuner med 98 prosent av 
folketallet utenom Oslo.  

Kommunene som svarte på undersøkelsen hadde 
i 2017 samlet sett et netto driftsresultat på 3,8 
prosent. Dette er en nedgang fra 4,2 prosent fra 
2016. Netto driftsresultat i 2016 i kommunene som 
har svart på undersøkelsen er høyere enn netto 
driftsresultat i landet under ett utenom Oslo som var 
på 3,9 prosent i 2016.

Av kommunene i regnskapsundersøkelsen er det 
20 (9 pst) som har negativt netto driftsresultat i 
2017 (6 kommuner, 3 pst i 2016). 2 av kommunene i 
undersøkelsen har negativt resultat i både 2016 og 
2017.

De største kommunene (over 50 000 innbyggere) har 
det høyeste netto driftsresultatet i 2017 med 4,8 pst. 
Kommunene i de øvrige innbyggergruppene har et 
netto driftsresultat som varierer fra 2,8 – 3,3 pst.  

Basert på regnskapsundersøkelsen anslår KS, 
på usikkert grunnlag, at netto driftsresultat for 
kommunekassene uten¬om Oslo vil ende på 3 ½ – 3 
¾ pst i 2017. Det er i 2017 utbetalt engangstilskudd 
til kommuner som skal slå seg sammen, og 
tilbakemeldingene i regnskapsundersøkelsen 
tyder på at store deler av dette tilskuddet vil 
komme til anvendelse i 2018 og 2019. Det antas at 
engangstilskuddene har bidratt til å trekke opp netto 
driftsresultat for kommunene med i størrelsesorden 
¼ prosentpoeng.

Fylkeskommunene har større nedgang i netto 
driftsresultat enn kommunene; fra 5,0 prosent i 2016 
til 4,3 prosent i 2017. Resultatet varierer fra minus 0,5 
pst i Nord-Trøndelag til 10,4 pst i Sogn og Fjordane.
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Foreløpige nasjonalregnskapstall viser en økning i kommunale investeringer på 2,4 prosent, mens 
anslaget i NB2018 var -1,5 pst. Veksten i investeringene var betydelig mindre enn året før hvor 
økningen var hele 9 prosent. Det er nærliggende å se dette i sammenheng med gjeldsutviklingen.  

 

 

 

 

 

4.7 Nedgang i netto driftsresultat, men fortsatt høyere enn anbefalt minstenivå 
 

KS’ regnskapsundersøkelse for 2017 
KS har mottatt regnskapsdata for 2017 fra 221 kommuner med 72 prosent av folketallet utenom 
Oslo, og fra 17 fylkeskommuner med 98 prosent av folketallet utenom Oslo.   

Kommunene som svarte på undersøkelsen hadde i 2017 samlet sett et netto driftsresultat på 3,8 
prosent. Dette er en nedgang fra 4,2 prosent fra 2016. Netto driftsresultat i 2016 i kommunene som 
har svart på undersøkelsen er høyere enn netto driftsresultat i landet under ett utenom Oslo som var 
på 3,9 prosent i 2016. 
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Anslag for netto driftsresultat 2017 og 2018 
for kommunesektoren samlet
Regnskapsundersøkelsen er basert på tall fra 
kommunekassene. I dette kapitlet brukes tallene fra 
regnskapsundersøkelsen som grunnlag for å lage et 
anslag for netto driftsresultat for kommunekonsern 
for landet under ett. Beregningsmetoden er i 
hovedsak basert på vekstratene på inntekts- og 
utgiftssiden i de kommunene og fylkeskommunene 
som har svart på regnskapsundersøkelsen. 

Det er to forhold som gjør dette anslaget usikkert. 
For det første kan utviklingen i kommunene som 
har svart på regnskapsundersøkelsen avvike fra 
utviklingen i resten av kommunene. Her kan det 
særlig pekes på at regnskapsundersøkelsen ikke 
inkluderer tall for Oslo. For det andre vil det være 
feilkilder forbundet med hvordan vi omregner tall for 
kommunekassene til tall for kommunekonsern.    

Med denne usikkerheten som utgangspunkt 
kan KS nå anslå netto driftsresultat basert på 
konsernregnskap for kommunesektoren i alt til om 
lag 3,8 prosent i 2017. Dette er en nedgang fra 4,2 
prosent i 2016. Nedgangen skyldes at driftsutgiftene 
har økt mer enn driftsinntektene. Brutto driftsresultat 
før avskrivninger har gått ned fra 8,3 prosent i 2016 til 
om lag 7,8 prosent i 2017. 

Vi har anslått at netto finansutgifter går ned fra 4,1 
prosent av driftsinntektene i 2016 til 3,9 prosent 
i 2017. Dette er et usikkert anslag. Vi regner 
med at netto avdrag går opp både i kommuner 
og fylkeskommuner. Men når det gjelder netto 
renteutgifter viser tallene fra regnskapsundersøkelsen 
at disse utvikler seg forskjellig med nedgang i 
kommunene og økning i fylkeskommunene.

Med utgangspunkt i det nye anslaget for netto 
driftsresultat i 2017, har vi også oppdatert vårt anslag 
for netto driftsresultat i 2018.   

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. Etter 
at det nå foreligger skattetall for hele 2017 kan 
realveksten i frie inntekter fra 2017 til 2018 anslås 
til -0,5 prosent. Det er rimelig å anta at denne 
negative realveksten isolert sett kan gi en nedgang 
i brutto driftsresultat fra 2017 til 2018? på om lag 
1 ½ prosentpoeng (pluss/minus ¼ prosentpoeng). 
Det vil si at vi kan anta at brutto driftsresultat i 2017 
vil gå ned fra om lag 7,8 i 2017 til om lag 6 ¼ i 2018. 
Det er da ikke korrigert for eventuelle endringer i 
pensjonskostnader utover lønnsvekst. 

Endringen i netto driftsresultat fra 2017 til 2018 vil i 
tillegg være påvirket av utviklingen i netto renteutgifter 
og avdrag. Anslagene for netto renteutgifter og 
avdrag for 2017 er fortsatt svært usikre. Vi vil på 
usikkert grunnlag anslå at netto renteutgifter og 
avdrag i 2018 vil utgjøre om lag samme andel av 
driftsutgiftene som i 2017. Vårt foreløpige anslag for 
2017 er på 3,9 prosent av driftsinntektene, slik at vi 
kan anta at andelen i 2018 vil ligge på mellom 3 ¾ og 
4 ¼ prosent av driftsinntektene. 

Gitt disse forutsetningene kan vi anta at netto 
driftsresultat i 2018 vil havne på om lag 2 ½ prosent 
(pluss/minus ¾ prosentpoeng). 

Selv om anslagene netto driftsresultat for 2016 
og 2017 viser nedgang fra rekordåret 2015, ligger 
anslagene for kommunesektoren i alt fortsatt over 
anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på 2 
prosent. Anbefalingen gjelder gjennomsnitt over tid 
for kommunesektoren i alt og måles på konsernnivå. 
TBU har også kommet med separate anbefalinger 
for kommuner og fylkeskommuner. For kommunene 
inkludert Oslo er anbefalt nivå satt til 1 ¾ prosent 
og for fylkeskommunene er anbefalingen satt til 4 
prosent. Det er særlig kommunene som ligger høyere 
enn anbefalt nivå.
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Av kommunene i regnskapsundersøkelsen er det 20 (9 pst) som har negativt netto driftsresultat i 
2017 (6 kommuner, 3 pst i 2016). 2 av kommunene i undersøkelsen har negativt resultat i både 2016 
og 2017. 

De største kommunene (over 50 000 innbyggere) har det høyeste netto driftsresultatet i 2017 med 
4,8 pst. Kommunene i de øvrige innbyggergruppene har et netto driftsresultat som varierer fra 2,8 – 
3,3 pst.   

 

 

Basert på regnskapsundersøkelsen anslår KS, på usikkert grunnlag, at netto driftsresultat for 
kommunekassene utenom Oslo vil ende på 3 ½ – 3 ¾ pst i 2017. Det er i 2017 utbetalt 
engangstilskudd til kommuner som skal slå seg sammen, og tilbakemeldingene i 
regnskapsundersøkelsen tyder på at store deler av dette tilskuddet vil komme til anvendelse i 2018 
og 2019. Det antas at engangstilskuddene har bidratt til å trekke opp netto driftsresultat for 
kommunene med i størrelsesorden ¼ prosentpoeng. 

Fylkeskommunene har større nedgang i netto driftsresultat enn kommunene; fra 5,0 prosent i 2016 
til 4,3 prosent i 2017. Resultatet varierer fra minus 0,5 pst i Nord-Trøndelag til 10,4 pst i Sogn og 
Fjordane.  

 

Anslag for netto driftsresultat 2017 og 2018 for kommunesektoren samlet 
Regnskapsundersøkelsen er basert på tall fra kommunekassene. I dette kapitlet brukes tallene fra 
regnskapsundersøkelsen som grunnlag for å lage et anslag for netto driftsresultat for 
kommunekonsern for landet under ett. Beregningsmetoden er i hovedsak basert på vekstratene på 
inntekts- og utgiftssiden i de kommunene og fylkeskommunene som har svart på 
regnskapsundersøkelsen.  

Det er to forhold som gjør dette anslaget usikkert. For det første kan utviklingen i kommunene som 
har svart på regnskapsundersøkelsen avvike fra utviklingen i resten av kommunene. Her kan det 
særlig pekes på at regnskapsundersøkelsen ikke inkluderer tall for Oslo. For det andre vil det være 
feilkilder forbundet med hvordan vi omregner tall for kommunekassene til tall for kommunekonsern.     

Andel Utvalget Utvalget Alle

Innbyggertall kommuner 
med svar

2017 2016 kommuner 2016

Under 3000 46 % 3,3 % 4,0 % 3,4 %
3 000 - 5 000 43 % 2,8 % 3,1 % 4,0 %
5 001 - 10 000 49 % 3,1 % 2,9 % 3,1 %
10 001 - 20 000 63 % 3,3 % 3,7 % 3,7 %
20 001 - 50 000 67 % 3,0 % 3,9 % 3,6 %
Over 50 000 uten Oslo 93 % 4,8 % 5,0 % 4,9 %
Landet 52 % 3,8 % 4,2 % 3,9 %
Ki lde: KS

Tabell 4.3 NETTO DRIFTSRESULTAT I PST AV DRIFTSINNTEKTER
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4.8 Laveste gjeldsvekst på lang tid, 
men fortsatt høy investeringsaktivitet
Veksten i kommuneforvaltningens innenlandske 
gjeld siste tolv måneder var ifølge kredittindikatoren 
til SSB på 4,9 pst. Sist gang den 12-måneders 
veksten var så lav var helt tilbake i oktober 2006. 
Gjeldsveksten har siden inngangen av 2016 vært på 
et moderat nivå, og har variert mellom 4,9 og 6,4 
pst. Gjennomsnittlig gjeldsvekst i 2016 og 2017 er 
2,5 pst poeng lavere enn gjennomsnittlig gjeldsvekst 
i årene 2012 – 2015. Foruten kommunesektoren er 
kredittindikatoren splittet opp på husholdninger og 
ikke-fi nansielle foretak.

Kommuneforvaltningens samlede innenlandske 
brutto gjeld (sesongjustert) var på 478 mrd. kroner i 
desember 2017; en økning på 189 mrd. kroner eller 
65 pst. siden utgangen av 2010. Målt ved utgangen 
av året var gjennomsnittet av gjeldsøkningen i 
2016 og 2017 mer enn 6 mrd. kroner lavere enn 
gjennomsnittlig økning i årene 2010 – 2015. For å 
fi nne en gjeldsvekst i kroner på årsbasis som er 
lavere enn i 2017 må vi helt tilbake til 2007 og 2008. 
Omregnes gjeldsveksten til faste priser ved bruk 
av kommunal defl ator er gjeldsøkningen i 2017 den 
laveste for hele perioden 2007 – 2017.
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4.8 Laveste gjeldsvekst på lang tid, men fortsatt høy investeringsaktivitet 
Veksten i kommuneforvaltningens innenlandske gjeld siste tolv måneder var ifølge kredittindikatoren 
til SSB på 4,9 pst. Sist gang den 12-måneders veksten var så lav var helt tilbake i oktober 2006. 
Gjeldsveksten har siden inngangen av 2016 vært på et moderat nivå, og har variert mellom 4,9 og 6,4 
pst. Gjennomsnittlig gjeldsvekst i 2016 og 2017 er 2,5 pst poeng lavere enn gjennomsnittlig 
gjeldsvekst i årene 2012 – 2015. Foruten kommunesektoren er kredittindikatoren splittet opp på 
husholdninger og ikke-finansielle foretak.  
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Kommuneforvaltningens samlede innenlandske brutto gjeld (sesongjustert) var på 478 mrd. kroner i 
desember 2017; en økning på 189 mrd. kroner eller 65 pst. siden utgangen av 2010. Målt ved 
utgangen av året var gjennomsnittet av gjeldsøkningen i 2016 og 2017 mer enn 6 mrd. kroner lavere 
enn gjennomsnittlig økning i årene 2010 – 2015. For å finne en gjeldsvekst i kroner på årsbasis som er 
lavere enn i 2017 må vi helt tilbake til 2007 og 2008. Omregnes gjeldsveksten til faste priser ved bruk 
av kommunal deflator er gjeldsøkningen i 2017 den laveste for hele perioden 2007 – 2017.  

Gjeldsvekst i kommunal sektor vil i utgangspunktet 
være et speilbilde av investeringsaktiviteten i 
sektoren. De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene 
for 2016 og 2017 viser imidlertid ingen nedgang i 
kommuneforvaltningens investeringsaktivitet. Faktisk 
er det slik at investeringsaktiviteten i disse to årene 
har vært høyere enn i de nærmest foregående 
årene målt i både løpende og faste priser. De 
høye netto driftsresultatene i kommunesektoren i 
2015 og 2016, samt forventninger om det samme 
i 2017, kan ha bidratt til økt egenfi nansiering av 
investeringer og ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 
På den annen side kan de høye driftsresultatene 
ha stimulert kommuner og fylkeskommuner økte 
investeringer og låneopptak, og dermed dempet 
nedgangen i gjeldsvekst. Manglende sammenheng 
mellom gjeldsvekst og investeringsaktivitet kan 
også ha sammenheng med ulike former for 
investeringstilskudd og at kommuneforvaltningen tar 
opp lån i utlandet som ikke inngår i kredittindikatoren.
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Gjeldsvekst i kommunal sektor vil i utgangspunktet være et speilbilde av investeringsaktiviteten i 
sektoren. De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene for 2016 og 2017 viser imidlertid ingen nedgang i 
kommuneforvaltningens investeringsaktivitet. Faktisk er det slik at investeringsaktiviteten i disse to 
årene har vært høyere enn i de nærmest foregående årene målt i både løpende og faste priser. De 
høye netto driftsresultatene i kommunesektoren i 2015 og 2016, samt forventninger om det samme i 
2017, kan ha bidratt til økt egenfinansiering av investeringer og ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 
På den annen side kan de høye driftsresultatene ha stimulert kommuner og fylkeskommuner økte 
investeringer og låneopptak, og dermed dempet nedgangen i gjeldsvekst. Manglende sammenheng 
mellom gjeldsvekst og investeringsaktivitet kan også ha sammenheng med ulike former for 
investeringstilskudd og at kommuneforvaltningen tar opp lån i utlandet som ikke inngår i 
kredittindikatoren. 

 

De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene peker i 
retning av at reduksjonen i befolkningsveksten de 
siste årene har hatt liten eller ingen dempende eff ekt 
på investeringsaktiviteten. Det kan ikke ses bort fra 
at dette kan skyldes at investeringsprosjekter ofte 
går over fl ere år, og at det kan ta noe tid før eventuell 
lavere befolkningsvekst slår ut. På den annen side 
er investeringene knyttet innbyggernes fremtidige 
behov og i et slikt perspektiv er det forventninger 
om framtiden og ikke historien som er avgjørende. 
Det er også slik at det er befolkningsutviklingen 
i de aldersgrupper som i størst grad etterspør 
kommunale tjenester som har størst betydning for 
kommunesektorens investeringsbehov og ikke den 
samlede befolkningsveksten, jf. «eldrebølgen». KS 
sin budsjettundersøkelse indikerer at kommuner 
og fylkeskommuner legger opp til en fortsatt høy 
investeringsaktivitet de nærmeste årene, og at den vil 
kunne komme til å øke noe.
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De 221 kommunene i KS sin regnskapsundersøkelse 
hadde et udisponert regnskapsmessig mindreforbruk 
i 2016 på 4,9 mrd. kroner. Utviklingen i kommunenes 
disposisjonsfond kan gi en indikasjon på om dette 
resultatet er disponert til styrking av kommunenes 
økonomiske fundament (soliditet) eller til økt aktivitet. 
Et fullstendig bilde vil en likevel ikke få da endringen 
i disposisjonsfond fra 2016 til 2017 også inkluderer 
budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond i 2017.

Kommunene i regnskapsundersøkelsen har 
økt sine disposisjonsfond 5,5 mrd. kroner (30 
pst) til 23,9 mrd. kroner i 2017. Dette tyder på at 
kommunene har fokus på styrking av sin soliditet. 
Disposisjonsfondene i utvalgskommunene utgjør 
9,0 pst av driftsinntektene i 2017 (7,3 pst i 2016). 
I tillegg til disposisjonsfondet har kommunene 
i regnskapsundersøkelsen et udisponert 
regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på samme 
nivå som foregående år; 4,8 mrd. kroner. 

I fylkeskommunene ser man ikke samme utviklingen 
som i kommunene. I 2016 hadde fylkeskommunene 
et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,5 
mrd. kroner. Dette er ikke benyttet til styrking 
av fylkeskommunenes økonomiske «buffere». 
Disposisjonsfondene i fylkeskommunene er i 2017 
redusert med 0,2 mrd. kroner til 1,3 mrd. kroner eller 
1,7 pst av driftsinntektene.  

I forrige utgave av KNØ (KNØ 2/2017) ble 
KS sin egen undersøkelse om kommunenes 
gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom, basert 
på KOSTRA konserntall, omtalt. Undersøkelsen 

indikerte at de fleste kommunene (95 prosent) 
hadde moderat eller større grad av økonomisk 
handlingsrom. 23 kommuner ble vurdert til å ha lite 
økonomisk handlingsrom. Antall kommuner med 
lite økonomisk handlingsrom i 2016 er lavere enn 
for sammenlikningsårene 2013 – 2015. Nedgangen 
må ses i sammenheng med gode og bedrede netto 
driftsresultat.

4.9 Budsjettundersøkelsen 2018
 
KS´ budsjettundersøkelse for 2018 viste at 
budsjettarbeidet i landets kommuner var krevende. 
Andelen kommuner som svarte at budsjettarbeidet 
har vært mer krevende enn foregående år var 
betydelig høyere for 2018 enn for tilsvarende 
budsjettundersøkelser for 2016 og 2017.

Undersøkelsen peker mot at netto driftsresultat i 
budsjettene for alle landets kommuner vil utgjøre 1,2 
pst av driftsinntektene i 2018, hvilket er 0,1 pst poeng 
høyere enn i vedtatte budsjetter for 2017. 

Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt 
om å angi hvor mye driftsbudsjettet for 2018 for 
ulike tjenesterområder er sammenliknet med 
vedtatt budsjett for 2017. Svarene skulle oppgis 
som prosentvis endring (i nominelle priser). Når 
svarene innbyggervektes, forventes det en økning 
i utgiftene utover lønns- og prisveksten innenfor 
barnevern, barnehage, skole, pleie- og omsorg, 
eiendomsforvaltning. 
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De kvartalsvise nasjonalregnskapstallene peker i retning av at reduksjonen i befolkningsveksten de 
siste årene har hatt liten eller ingen dempende effekt på investeringsaktiviteten. Det kan ikke ses 
bort fra at dette kan skyldes at investeringsprosjekter ofte går over flere år, og at det kan ta noe tid 
før eventuell lavere befolkningsvekst slår ut. På den annen side er investeringene knyttet 
innbyggernes fremtidige behov og i et slikt perspektiv er det forventninger om framtiden og ikke 
historien som er avgjørende. Det er også slik at det er befolkningsutviklingen i de aldersgrupper som i 
størst grad etterspør kommunale tjenester som har størst betydning for kommunesektorens 
investeringsbehov og ikke den samlede befolkningsveksten, jf. «eldrebølgen». KS sin 
budsjettundersøkelse indikerer at kommuner og fylkeskommuner legger opp til en fortsatt høy 
investeringsaktivitet de nærmeste årene, og at den vil kunne komme til å øke noe.  

De 221 kommunene i KS sin regnskapsundersøkelse hadde et udisponert regnskapsmessig 
mindreforbruk i 2016 på 4,9 mrd. kroner. Utviklingen i kommunenes disposisjonsfond kan gi en 
indikasjon på om dette resultatet er disponert til styrking av kommunenes økonomiske fundament 
(soliditet) eller til økt aktivitet. Et fullstendig bilde vil en likevel ikke få da endringen i disposisjonsfond 
fra 2016 til 2017 også inkluderer budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond i 2017. 

Kommunene i regnskapsundersøkelsen har økt sine disposisjonsfond 5,5 mrd. kroner (30 pst) til 23,9 
mrd. kroner i 2017. Dette tyder på at kommunene har fokus på styrking av sin soliditet. 
Disposisjonsfondene i utvalgskommunene utgjør 9,0 pst av driftsinntektene i 2017 (7,3 pst i 2016). I 
tillegg til disposisjonsfondet har kommunene i regnskapsundersøkelsen et udisponert 
regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på samme nivå som foregående år; 4,8 mrd. kroner.  
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I fylkeskommunene ser man ikke samme utviklingen som i kommunene. I 2016 hadde 
fylkeskommunene et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,5 mrd. kroner. Dette er ikke benyttet til 
styrking av fylkeskommunenes økonomiske «buffere». Disposisjonsfondene i fylkeskommunene er i 
2017 redusert med 0,2 mrd. kroner til 1,3 mrd. kroner eller 1,7 pst av driftsinntektene.   

I forrige utgave av KNØ (KNØ 2/2017) ble KS sin egen undersøkelse om kommunenes gjeldsbelastning 
og økonomisk handlingsrom, basert på KOSTRA konserntall, omtalt. Undersøkelsen indikerte at de 
fleste kommunene (95 prosent) hadde moderat eller større grad av økonomisk handlingsrom. 23 
kommuner ble vurdert til å ha lite økonomisk handlingsrom. Antall kommuner med lite økonomisk 
handlingsrom i 2016 er lavere enn for sammenlikningsårene 2013 – 2015. Nedgangen må ses i 
sammenheng med gode og bedrede netto driftsresultat. 

 

 

 

4.9 Budsjettundersøkelsen 2018 
KS´ budsjettundersøkelse for 2018 viste at budsjettarbeidet i landets kommuner var krevende. 
Andelen kommuner som svarte at budsjettarbeidet har vært mer krevende enn foregående år var 
betydelig høyere for 2018 enn for tilsvarende budsjettundersøkelser for 2016 og 2017. 
 
Undersøkelsen peker mot at netto driftsresultat i budsjettene for alle landets kommuner vil utgjøre 
1,2 pst av driftsinntektene i 2018, hvilket er 0,1 pst poeng høyere enn i vedtatte budsjetter for 2017.  

Kommunene ble i spørreundersøkelsen bedt om å angi hvor mye driftsbudsjettet for 2018 for ulike 
tjenesterområder er sammenliknet med vedtatt budsjett for 2017. Svarene skulle oppgis som 
prosentvis endring (i nominelle priser). Når svarene innbyggervektes, forventes det en økning i 
utgiftene utover lønns- og prisveksten innenfor barnevern, barnehage, skole, pleie- og omsorg, 
eiendomsforvaltning.  
 
Det er størst prosentvis økning i utgiftene til barnevern, som må ses i sammenheng med en 
forventning om flere barn som har behov for tiltak. Dette er om lag det samme bildet som de to 
foregående årenes budsjettundersøkelser, selv om veksten i utgifter og antall tjenestemottakere i 
barnevern så til å være noe sterkere i 2018 enn i de to foregående årene.  
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Det er størst prosentvis økning i utgiftene til 
barnevern, som må ses i sammenheng med 
en forventning om flere barn som har behov for 
tiltak. Dette er om lag det samme bildet som de 
to foregående årenes budsjettundersøkelser, selv 
om veksten i utgifter og antall tjenestemottakere i 
barnevern så til å være noe sterkere i 2018 enn i de 
to foregående årene. 

Anslag for effektiviserings- og sparetiltak i 
kommunenes budsjetter i 2018 var i underkant 
av 3 milliarder kroner. Investeringsbudsjettene i 
utvalgskommunene indikerer at kommunene samlet 
planlegger å investere om lag 80 – 85 milliarder 
kroner i 2018. 

Når det gjelder fylkeskommunene var det ni 
fylkeskommuner som svarte at budsjettarbeidet var 
mer krevende i år enn i fjor, og en fylkeskommune 
oppgav at det har vært mindre krevende. De 
øvrige seks svarte at budsjettarbeidet har vært like 
krevende som i fjor. 

Det var bare to fylkeskommuner som budsjetterer 
med et netto driftsresultat for 2018 på 4 prosent 
av driftsinntektene eller mer. Fire fylkeskommuner 
budsjetterte med et netto driftsresultat mellom 3 og 
4 prosent. Videre var det 10 fylkeskommuner som 
budsjetterer med et netto driftsresultat på mellom 
0 og 3 prosent, og ingen som budsjetterer med 
negativt netto driftsresultat. TBUs anbefaling er at 
fylkeskommunene bør ligge på minst 4 prosent.

I likhet med tidligere var det stor variasjon mellom 
sektorene når det gjaldt endringer i driftsbudsjettet 

for fylkeskommunene fra inneværende år til neste 
år. Figur 3 viser både uveid og innbyggerveid 
gjennomsnitt. Oslo er bare med i tallene for 
videregående utdanning og kollektivtransport. I 
dette avsnittet refereres de innbyggerveide tallene. 
Kollektivtransport ligger an til å øke med 3,2 pst 
og er den sektoren som øker sterkest. Økningen til 
kollektivformål er litt sterkere i 2018 enn den var i 
2017. Fylkesveier ligger an til en økning på 1,9 pst, 
noe som er klart svakere enn økningen fra 2016 til 
2017. Videregående utdanning, tannhelse, kultur og 
sentraladministrasjon øker mindre enn deflatoren, 
mens regional utvikling ligger an til reduserte 
driftsbudsjetter.

Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene 
ekskl. Oslo planlegger å investere for i alt 17,3 mrd. 
kroner i 2018, noe som er 8,8 pst mer (nominelt) 
enn i de vedtatte 2017-budsjettene. Investeringene i 
fylkesveier og tannhelse øker, mens kollektivformål 
og utdanning går ned. Fra 2018 til 2019 legges det 
opp til investeringsøkning innenfor alle sektorene.
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Anslag for effektiviserings- og sparetiltak i kommunenes budsjetter i 2018 var i underkant av 3 
milliarder kroner. Investeringsbudsjettene i utvalgskommunene indikerer at kommunene samlet 
planlegger å investere om lag 80 – 85 milliarder kroner i 2018.  

Når det gjelder fylkeskommunene var det ni fylkeskommuner som svarte at budsjettarbeidet var mer 
krevende i år enn i fjor, og en fylkeskommune oppgav at det har vært mindre krevende. De øvrige 
seks svarte at budsjettarbeidet har vært like krevende som i fjor.  

Det var bare to fylkeskommuner som budsjetterer med et netto driftsresultat for 2018 på 4 prosent 
av driftsinntektene eller mer. Fire fylkeskommuner budsjetterte med et netto driftsresultat mellom 3 
og 4 prosent. Videre var det 10 fylkeskommuner som budsjetterer med et netto driftsresultat på 
mellom 0 og 3 prosent, og ingen som budsjetterer med negativt netto driftsresultat. TBUs anbefaling 
er at fylkeskommunene bør ligge på minst 4 prosent. 

I likhet med tidligere var det stor variasjon mellom sektorene når det gjaldt endringer i 
driftsbudsjettet for fylkeskommunene fra inneværende år til neste år. Figur 3 viser både uveid og 
innbyggerveid gjennomsnitt. Oslo er bare med i tallene for videregående utdanning og 
kollektivtransport. I dette avsnittet refereres de innbyggerveide tallene. Kollektivtransport ligger an 
til å øke med 3,2 pst og er den sektoren som øker sterkest. Økningen til kollektivformål er litt 
sterkere i 2018 enn den var i 2017. Fylkesveier ligger an til en økning på 1,9 pst, noe som er klart 
svakere enn økningen fra 2016 til 2017. Videregående utdanning, tannhelse, kultur og 
sentraladministrasjon øker mindre enn deflatoren, mens regional utvikling ligger an til reduserte 
driftsbudsjetter.  
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Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene ekskl. Oslo planlegger å investere for i alt 17,3 
mrd. kroner i 2018, noe som er 8,8 pst mer (nominelt) enn i de vedtatte 2017-budsjettene. 
Investeringene i fylkesveier og tannhelse øker, mens kollektivformål og utdanning går ned. Fra 2018 
til 2019 legges det opp til investeringsøkning innenfor alle sektorene. 
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Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner
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Vedleggstabeller 
 

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner 

 
Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner januar - desember 2017
Skatt på inntekt og formue samt naturressursskatt

Skatteinngang etter måned (akkumulert) 
Kommune-

sektoren i alt
Akk. vekst 
fra året før Kommuner

Akk. vekst 
fra året før

Fylkes-
kommuner

Akk. vekst fra 
året før

mill kr pst mill kr pst mill kr pst
Januar 22 289           9,2 18 409          9,6 3 880          7,6
Februar 23 556           9,4 19 471          9,8 4 085          7,9
Mars 54 257           6,7 44 864          6,9 9 392          5,7
April 55 735           6,2 46 102          6,4 9 633          5,2
Mai 91 326           3,7 75 541          3,9 15 785        2,9
Juni 92 550           3,5 76 550          3,7 16 000        2,6
Juli 113 491         3,7 93 867          3,9 19 625        2,9
August 116 682         3,8 96 505          3,9 20 177        2,9
September 149 230         3,8 123 425        4,0 25 806        3,0
Oktober 150 614         3,8 124 566        4,0 26 047        3,0
November 187 369         4,2 155 288        4,4 32 080        3,0
Desember 188 933         4,3 156 585        4,5 32 347        3,1

Anslag hele året fra:
NB 2017 183 989         1,5 152 082        1,5 31 907        1,7
RNB 2017 183 140         1,1 151 375        1,0 31 765        1,2
NB 2018 187 140         3,3 154 740        3,3 32 400        3,2

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 8 761             3,9 7 228            4,1 1 533          2,9
Akershus 25 904           5,7 21 475          5,9 4 429          4,9
Oslo 32 713           6,9 27 403          7,4 5 310          4,8
Hedmark 5 597             4,3 4 614            4,5 983             3,4
Oppland 5 659             4,4 4 678            4,6 981             3,3
Buskerud 9 806             4,9 8 105            5,0 1 700          4,3
Vestfold 8 021             4,5 6 630            4,7 1 390          3,3
Telemark 5 369             3,9 4 428            4,1 941             3,1
Aust-Agder 3 661             5,4 3 029            5,6 632             4,4
Vest-Agder 5 670             2,6 4 693            2,8 978             1,7
Rogaland 17 709           -0,4 14 639          -0,3 3 070          -1,2
Hordaland 18 397           1,6 15 251          1,9 3 146          0,3
Sogn og Fjordane 3 607             2,9 2 986            3,2 621             1,9
Møre og Romsdal 8 436             3,2 6 969            3,4 1 467          2,3
Sør-Trøndelag 10 762           6,1 8 916            6,6 1 845          4,0
Nord-Trøndelag 3 816             4,5 3 142            4,7 673             3,9
Nordland 7 455             4,6 6 144            4,8 1 312          3,7
Troms 5 329             5,5 4 394            5,7 934             4,4
Finmark 2 263             5,2 1 860            5,4 403             4,4
Hele landet 188 933         4,3 156 585        4,5 32 347        3,1
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