
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Økonomisk medvind kan snu  
til motvind for kommunene
Kommunene og norsk økonomi 2/2017



2 ØKOnOmiSK medvind KAn Snu  Til mOTvind fOR KOmmunene / KS RAPPORT

Brutto og netto driftsutgifter i fylkes kommunene i 2016, fordelt etter sektor

Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2016, fordelt etter sektor

Kilde: SSB/KOSTRA 



3KS RAPPORT / ØKOnOmiSK medvind KAn Snu  Til mOTvind fOR KOmmunene

Økonomisk medvind kan snu  
til motvind for kommunene

De siste 30 årene har kommunegjelda i gjennomsnitt 
vokst med nær 8 prosent per år, mer enn for både 
husholdninger og ikke-finansielle foretak. Veksten var 
særlig sterk fra tusenårsskiftet og framover, men har 
dempet seg noe siste år. Veksten er likevel fortsatt 
sterkere enn inntektsveksten; gjelda som andel av 
inntekt øker.

Likevel er det lite som tyder på at kommunesektoren 
sett under ett er i økonomisk ubalanse nå. Tallet på 
ROBEK-kommuner er kraftig redusert. Også KS’ 
analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom 
viser en positiv utvikling; stadig færre kommuner 
har et begrenset handlingsrom. Men dette henger i 
noen grad sammen med at sektoren de siste årene 
har fått høyere skatteinntekter enn lagt opp til i 
budsjettoppleggene; merinntekter som kan betraktes 
som midlertidige. Spredningen i gjeld mellom 
kommuner er dessuten stor, og noen kommuner kan 
se ut til å være i en mer utsatt posisjon. 

Hvis vi krever at nettogjelda ikke skal øke for at en 
økonomi skal kunne sies å være i balanse så må 
utgifter være lik inntekter. Men dersom vi i stedet 
definerer økonomisk balanse som en situasjon der 
gjelda som andel av inntekt holdes konstant, kan 
gjelda øke i takt med inntektene. Økningen i gjelda 
kan brukes til å øke nivået på de totale utgiftene 
utover det inntektene alene gir rom for. Og regnet 
utenom renteutgifter, kan utgiftene med positiv gjeld 
være større jo høyere inntektsveksten er, jo lavere 
rentenivået er og – med høyere inntektsvekst enn 
renter – jo høyere gjeldsgraden er.

Med konstant gjeldsgrad er forholdet mellom 
inntektsvekst og renter avgjørende for hvor  
høye utgifter utenom renter en kan ha i forhold  
til inntektene. 

Helt siden slutten av 1990-tallet har inntekts¬veksten 
for kommunesektoren vært høyere enn rentene. 
Det vil si at en har kunnet opprettholde en konstant 
gjeldsgrad over tid med utgifter utenom renter høyere 
enn inntektene. I tillegg har fallende renter muliggjort 
en økende gjeldsgrad uten at rentebelastningen av 
den grunn har økt, noe som igjen har gitt rom for en 
enda sterkere utgiftsvekst. 

I årene framover kan dette endre seg. Dersom 
handlingsregelen for finanspolitikken skal overholdes 
anslås det i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 
2017 at oljepengebruken de neste fire årene ikke 
kan øke med mer enn vel 3,7 mrd kroner pr år, mot 
21 mrd kroner årlig i de foregående fire årene. Det 
må en tro får konsekvenser for kommunesektorens 
inntektsvekst, særlig tatt i betraktning at en eventuell 
merskattevekst i år i forhold til anslått nivå i Revidert 
nasjonalbudsjett vil innebære at kommunene har 
fått noe av inntektsveksten på forskudd. Samtidig 
er det lite rom for fortsatt rentenedgang, og en viss 
sannsynlighet for en renteoppgang framover. 

Med en videreføring av de siste årenes rentenivå 
og inntektsvekst, vil bare det å stabilisere 
gjeldsgraden på dagens nivå kreve innstramminger 
i kommunesektorens utgifter sett i forhold til 
inntektene. Med lavere inntektsvekst og eventuelt 
økte renter må innstrammingen skjerpes ytterligere. 
Det er i årene framover vi får testet hvor bærekraftig 
gjeldsoppbyggingen i kommunesektoren har vært.

10. oktober 2017
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Kommunesektoren og nasjonaløkonomien

Oppgang hjemme og ute
Den moderate oppgangen i industrilandene fortsetter. 
Både i USA og i euroområdet sett under ett har BNP-
veksten gjennom de fi re siste kvartalene ligget på 
rundt 2,2 prosent, og arbeidsledigheten har fortsatt 
å falle. Samtidig har veksten norsk økonomi tatt seg 
opp i første halvår, etter konjunkturell nedgangen 
fra slutten av 2014 som følge av det kraftige fallet 
i oljeinvesteringene. Arbeidsledigheten er på vei 
ned, både ifølge AKU og NAV. Ifølge Norges Banks 
indikator for produksjonsvekst har den økonomiske 
veksten tatt seg opp i hele landet, selv om Vestlandet 
fortsatt har lavere vekstrater enn i resten av landet.

Samtidig med at arbeidsledigheten synker, har 
også andelen sysselsatte stort sett falt. Andelen av 
personer 15-74 år som er utenfor arbeidslivet har 
dermed steget. Ser vi bort fra høykonjunkturåret 
2008 er dette imidlertid del av en langsiktig trend. 
Fra sommeren 2006 – et år som er valgt for å 
komme unna høykonjunkturåret 2008 – til sommeren 
2017 har andelen yrkesaktive sunket med nær 2 
prosentpoeng og andelen i arbeidsstyrken med 
drøye 2 prosentpoeng. Arbeidsstyrken består av de 
som enten er sysselsatt eller som er arbeidsledige. 
Yrkesaktive er alle som oppgir arbeid som sin 
hovedsakelige aktivitet, noe som utelukker mange 
deltidsarbeidende.
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Med utgangspunkt i SSBs inndeling av 
arbeidsstyrken i tre aldersgrupper, og yrkesaktive 
i fem aldersgrupper, kan en anslå at halvparten 
av nedgangen i andelen i arbeidsstyrken 
over de 11 årene, og nesten hele nedgangen 
i andelen yrkesaktive, skyldes vridninger i 
alderssammensetningen (kalt «demografi bidrag» i 
fi guren), med en lavere andel yngre og en høyere 
andel eldre.

I økonomiske nedgangstider vil arbeidstilbudet 
normalt reduseres. Noen gir opp, midlertidig eller 

permanent, å fi nne en jobb hvis de er arbeidsledige 
eller er nykommere i arbeidsmarkedet. Det har derfor 
trukket i retning av en økt andel av befolkningen 
under utdanning, mens den demografi ske utviklingen 
har trukket denne andelen i motsatt retning. Det 
har i perioden vært en viss nedgang i andelen 
førtidspensjonister/uføre og en sterk nedgang i 
andelen hjemmearbeidende. Disse utviklingstrekkene 
kan ikke føres tilbake til endringer i demografi en. 
Endringen i andelen yrkesaktive kan nesten i sin 
helhet tilbakeføres til den demografi ske utviklingen. 
Det er altså de med mer perifer tilknytning til 
arbeidsmarkedet som har trukket seg helt ut. Og 
mange ser ut til å ha gått til gruppen «annet/uoppgitt» 
som har økt klart.

Lave renter, svak krone og høy vekst i bruken av 
oljepenger (uttak fra Statens pensjonsfond utland) 
har vært driverne av den inneværende oppgangen 
i norsk økonomi. Nå er potensialet for ytterligere 
rentenedgang begrenset og krona har snarere vist 
tendens til å styrke seg. Dessuten ligger det an til 
at veksten i oljepengebruken vil bli betydelig mindre 
framover. 

Forventet realavkastning på oljefondet er redusert 
fra 4 til 3 prosent; dermed ligger det an til at 
avkastningen vil bli nært fullt ut brukt i 2017 og at 
oljepengebruken framover da nesten bare vil kunne 
vokse i takt med den forventede avkastningen. For 
kommende fi reårsperiode kan den årlige økningen i 
oljepengebruken ifølge RNB for 2017 bli på rundt 3 
¾ mrd kroner, mot et gjennomsnitt på 21 mrd kroner 
de foregående fi re årene. Regnet som andel av 
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trend BNP for Fastlands-Norge vil oljepengebruken 
gjennom kommende stortingsperiode da gå litt ned. 
For 2018 vil det imidlertid fremdeles være rom for en 
litt høyere vekst i underskuddet på statsbudsjettet.  

Sterkere aktivitetsvekst i kommunene
I de siste fire kvartalene har produksjonen i 
kommunesektoren, målt med bruttoproduktet, vært 
på 2,5 prosent høyere enn foregående fire kvartaler. 
Dette er en større økning enn vekstanslaget i RNB 
2017 på 1,8 prosent. 

Det har også vært noe sterkere vekst i 
kommunesektoren sammenlignet med BNP-veksten 
for fastlandsøkonomien hittil i år. De fire siste 
kvartalene sett under ett var veksten i BNP på 1,2 
prosent, regnet fra foregående fire kvartaler. Ser vi 
derimot på veksten for de to siste kvartalene, regnet 
som årlig rate fra foregående to kvartaler har den 
vært på 2,2 prosent.

Det kommunale konsumet er de tjenestene som ikke 
finansieres av brukerbetalinger, men av skatter og 
overføringer mv. Veksten i det kommunale konsumet 
har vært økende de siste kvartalene. For de to siste 
kvartalene, regnet som årlig rate fra foregående to 
kvartaler har veksten vært på 2,9 prosent og for 

de fire siste kvartalene, regnet fra foregående fire 
kvartaler har veksten vært på 2,2 prosent.  

Dette er også noe høyere enn siste prognose fra 
revidert nasjonalbudsjettet, hvor regjeringen anslo 
en helårsvekst for 2017 på 1,8 prosent. Noe av den 
sterke veksten i konsumet i kommunesektoren kan 
tilskrives inntektsveksten blant annet som følge av 
merskatteveksten.

Det private konsumet har også tatt seg opp i 2017. 
I de to siste kvartalene var veksten på 2,9 prosent, 
regnet som årlig rate fra foregående to kvartaler. 
Anslaget for 2017 fra Revidert nasjonalbudsjettet i 
mai var på 2,1 prosent. SSB forventer en moderat 
høy konsumvekst framover, og at veksten i det 
private konsumet vil bli på 2,4 prosent både i 2017  
og 2018.

Norsk økonomi - regnskap og prognoser

Realvekst fra FIN SSB NBa SSB NBa FIN SSB NBa SSB NBa
foregående periode 17:1 17:2 4 kvart. 2 kvart. 11/5 8/6 22/6 7/9 21/9 11/5 8/6 22/6 7/9 21/9
Privat konsum 0,6 1,0 1,8 2,9 2,1 2,2 2,1 2,4 2,7 2,5 2,2 2,3 2,4 2,7
Offentlig konsum3) 0,8 0,4 1,9 2,1 1,9 1,9 2,4 1,9 2,0 1,0 1,8 1,5 1,7 1,6
 - kommuneforvaltningen 0,9 0,7 2,2 2,9 1,8 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Oljeinvesteringer 0,9 1,8 -7,3 2,7 -11,6 -7,1 -5,2 -0,3 -1,0 -4,0 -1,6 1,0 0,2 1,3
Investeringer Fastl.-Norge4) -0,5 2,7 7,2 0,8 5,7 5,4 .. 5,7 .. 4,3 2,4 .. 1,5 ..
 - fastlandsbedrifter -0,8 -0,8 6,5 -1,3 4,5 3,3 3,8 4,0 3,9 4,8 4,6 8,5 5,1 6,9
 - boliger 2,5 1,8 10,3 10,0 7,9 8,4 9,8 8,4 9,8 3,8 -0,2 0,2 -3,1 -0,2
 - offentlig forvaltning -3,6 9,0 4,7 -6,1 5,1 5,1 .. 5,0 .. 4,0 2,5 .. 1,8 ..
 - - kommuneforvaltningen -2,8 -1,0 1,5 -12,2 3,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Etterspørsel fra Fastl.Norge 0,4 1,2 2,9 2,2 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 2,5 2,2 2,4 2,0 2,5
Eksport i alt -0,9 1,0 -1,2 0,3 1,1 1,0 .. 1,6 .. 0,4 1,4 .. 1,6 ..
 - tradisjonell vareeksport5) 6,0 3,0 -5,8 7,1 2,8 1,6 1,1 2,1 0,2 5,5 3,4 3,8 5,0 3,7
Import i alt 4,3 -0,4 4,8 8,8 2,5 2,3 2,2 4,9 4,3 3,0 1,8 1,8 2,0 0,4
BNP 0,2 1,1 0,9 2,8 1,5 1,6 1,2 1,8 1,5 1,2 1,9 1,1 1,8 1,1
BNP Fastlands-Norge 0,7 0,7 1,2 2,2 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,4 2,2 1,9 2,1 2,0
 - kommuneforvaltningen 1,0 0,2 2,5 2,6 1,8 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Timeverksproduktivitet FN 0,8 0,5 0,2 1,9 1,5 1,5 .. 1,2 .. 1,8 1,5 .. 1,5 ..
Utførte timeverk F-Norge -0,1 0,2 1,0 0,4 0,1 0,4 .. 0,8 .. 0,6 0,7 .. 0,6 ..
 - kommuneforvaltningen 0,3 -0,1 2,5 1,5 1,2 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Antall sysselsatte i alt 0,1 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7 1,0 0,8 1,0
 - kommuneforvaltningen 1,0 0,1 1,4 2,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Memo: BNP handelspartnere 2,3 2,3 2,4 2,5 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,0
1) Regnskap er det kvartalsvise nasjonalregnskapet fra SSB. Anslag FIN, NBa og SSB er sist publiserte prognoser
    fra hhv. Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
2) Vekst siste fire (to) kvartaler over de siste fire (to) kvartalene ett (et halvt) år tidligere.
3) Norges Banks prognoser inkluderer også off. investeringer.
4) Norges Banks prognoser pr 17/12 inkluderer ikke off investeringer.

Årl.rate, siste 2)
Regnskap, sesongjustert

Kvartalsrater
Anslag for 2017 Anslag for 2018
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Investeringene i kommunesektoren har falt gjennom 
de tre siste kvartalene, men fortsatt er investeringene 
på et historisk høyt nivå. Investeringene har variert 
betydelig fra kvartal til kvartal, og de siste fi re 
kvartalene var økningen på 1,5 prosent, mens den 
var negativ på -12,2 prosent de siste to kvartalene, 
begge regnet som årlig rate fra foregående periode. 
I Revidert nasjonalbudsjettet i mai ble veksten anslått 
til 3,0 prosent i 2017. 

Det har vært en sterk vekst boliginvesteringene i 
2017. Veksten for de siste to kvartalene, regnet som 
årlig rate fra foregående to kvartaler var på hele 10,0 
prosent. Den sterke veksten er også blitt trukket fram 
som en av de viktigste faktorene som har bidratt til å 
snu konjunkturutviklingen i Norge.
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Sterk sysselsettingsvekst i offentlig sektor
Utførte timeverk i kommunesektoren økte med en 
årlig rate på 1,5 prosent de siste to kvartalene, målt 
opp mot foregående to kvartaler. Veksten de siste fi re 
kvartalene var på 2,5 prosent, regnet fra de foregå-
ende fi re kvartalene; klart sterkere enn utviklingen 
timeverk i fastlandsøkonomien som falt med 1,0 
prosent, og sterkere enn anslaget for 2017 fra RNB 
på 1,2 prosent. 

De fi re siste kvartalene har veksten i antall sysselsatte 
i Norge økt med 0,7 prosent, regnet fra de fore-
gående fi re kvartalene. I kommunesektoren har 
det vært en sterk økning på 2,1 prosent i samme 
periode. 

Totalt har antall sysselsatte i kommunal sektor økt 
med om lag 8 100 fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i 
2017. Sysselsatte i staten har økt med 1 900. 
For helse- og omsorgstjenester, som domineres 
av offentlig sektor, økte sysselsettingen med om 
lag 5 000.  

Antall sysselsatte i privat sektor ble økt med omlag 
16 000 i samme periode. Oppgangen i privat sektor 
var størst innen bygge- og anleggsvirksomhet med 
over 10 000 sysselsatte, mens det har vært en 
nedgang i sysselsatte innen industrien på nærmere 
6000. 
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Nedgang i sykefraværet siden 2016
Tall fra KS viser at sykefraværet i kommuner og 
fylkeskommuner var på om lag 9,6 prosent i perioden 
2. kvartal 2016-1.kvartal 2017. Dette utgjør en 
liten nedgang fra tilsvarende periode i fjor. Siden 
2012 har trenden likevel 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

SYKefRAvÆR i KOmmuneSeKTORen 
2. KvARTAl 2016-1.KvARTAl 2017, PROSenT

I alt Fylkeskommuner Kommuner

Samlet sykefravær 9,65 (-0,02) 7,32 (-0,07) 9,94 (-0,02)

Legemeldt sykefravær 8,32 (-0,08) 6,34 (-0,13) 8,56 (-0,08)

Egenmeldt sykefravær 1,34 (0,06) 0,98 (0,06) 1,38 (0,06)

I arbeidsgiverperioden 4,19 (0,08) 3,36 (0,15) 4,30 (0,07)

Utenfor 
arbeidsgiverperioden

5,46 (-0,10) 3,96 (-0,22) 5,64 (-0,09)

Sykefravær, kvinner 10,88 (0,00) 8,98 (-0,06) 11,06 (0,01)

Sykefravær, menn 5,84 (-0,06) 5,01 (-0,14) 6,03 (-0,06)

Heltidsansatte 9,24 (0,01) 6,86 (-0,14) 9,60 (0,02)

Deltidsansatte 10,39 (-0,05) 8,97 (0,20) 10,49 (-0,07)

Tall i parentes viser endring i prosentpoeng fra ett år tidligere.

Sykefraværet i kommunene varierer mellom 
ulike sektorer. Det er fortsatt høyest innen 
barnehagesektoren med 12,5 prosent og i helse- 
og omsorgssektoren med 11,8 prosent.

Administrasjon og teknisk sektor har lavest 
sykefraværet med henholdsvis 7,3 og 6,8 prosent. 
I fylkeskommunene hadde ansatte i videregående 
opplæring fravær på 7,1 prosent, mens ansatte 
innenfor administrasjon og samferdsel hadde fravær 
på hhv. 6,4 og 6,1 prosent.

Kilde: KS (PAI)
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Asylsøkere og fl yktninger
Antallet asylsøknader var nokså stabilt i årene 
fra 2012 til 2014 på om lag 10 000 årlig. Antallet 
fl yktninger som ble bosatt i kommunene i disse årene 
var mellom 6 og 8 000. I 2015 var det en kraftig 
økning i antall asylsøkere på vel 31 000. I 2016 søkte 
kun 3460 personer om asyl, og ved utgangen av 
august 2017 hadde 2865 personer søkt om asyl i år.

Samtidig økte imidlertid antall bosatte fl yktninger 
også i 2016. I 2015 bosatte kommunene over 11 000 
fl yktninger, og i 2016 over 15 000. IMDI (Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet) har anmodet kommunene 
å bosette 12 500 i 2017, men frem til august var det 
bare bosatt i overkant av 6500.

Figuren viser at beboere i asylmottak har gått jevnt 
nedover siden 2015, og dette resulterer i at UDI 
legger ned eller sier opp driftsavtaler i relativt stor 
skala. Dette kan gi en utfordring for de kommunene 
som bygget tjenestene som vertskommune, som 
nå må avvikles. Dette gjelder spesielt innenfor 
helsetjenesten og undervisning. I tillegg vil kunne få 
konsekvenser for kommunene som har bygget opp 
store integreringsapparater. Resultatet er at mange 
kommuner har bygget opp et tilbud det ikke lenger 
er behov for.

Fortsatt lav kostnadsvekst
SSB, Norges Bank og Finansdepartementet 
forventer en lønnsvekst for norsk økonomi 
i 2017 på 2,4 prosent; opp fra 1,7 prosent i 
2016. Kommunesektoren får trolig den samme 
lønnsvekst i 2017; om lag samme vekst som i 2016. 
I Nasjonalbudsjettet 2017 la Finansdepartementet 
til grunn en lønnsvekst på 2,7 prosent. For årene 
framover venter både Norges Bank og SSB at 
lønnsveksten for økonomien i alt gradvis tar seg 
opp til 3 ½ - 4 prosent.



12 ØKOnOmiSK medvind KAn Snu  Til mOTvind fOR KOmmunene / KS RAPPORT

I Revidert budsjett la Finansdepartementet til grunn 
en kostnadsvekst for kommunesektoren (den 
kommunale defl atoren) på 2,3 prosent, mot 2,5 
prosent i Nasjonalbudsjettet 2017. SSBs siste anslag 
er på 2,6 prosent. SSB venter at kostnadsveksten vil 
øke opp mot 3,3 prosent i 2020. Pensjonskostnader 
utover lønnsvekst for 2016 og årene framover inngår 
ikke i defl atortallene fra Finansdepartementet og 
SSB, og er derfor i sin helhet holdt utenfor i fi guren.

Svak økning i pensjonskostnadene
I Kommuneproposisjonen for 2018 anslås økningen 
i pensjonskostnader utover det som dekkes av 
defl atoren til 350 mill kroner for 2018, mot et anslag 
på 850 mill kroner for 2017. Innarbeiding av denne 
kostnadsøkningen ville øke defl atoren med 0,3 
prosentpoeng. 

Mens de regnskapsførte pensjonskostnadene i 
mange år lå lavere enn de betalte premiene slik at 
det akkumulerte premieavviket økte år for år, har 
premieavvikene de siste årene ligget noe lavere enn 
amortiseringen av tidligere års avvik. Dermed har det 
akkumulerte avviket falt noe og ligger nå på rundt 29 
mrd kroner. 

Skatteinngangen høyere enn anslått
Kommuner og fylkeskommuner mottok i perioden 
januar-august i år vel 117 mrd. kr i skatter fra 
personlig inntekt og formue samt naturressursskatt, 
jfr. tabell bak i rapporten. For kommunene økte 
skatteinngangen med 3,9 prosent i forhold til samme 

periode i fjor, mens fylkeskommunene hadde en 
vekst på 2,9 prosent. For kommunesektoren samlet 
utgjorde veksten 3,8 prosent. Skatteveksten har de 
åtte første månedene vært sterkere enn forventet. 
Ved fremleggingen av statsbudsjettet i fjor høst ble 
skatteveksten for 2017 anslått til 1,5 prosent for 
kommunene og 1,7 prosent for fylkeskommunene. I 
RNB 2017 ble skatteanslaget for kommunesektoren 
satt ned med i alt 850 mill. kroner i RNB 2017, 
og vekstanslagene nedjustert til 1,0 prosent for 
kommunene og 1,2 prosent for fylkeskommunene. 
Hovedforklaringen på endringen, var nedjustering 
av anslaget for lønnsveksten. Normalt ville det 
også bidra til å redusere kostnadsveksten i 
kommunesektoren om lag tilsvarende, men det 
vil avhenge av i hvilken grad nedjusteringen av 
årslønnsveksten skyldes sammensetningseffekter 
utenfor kommunesektoren.

Tallene for årets første åtte måneder kan, på tross 
av nedjustering i mai, indikere at skatteinntektene 
til kommunesektoren også i år blir høyere enn 
anslått i RNB. Det er imidlertid betydelig usikkerhet 
knyttet til utviklingen av de fi re siste månedene av 
året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene 
september og november som har betydelig inngang 
av forskuddstrekk for personlige skatteytere. 
I tillegg påvirkes høstmånedene av likning og 
avregning for 2016 og av korreksjon av fordelingen 
av skatteinntekter mellom skattekreditorene, 
dvs. kommunene, fylkeskommunene, staten og 
folketrygden. De gjenstående månedenes betydning 
for årsresultatet er dermed stor samtidig som de 
erfaringsmessig kan variere mye fra de foregående 
månedene.
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Nytt år med inntekter på forskudd
Både i 2015 og 2016 førte merskattevekst 
til at inntektene for kommunesektoren ble 
høyere enn anslått i budsjettoppleggene. Det 
samme kan se ut til skje i 2017; Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet varslet i august en 
merskattevekst på 4 mrd kroner sammenliknet med 
anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2017, eller ca 3 
mrd mer enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2017. 

Oppjusteringen av skatteanslaget i august 
betyr derfor at inntektene for neste år i stedet 
for å øke med rundt 4 mrd kroner som varslet i 
Kommuneproposisjonen, vil ligge om lag uendret.

Selv om det over fl ere år har vært en god 
inntektsvekst i kommunesektoren, har det meste 
av veksten vært knyttet til øremerkede oppgaver 
og behovet for økte tjenester som har fulgt av den 
demografi ske utviklingen. Veksten i frie inntekter 
korrigert for demografi  har vært langt svakere. 

Denne endringen i skatteinngang vil isolert sett 
bety at realverdien de frie inntektene i år i stedet for 
å falle med 1,5 mrd kroner som anslått i Revidert 
nasjonalbudsjett 2017 vil øke med 2,5 mrd, 
tilsvarende 0,7 prosent, alt regnet i faste kroner. 
Signalene fra kommuneproposisjonen innebærer da 
at inntekten vil bli om lag uendret fra 2017 til 2018.

Merskattevekst som kommer etter at revidert 
nasjonalbudsjett er lagt fram får ikke betydning 
for inntektsnivået for påfølgende år. Det har 
sammenheng med at en i kommuneproposisjonen 
fastlegger et inntektsnivå for år t+1, basert på 
inntektsnivået for år t slik det anslås i revidert 
nasjonalbudsjett, pluss en varslet inntektsvekst fra 
år t til år t+1. Merskatteveksten etter RNB blir en 
midlertidig inntekt som kommunene får beholde 
det året den oppstår, men som ikke videreføres til 
påfølgende år. 

Veksten har også vært betydelig svakere enn 
investeringsveksten, noe som har gitt seg utslag i en 
økende gjeldsgrad for sektoren.

Statlige føringer på kommunenes frie inntekter
Telemarksforskning (Tmf) har analysert statlige 
føringer på kommunenes frie inntekter og hvilke 
effekter disse eventuelt har innenfor områdene 
barnevern, helsesøster/skolehelsetjeneste, psykisk 
helsevern og fylkesveier (KS FOU rapport 2017). 
Statlige føringer gis i statsbudsjettets omtale av 
veksten i frie inntekter, og kan oppfattes som et 
alternativ til øremerkede tilskudd.
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Hovedfunnene fra rapporten kan oppsummeres i 
følgende to punkter:

• Frie inntekter med føringer vil generelt ikke 
ha samme virkning/effektivitet som strengere 
virkemidler. Føringene gir mer rom for kommunal 
fl eksibilitet, og staten bør være bevisst på 
forskjellene. 

• Ønsker man å gi kommunene fl eksibilitet, må 
man samtidig være åpen for at fl eksibiliteten gjør 
at effekten av føringene vil bli mindre enn ved 
tradisjonell øremerking. Samtidig vil også de 
potensielle skadevirkningene reduseres. 
Slik sett kan statlige føringer på frie inntekter i 
en del tilfeller utgjøre et fl eksibelt og interessant 
alternativ til sterkere virkemidler som øremerking 
eller juridiske virkemidler.

I undersøkelsen fra Telemarksforsking svarer 60-80 
prosent av kommunene at de helt eller delvis 
følger føringene. En må likevel være varsom med 
fortolkningen av dette resultatet, da det er vanskelig 
å gi presise svar om hvor mange og i hvilken grad 
kommunene følger føringene.

Rekordhøyt netto driftsresultat i 2016
I 2016 var netto driftsresultat i kommunesektoren 
på 4,2 prosent av driftsinntektene. Vi må tilbake til 
2006 for å fi nne et høyere netto driftsresultat. Den 
seneste anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg 
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
som gjelder fra og med regnskapsåret 2014, er satt 
til 2 prosent. Anbefalingen gjelder på konsernnivå og 
som gjennomsnitt over tid for kommunesektoren i 
alt. Gjennomsnittet for siste 10-årsperiode er på 1,8 
prosent. Da er kompensasjon for investeringsmoms 
ført i driftsregnskapet i årene 2007-2013 trukket ut. 
I denne perioden har netto driftsresultat vært lavere 
enn 2 prosent i syv av årene, vært akkurat på 2 
prosent i ett av årene og har ligget over 2 prosent 
de siste to årene. De høye netto driftsresultatene i 
2015 og 2016 må ses i sammenheng med den høye 
merskatteveksten disse årene.

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 4,0 
prosent. I 2016 var netto driftsresultat i kommunene 
inklusiv Oslo på 4,0 prosent, mens fylkeskommunene 
utenom Oslo hadde 5,0 prosent. I 2016 var dermed 
resultatene både i kommunene og fylkeskommunene 
klart høyere enn TBUs anbefaling om hva netto 
driftsresultat bør ligge på i gjennomsnitt over tid. 

Prognoser over utviklingen i netto driftsresultat er 
svært usikre fordi utviklingen avhenger av mange 
forhold. Analyser utført i KS viser at endringer i brutto 
driftsresultat fra ett år til et annet langt på vei kan 
forklares av realveksten i frie inntekter. I RNB 2017 
ble realveksten i kommunesektorens frie inntekter i 
2017 anslått til -0,4 prosent. Det er i august kommet 
opplysninger om at skatteanslaget for 2017 kan bli 
oppjustert med 4 mrd. kroner. I så fall vil realveksten 
i frie inntekter bli 0,7 prosent. Det er rimelig å anta 
at denne realveksten vil gi en nedgang i brutto 
driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter fra 
2016 til 2017 på mellom ¼ og ¾ prosentpoeng.

Endringene i netto driftsresultat vil også være 
påvirket av utviklingen i netto renteutgifter og avdrag. 
Anslagene for netto renteutgifter og avdrag for 2017 
er svært usikre. I 2016 utgjorde de 4,1 prosent av 
driftsinntektene. På usikkert grunnlag anslår vi at 
netto renteutgifter og avdrag vil ligge mellom 4 og 4 
½ prosent av inntektene i 2017.

Netto driftsresultat i kommuner og fylkeskommuner 
som andel av brutto driftsinntekt kan samlet sett i 
2017 da ende på mellom 3 og 4 prosent, med et 
punktestimat på 3 ½ prosent.
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I kommuneproposisjonen ble det lagt opp til en 
realvekst i frie inntekter i 2018 på om lag 1,2 prosent 
målt fra revidert nasjonalbudsjett 2017. Dermed 
kommer en frem til det, som kommunesektoren i 
utgangspunktet kan regne med å få til disposisjon i 
2018. Dersom vi legger til grunn at skatteanslaget for 
2017 blir oppjustert med 4 mrd kroner, vil realveksten 
i frie inntekter fra regnskap 2017 til budsjettet for 
2018 bli om lag 0,0 prosent. Dette vil anslagsvis gi en 
nedgang i brutto driftsresultat som andel av brutto 
driftsinntekter på mellom ¾ og 1 ¼ prosentpoeng 
fra 2017 til 2018. Vi legger også til grunn at netto 
renteutgifter og avdrag i 2018 vil ligge på mellom 3 
¾ og 4 ¾ prosent av driftsinntektene. Dermed kan 
vi anslå at netto driftsresultat for kommunene og 
fylkeskommunene samlet vil ligge et sted mellom 1 
½ og 3 ½ prosent av driftsinntektene i 2018, med et 
punktestimat på 2 ½ prosent. 

I fi guren over vises kommunesektorens netto 
driftsresultat i perioden 2004 til 2016 samt anslag 
for 2017 og 2018. Tallene for netto driftsresultat er 
påvirket av forvaltningsreformen i 2010, slik at tallene 
før 2010 ikke er direkte sammenliknbare med tallene 
fra og med 2010.

Befolkningsveksten fortsetter å avta
Befolkningsveksten har vært avtagende etter en topp 
i 2011. Per 1. juli 2017 var det 5 277 800 innbyggere 
registrert bosatt i Norge. Dette var en økning på 40 
936 innbyggere, tilsvarende 0,8 prosent, fra 1. juli året 
før.  Fra 1. juli 2015 til 1. juli 2016 økte befolkningen 
med 47 400 innbyggere, tilsvarende 0,9 prosent. 
Nedgang i befolkningsveksten var dermed på 6 500 
personer sammenliknet med samme periode året før.

Om lag 60 prosent av befolkningsveksten, 
fra 1.juli 2016 til 1. juli 2017, kom som følge av 
netto innvandring og 40 prosent som følge av 
fødselsoverskudd. Netto innvandring var på 24 
700 personer, der innvandringen var på 64 400 
personer og utvandringen på 39 700 personer. 
Fødselsoverskuddet var på 16 100 personer, der 
antall fødte var på 57 300 og antall døde var på 
41 200.

Nedgangen i befolkningsvekst fra året før skyldes at 
både netto innvandring og fødselsoverskuddet gikk 
ned med 3 200 personer fra året før. Nedgangen 
i netto innvandring var resultat av en kombinasjon 
av at innvandringen var om lag 2 000 lavere 
og utvandringen om 1 200 høyere enn året før. 
Nedgangen i fødselsoverskudd var en kombinasjon 
av at antall fødte gikk ned med om lag 2 200 og 
antall døde opp med om lag 1 000 i forhold til året 
før.
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I følge SSBs siste befolkningsfremskrivning 
(middelalternativet) forventes befolkningsveksten fra 
2017 til 2018 å bli 57 500 personer tilsvarende 1,1 
prosent. I SSBs alternativ med lav nettoinnvandring 
er befolkningsveksten anslått til 44 200 personer og 
i alternativet med høy innvandring er anslaget satt til 
71 100 personer. I første halvår 2017 har det vært en 
befolkningsvekst på 19 445 personer, noe som peker 
mot at alternativet med lav innvandring for tiden ser 
ut til å være det mest realistiske.

Hvis vi kun ser på tallene for siste kvartal, dvs 2. 
kvartal 2017, så var fødselsoverskuddet høyere 
enn nettoinnvandringen. I følge SSB har ikke dette 
vært tilfelle i noe kvartal siden perioden med stor 
innvandring tok til i 2006. Både fødselsoverskuddet 
og nettoinnvandringen har falt sammenliknet med 
samme kvartal i 2016, men innvandringen har gått 
mer ned enn fødselsoverskuddet.

I følge SSB har nettoinnvandringen av statsborgere 
fra Øst-Europa, som hovedsakelig har innvandret 
på grunn av arbeid, gått ned de siste årene, mens 
innvandring fra land med konfl ikter har økt. Det 
nye nå siste år er at også innvandring fra land med 
konfl ikter nå går ned.

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

Telemarksforsking dokumenterer at 
befolkningsendringene påvirker de kommunale 
investeringene, og demografi kostnadsberegningene 
og inntektssystemet burde ideelt sett 
kompenseres for kapitalkostnadene (KS 
FoU 2017). Kapitalkostnadene, som følge av 
befolkningsendringer, kan da se ut til å være noe 
undervurdert i beregningen av kommunesektorens 
demografi kostnader. Men mangelen på et korrekt 
mål på kapitalkostnadene gjør det vanskelig å fi nne 
riktig kompensasjon. Fordelingen av rammen mellom 
de enkelte kommuner og de enkelte fylkeskommuner 
blir i liten grad påvirket av om kapitalkostnadene 
inkluderes i kostnadsnøklene eller ikke. 

Stabil gjeldsvekst
Gjeldsveksten (sesongjustert) i 
kommuneforvaltningen siste tolv måneder (august) 
var ifølge kredittindikatoren K2 på 6,0 prosent. 
Veksten har siden inngangen av 2016 variert mellom 
4,8 og 6,5 prosent. Gjennomsnittlig gjeldsvekst i 
2016 og 2017 er for øvrig 2,5 prosent poeng lavere 
enn gjennomsnittlig gjeldsvekst i perioden (2012 – 
2015). Foruten kommunesektoren fi nnes tall for K2 
for husholdningene og ikke-fi nansielle foretak.

Samlet brutto gjeld (sesongjustert) i 
kommuneforvaltningen var på 477 mrd. kroner i 
august 2017; en økning på 188 mrd. kroner eller 
65 prosent. siden utgangen av 2010. Økningen i 
brutto lånegjeld siste 12 måneder er 27 mrd kroner; 
eller 5 mrd høyere enn i tilsvarende tidsrom året før. 
Gjeldsveksten på 12 månedersbasis i august 2016 
og august 2017 er samtidig stort sett lavere enn 
tilsvarende vekst i august de nærmest forutgående 
årene da den lå på 26 – 32 mrd. kroner.
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Inntektsvekst og gjeldsrenter
Legges det til grunn at nettogjelda ikke skal øke for 
at man skal kunne si at en økonomi er i balanse så 
må utgifter være lik inntekter. Men dersom i stedet 
en økonomisk balanse defi neres som en situasjon 
der gjelda som andel av inntekt holdes konstant, kan 
gjelda øke i takt med inntektene. 

Helt siden slutten av 1990-tallet har inntekts¬veksten 
for kommunesektoren vært høyere enn rentene, det 
vil si at en har kunnet opprett¬holde en konstant 
gjeldsgrad over tid selv om utgiftene utenom renter

Økningen i gjelda kan brukes til å øke nivået på 
de totale utgiftene utover det inntektene alene 
gir rom for. Og regnet utenom renteutgifter, kan 
utgiftene med positiv gjeld være større jo høyere 
inntektsveksten er, jo lavere rentenivået er og – 
med høyere inntektsvekst enn renter – jo høyere 
gjeldsgraden er.

har vært høyere enn inntektene. I tillegg har fallende 
renter muliggjort en økende gjeldsgrad uten at 
rentebelastningen av den grunn har økt, noe som 
igjen har gitt rom for en enda sterkere utgiftsvekst.
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Stigende rentefølsomhet?
Kredittforetakene, i hovedsak Kommunalbanken og 
KLP Kommunekreditt, er den viktigste kredittkilden 
for kommuneforvaltningen. Kredittforetakenes andel 
av gjelden har ligget stabilt på 51 - 52 prosent siden 
utgangen av 2015. I samme periode har obligasjons- 
og sertifi katlån utgjort 29 – 30 prosent av gjelden. 
Dette er vesentlig annerledes enn for noen år tilbake. 
I 2007 lå kredittforetakenes andel på et toppnivå 
med 70 prosent av den kommunale gjelden, mens 
sertifi kat- og obligasjonslån utgjorde under 15 
prosent. 

Om lag ¾ av kommuneforvaltningens lån har en 
kortere rentebinding enn 1 år. Endringer i rentenivået 
kan derfor forventes å gi en relativt rask innvirkning 
på kommunesektorens renteutgifter. Men ikke alle 
renteutgifter må bæres av kommunen selv.

For å kunne gi et grovt bilde av hva en renteendring 
isolert sett vil kunne ha å si for sektoren samlet, har 
KS i fl ere år beregnet netto renteeksponert gjeld 
for kommuner og fylkeskommuner. I beregningene 
trekkes lån opptatt i Husbanken for videre utlån 
til kommunens innbyggere og lån med ulik statlig 
rentestøtte fra brutto lånegjeld. Bankinnskudd 
og plasseringer i obligasjoner/sertifi kater som 
kommunen har, samt ansvarlige lån til kraftsektoren 
trekkes også ut. Det gjelder imidlertid ikke 

kommunesektorens betydelige pensjonsmidler 
plassert i fond/livselskaper som dermed ikke trekkes 
fra. Endelig korrigeres det for renter knyttet til 
realkapital i VAR-sektoren, siden fi nanskostnadene 
for disse tjenestene i stor grad kan dekkes inn 
gjennom økte gebyrer fra innbyggerne.

Kommunesektorens renteeksponerte gjeld anslås 
ved utgangen av 1. kvartal i år til 177 mrd kroner. 1 
prosentpoeng økt rente vil da medføre økte netto 
renteutgifter for kommunene i størrelsesorden 1,8 
mrd kroner når en ikke tar hensyn til rentebindinger. 

Gjennom de to foregående årene har den 
renteeksponerte gjelda økt klart mindre enn den 
totale gjelda i kommunesektoren. I årets første kvartal 
har veksten i den renteeksponerte gjelda tatt seg 
markert opp og vokser raskere enn totale gjelda.
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Den regionale utvikling

Moderat oppgang i fastlandsøkonomien
Etter fl ere år med svak vekst, har veksten i BNP 
Fastlands-Norge tatt seg klart opp gjennom første 
halvår 2017. Siste fi rekvartalersperiode, 3. kvartal 
2016 til 2. kvartal 2017, lå BNP Fastlands-Norge 
målt i basisverdi 1,0 prosent høyere enn tilsvarende 
periode året før. Dette var bare litt høyere enn 
økningen i tilsvarende periode året før, hvor veksten 
var 0,8 prosent. Dette refl ekterer blant annet at 
omslaget først kom ved det siste årsskifte. Samlet 
sett økte produksjonen i alle produksjonsnæringer 
i Norge med 0,7 prosent i de fi re siste kvartaler 
sammenliknet med fi rekvartalersperioden før. På 
grunn av store registrerte produksjonssvingninger 
i utvinningsnæringen som ikke refl ekterer 
konjunkturutviklingen, var dette en klar nedgang fra 
forgående fi rekvartalsperiode. 

Forbedringen i norsk økonomi henger sammen med 
at fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen har 
avtatt og til og med steget gjennom første halvår 
2017. Den tradisjonelle vareeksporten har også tatt 
seg meget klart opp i første halvår, og veksten i privat 
konsum har økt. Det har dessuten lenge vært meget 
høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i 
etterspørselen fra offentlig forvaltning. 

Næringsinvesteringene på fastlandet ventes å snu 
til vekst fremover, samtidig som eksporten og privat 
konsum ventes fortsatt å øke klart og overta som 
viktige drivkrefter for oppgangen. Boligpriser og 
boliginvesteringer forventes derimot å falle i 2018 og 
de neste årene. Veksten i offentlig etterspørsel vil 
trolig også avta noe.

I tillegg til tekstilindustrien hadde oljeraffi nering, 
kjemisk og farmasøytisk industri sterkest vekst av 
alle næringer sist periode. Næringer som hadde 
størst tilbakegang var tjenester tilknyttet utvinning av 
olje og gass og næringen reparasjon og installasjon 
av maskiner og utstyr som også er klart knyttet til 
utvinningsnæringen.

Investeringene i fastlandsnæringene økte noe 
gjennom 2016, og etter en liten nedgang i 
gjennom første halvår ventes et forsiktig oppsving 
framover. Den største veksten ligger an til å 
komme innen kraftforsyning, hvor oppgradering 
av overføringsnettet og gamle kraftstasjoner, 
utbygging av vindmølleparker og innstallering 
av nye smarte strømmålere bidrar. De bedrede 
vekstutsiktene for norsk og internasjonal økonomi, 
konkurranseevneforbedringen knyttet til svak krone 
samt lave renter og redusert skatt for foretak, er 
faktorer som trekker næringsinvesteringene opp på 
relativt bred basis. 

Fram til 4. kvartal 2016 falt investeringene i 
petroleumsnæringen med nærmere 33 prosent fra 
toppen i 2013. Tallene fra nasjonalregnskapet viste 
en liten økning gjennom første halvår 2017, men SSB 
forventer at investeringene fl ater ut før de tar seg opp 
i 2019. Igangsetting av mange nye prosjekter vil da 
bidra til en moderat økning deretter.

Bedring i vekst for fl ere fylker
En samlet produksjonsindikator for hvert fylke kan 
beregnes ved å veie sammen utviklingen i de ulike 
næringene med fylkenes andel av den samlede 
produksjonen i hver av dem.
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Flere fylker hadde en økt vekst i siste 
fi rekvartalsperiode sammenliknet med perioden 
før. Den svakeste veksten er stort sett å fi nne 
langs kysten i Sør-Norge, noe som åpenbart 
har sammenheng med nedturen i oljebransjen. 
Indikatoren viser imidlertid at aktiviteten har snudd 
fra fall til vekst i Vest-Agder, Buskerud og Møre- 
og Romsdal. I Rogaland ble fallet klart redusert. 
Indikatoren signaliser at den sterkeste veksten var i 
Telemark, med Troms, Vestfold, Oppland, Hedmark 
og Oslo litt etter.

Nedgang i arbeidsledigheten
Arbeidsledigheten for landet avtar.  2. kvartal 
2017 var arbeidsledighetsraten, målt med SSBs 
arbeidskraftundersøkelse (AKU), for landet 4,4 
prosent mot 4,8 prosent for 3. kvartal 2016. 
Sesongjusterte månedstall viser at ledigheten i det 
siste har kommet enda litt lenger ned. I gjennomsnitt 
var arbeidsledigheten i juni-august i år 4,2 prosent.

Selv om ledigheten for landet har gått ned det siste 
året, var det likevel store variasjoner mellom fylkene 
både i utvikling og nivå på arbeidsledighetsraten. 
Syv fylker har hatt økning og tolv fylker har hatt 
nedgang i arbeidsledighetsraten siste året. Finnmark, 
Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder og 
Buskerud har hatt både en økning og ligger over 
arbeidsledighetsraten for landet 2. kvartal 2017. Med 
noen få unntak er den høye arbeidsledighetsraten 
å fi nne i fylker med betydelig innslag av oljerelatert 
aktivitet.

De fylkesfordelte sysselsettingstallene i fi guren 
ovenfor er basert på AKU, og for landet som helhet 
avviker de en del fra tallene fra nasjonalregnskapet. 
AKU er en utvalgsundersøkelse som bare tar for 
seg bosatte i Norge, mens nasjonalregnskapet 
omfatter fl ere grupper som blant annet korttids 
arbeidsinnvandrere. I tillegg vil nasjonalregnskapet ta 
inn fl ere statistiske kilder i sine beregninger. 

Siden 2. kvartal 2014 har nedgangen i 
petroleumsnæringen og næringer som er 
knyttet til petroleumsvirksomheten bidratt 
negativt til sysselsettingsutviklingen. Men 
sysselsettingsnedgangen i disse næringene har 
nå avtatt. Sysselsettingsnedgangen i industrien 
viser også tegn til å avta noe. Næringer som bidro 
positivt til samlet sysselsetting er overnattings- og 
serveringsvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet 
og forretningsmessig tjenesteyting.

Av den samlede sysselsettingsøkningen, målt som 
sum siste fi re kvartaler sammenliknet med tilsvarende 
periode året før stod offentlig forvaltning for 56 
prosent. Sysselsettingen i kommunesektoren bidro 
med nær 80 prosent av den økte sysselsettingen i 
offentlig forvaltning.

I 2014 var antall sysselsatte i petroleumsnæringene 
83 779 (SSB rapporter 2017/27). I 2015 var det 72 
968 og i 2016 var antallet 63 201. Av de sysselsatte 
i 2016 var 60 519 bosatt i Norge, mens 2 683 
var bosatt i andre land og var kun i Norge på 
arbeidsoppdrag. Blant sysselsatte bosatt i utlandet 
var nedgangen på hele 27,1 prosent fra 2014 til 2015, 
og 35,3 fra 2015 til 2016. 
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Virksomheten i petroleumsnæringen har stor 
betydning for den totale sysselsettingen. 
Ringvirkningene med utgangspunkt i leveranser 
av produktinnsats og investeringsvarer gjøres fra 
alle landets fylker og er samlet av større betydning 
for total sysselsetting i Norge enn sysselsettingen 
i det som omtales som petroleumsnæringene. I 
Økonomiske analyser 1/2017 beregnes således 
den samlede sysselsettingen i Norge knyttet til 
norsk petroleumsvirksomhet til 185 300 i 2016, som 
tilsvarer 6,7 prosent av den totale sysselsettingen i 
Norge.  

Selv om mye av virksomheten i petroleumssektoren 
er konsentrert til sokkelen og relativt få kommuner 
på Vestlandet, har nesten alle landets kommuner 
sysselsatte i petroleumssektoren. Sola og Stavanger 
var de to bostedskommunene med høyest 
andel av de sysselsatte knyttet til utvinning og 
utvinningstjenester, med henholdsvis 15,7 og 13,6 
prosent. Stord var bostedskommunen med klart 
høyest andel av de sysselsatte knyttet til bygging og 
innredning av plattformer og forsyningsbaser med 
16,5 prosent. 

Til tross for den svake utviklingen i sysselsettingen 
i siste fi rekvartalsperiode, har som nevnt 
arbeidsledighetsraten gått ned. Imidlertid skyldes 
nedgangen i hovedsak reduksjon i arbeidsstyrken 
(SSB: Økonomiske analyser 3/2017). Nedgangen i 
arbeidsledigheten har sammenheng med at fl ere har 
valgt å trekke seg ut av arbeidsstyrken. Det gjelder 
spesielt unge som valgte utdanning fremfor å være 
aktive i arbeidsmarkedet. Aldringen av befolkningen 
har også bidratt til lavere arbeidsstyrke i tillegg til at 
arbeidsinnvandringen er redusert.

Skattevekst i fylkene i 2017
Kommunene og fylkeskommunenes skatteinntekter 
(ekskl. eiendomsskatt) var 3,8 prosent høyere i 
årets første åtte måneder enn i samme periode 
i 2016. Dette var en klart svakere vekst enn i 
fjor, men skatteveksten var da spesielt høy.  Alle 
fylker har hatt klart svakere vekst i år enn i fjor. 
Skatteveksten i 2016 var påvirket av tilpasninger i 
forkant av endringer i skattereglene fra 1.1.2016 og 
innbetaling av restskatt i 2016. Det er grunn til å tro 
at disse skattetilpasningene ikke gjorde like stort 
utslag på skatteveksten i alle fylker, men at de bidro 
betydelig i fylker som Oslo og Akershus. Samtidig 
ble skatteinntektene i varierende grad påvirket av 
nedgangen i oljetilknyttede næringer. 

Veksten i skatteinntektene fra 2016 til 2017 var i 
perioden fram til utgangen av august høyest i Oslo, 
med 6,1 prosent. Deretter følger Troms, som har 
hadde en økning på 5,4 prosent og Akershus med en 
vekst på 5,3 prosent. Det eneste fylke med nedgang 
i skatteinntektene var Rogaland med et fall på 0,5 
prosent. Av de øvrige fylkene hadde Hordaland og 
Vest-Agder svakest vekst med henholdsvis 0,9 og 1,5 
prosent. 

Den svakere utviklingen i skatteinntektene i enkelte 
fylker må ses i sammenheng med nedgangen i 
petroleumsrelatert aktivitet, noe som slår klart ut 
for Rogaland. Sysselsettingen i Rogaland gikk også 
derfor kraftigst ned fra 2016 til 2017, jfr avsnittet om 
sysselsetting foran. 
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Gjeld og økonomisk handlefrihet
Netto lånegjeld, defi nert som langsiktig lånegjeld 
eksklusiv pensjonsforpliktelser fratrukket utlån og 
ubrukte lånemidler, i kommunene (konsern) har økt 
de senere årene. Som andel av driftsinntektene 
utgjorde netto lånegjeld 79 prosent i 2016, mens den 
for 10 år siden (2007) utgjorde 59 prosent.

Målt per innbygger har netto lånegjeld økt fra 
30 882 kroner i 2007 til 63 977 i 2016. Det er de 
minste kommunene som har lavest netto lånegjeld 
målt som som andel av driftsinntekter, mens 
det er kommunene med mellom 10 og 20 000 
innbyggere som har den høyeste netto lånegjelden. 
Lånegjelden per innbygger er likevel høyest i de 
minste kommunene. Videre faller lånegjelden per 
innbygger stort sett med kommunestørrelse. Det er 
kommunene med 20 000 – 49 999 innbyggere som 
har den laveste netto lånegjelden per innbygger, 
bortsett fra Oslo som ligger klart lavest.

Utenom Oslo er det kommunene i Oppland og 
Vestfold som har lavest netto lånegjeld som andel 
av inntektene, mens det er kommunene i Møre og 
Romsdal og Finnmark som har den høyeste gjelden. 
Målt per innbygger er det kommunene i Vestfold og 
Rogaland som har den laveste netto lånegjelden, 
mens det er Troms og Finnmark som har høyest 
gjeld. Når lånegjelden varierer er dette et resultat 
av lokaldemokratiske prioriteringer  som igjen kan 
være påvirket av innbyggernes behov/preferanser og 
endringer i befolkningsmengde og –sammensetning 
samt forventninger om utviklingen fremover.

En kommunes økonomiske handlefrihet bør ikke 
bedømmes kun ut fra nivået på lånegjelden. 
Netto driftsresultat og disposisjonsfond er to 
andre sentrale størrelser når en skal vurdere en 
kommunes økonomiske handlingsrom. I en egen 
undersøkelse som KS har gjennomført, basert 
på KOSTRA konserntall, er handlefriheten til den 
enkelte kommune søkt belyst som en sammenveid 
indikator av disse tre størrelsene. Undersøkelsen 
indikerte at de fl este kommunene (95 prosent) i 
2016 hadde moderat eller større grad av økonomisk 
handlingsrom. 23 kommuner ble vurdert til å ha 
lite økonomisk handlingsrom (KS: «Kommunenes 
gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom» 
juni 2017). Antallet kommuner med lite økonomisk 
handlingsrom i 2015 og 2016 er lavere enn i tidligere 
år. Nedgangen må ses i sammenheng med gode 
netto driftsresultat i disse årene.
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Innvandring oppveier utfl ytting
Befolkningsveksten fra 1. juli 2016 til 1. juli 2017 
for landet under ett var på 0,8 prosent. Veksten 
i Akershus og Sør-Trøndelag var høyest med 
henholdsvis 1,7 og 1,3 prosent. I Akershus bidro 
netto innenlands fl ytting mest til befolkningsveksten 
med 1,3 prosentpoeng, mens i Sør-Trøndelag 
bidro alle de tre komponentene netto innvandring, 
fødselsoverskudd og netto innenlands fl ytting om lag 
like mye. 

Den laveste befolkningsveksten hadde Finnmark 
og Oppland med 0,2 prosent. I Finnmark ga 
netto innenlands fl ytting isolert sett et bidrag til 
befolkningsveksten med -0,8 prosentpoeng, mens 
det i Oppland hadde netto innenlandsk utfl ytting 
og negativt fødselsoverskudd som til sammen 
isolert sett bidro med -0,4 prosentpoeng til 
befolkningsveksten.

Tre fylker hadde negativt fødselsoverskudd. Det var 
Hedmark, Oppland og Telemark. Fødselsoverskudd 
bidro prosentvis mest til befolkningsvekst i Oslo og 
Rogaland. 

Netto innvandring bidro prosentvis mest til 
befolkningsvekst i Sogn og Fjordane, men også alle 
de fi re nordligste fylkene hadde vesentlige bidrag til 
befolkningsvekst fra netto innvandring. Rogaland og 
Akershus hadde lavest bidrag til befolkningsvekst fra 
netto innvandring. 

I seks fylker var netto innenlands innfl ytting positiv, 
mens den var negativ i de resterende 13 fylker. Det 
var Akershus som hadde det størst vekstbidrag fra 
netto innenlands innfl ytting, mens Finnmark og Sogn 
og Fjordane hadde størst netto innenlands utfl ytting. 



24 ØKOnOmiSK medvind KAn Snu  Til mOTvind fOR KOmmunene / KS RAPPORT

Vedleggstabeller

Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner jan. - aug. 2017
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