
 

 

 

 

  

RAPPORT 

OPPDATERTE PROGNOSER FOR NORSKE KOMMUNER FRAM 
MOT 2040: INVESTERINGER OG GJELD 
 

MENON-PUBLIKASJON NR. 31/2017 

Av Peter Aalen, Gjermund Grimsby og Leo A. Grünfeld 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1  R A P P O R T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord 
På oppdrag for Kommunalbanken AS har Menon Economics (Menon) laget prognoser for utvikling i norske 

kommunale investeringer, gjeld og gjeldskostnader fram til og med 2040. Resultatene er estimert basert på den 

makroøkonomiske aktivitetsmodellen for norske kommuner – KOIN, utviklet av Menon. Prognosene legger til 

grunn forventet langsiktig økonomisk vekst i henhold til Perspektivmeldingen (2017) og SSBs 

befolkningsframskrivinger (2016), og er en oppdatering av de langsiktige prognosene for norske kommuner 

presentert i Menon-publikasjon nr. 4/2016.  
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Sammendrag 
I denne rapporten presenterer vi våre prognoser for norske kommuners fremtidige investeringer, gjeld og 

gjeldskostnader. Prognosene går fra i dag og frem til 2040. Prognosene er følger av den kommunale 

aktivitetsmodellen – KOIN, som er kalibrert basert på statistiske sammenhenger mellom sentrale drivere for 

kommunenes økonomi over tid. Vi har benyttet Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt hovedalternativ for 

befolkningsframskrivinger (SSB, 2016), samt den siste tilgjengelige perspektivmeldingens vekstprognoser for 

norsk økonomi (Finansdepartementet, 2017), som sentrale forklaringsfaktorer for forventningene om 

kommunenes fremtidige investeringer og gjeld. I SSBs siste hovedalternativ ligger det inne en befolkningsvekst 

fram mot 2040 på i underkant av 1,1 millioner mennesker, hvilket tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst i den 

norske befolkningen på 0,8 prosent de neste 24 årene. For de samlede nasjonale lønnsinntektene, som er 

hovedgrunnlaget for kommunenes skatteinngang, legges det til grunn en gjennomsnittlig årlig realvekst på 1,8 

prosent. KOIN produserer prognoser for hver enkelt av landets kommuner, men vi presenterer i denne rapporten 

kun aggregerte tall for hele landet.1 

Prognoser på kommunenes investeringer 

Våre prognoser for kommunale investeringer frem mot 2040 legger til grunn en fortsatt vekst i kommunale 

investeringer (se Figur 1). I 2040 vil kommunenes investeringsbudsjett være omlag 50 prosent høyere enn nivået 

i dag, og allerede i 2020 vil kommunene investere om lag 11 prosent mer enn de gjør nå. Alle tall er 

inflasjonsjustert og oppgitt i 2017-kroner.2 I gjennomsnitt viser prognosene en årlig investeringsvekst på 1,8 

prosent. Prognosene tilser en betydelig lavere vekst i investeringer enn den utviklingen vi har hatt de siste tolv 

årene med en gjennomsnittlig investeringsvekst fra år til år på 4,6 prosent. Prognosene tilsier at den sterkeste 

investeringsveksten i kommunene fremover vil komme fra 2030, som er da man forventer den sterkeste 

økningen i andelen eldre i befolkningen.  

Prognoser for kommunegjeld 

Utviklingen i kommunal gjeld er tett knyttet opp mot nivået på investeringsaktiviteten. Prognosene viser fortsatt 

vekst i kommunenes gjeld fremover, dog betydelig mer moderat enn den veksten vi har sett de siste tolv årene 

(se figur til venstre i Figur 2). En moderasjon i kredittveksten følger blant annet av forventningene i markedet om 

en økning i rentenivået på lengre sikt. I gjennomsnitt spår modellen at gjelden vil vokse med 2,1 prosent per år 

fremover, hvilket er en tredjedel av veksten man har sett i den samlede kommunegjelden de siste tolv årene. 

Gjeldsveksten forventes likevel å være noe høyere enn inntektsveksten. Dette innebærer at brutto gjeld som 

andel av driftsinntekter vil fortsette å vokse, fra om lag 98 prosent i dag, til 106 prosent når vi ser 24 år frem i tid.  

En gradvis voksende gjeld impliserer at det vil være et økt behov for kredittfinansiering fremover. I prognosene 

er andelen av investeringene som er kredittfinansiert relativt stabil over tid. Med økende investeringsaktivitet 

stiger imidlertid også behovet for nye lån. I 2020 tilsier gjeldsveksten alene at kommunene vil etterspørre 16 

milliarder kroner i netto økt kredittfinansering i markedet (se figur til høyre i Figur 2), i tillegg vil de trenge 

finansering tilsvarende de 24 milliardene som de betaler i avdrag. I den grad lån trenger refinansiering vil dette 

komme på toppen.  

Prognoser på kommunenes gjeldsbetjeningskostnader 

Kommunenes gjeldsbetjeningskostnader vil også øke gradvis over tid (se Figur 3). Vi har forutsatt at kommunene 

hvert år betaler avdrag på lån tilsvarende fem prosent av den samlede gjelden.  Kombinert med økt låneopptak 

                                                                 
1 Kapittel 5 viser i tillegg aggregerte prognoser for henholdsvis små, mellomstore og store kommuner. 
2 I rapportens kapittel 6.3 er det også vedlagt figurer i nominelle kroner.  
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og en stigende rentekurve gir dette en betydelig økning i gjeldskostnader over tid, fra dagens nivå på om lag 33 

milliarder kroner til nærmere 60 milliarder i 2040. Dette tilsvarer en årlig vekst på 2,3 prosent. Til tross for en 

sterk økning i gjelden de siste årene, har gjeldsbetjeningskostnadene ligget stabilt på mellom 5000-6000 kroner 

per innbygger. Dette følger av gradvis synkende rentenivåer, samt at kommunene har betalt en noe lavere andel 

i avdrag enn tidligere. Prognosene legger imidlertid til grunn at gjeldskostnaden per innbygger vil stige betydelig, 

og opp mot 9 000 kroner per innbygger i slutten av prognoseperioden. Det er naturlig at man kan ha større 

gjeldsbelastning per person når man forventer høyere inntekter fremover. Når man ser på 

gjeldsbetjeningskostnadene som andel av kommunenes driftsinntekter ser vi også at denne holder seg mer stabil. 

Gjeldsbetjeningskostnader som andel av driftsinntekter vil stige fra dagens nivå på rundt syv prosent til en stabil 

andel på rundt ni prosent. Sistnevnte er på nivå med det vi så de første fem årene på 2000-tallet. 

Forskjeller mellom små-, mellomstore- og store kommuner 

I årene fram mot 2040 er det forventet at de minst folkerike kommunene vil ha en svakere befolkningsutvikling 

og raskere vekst i andel over 66 år enn de mer befolkningsrike kommunene. Disse forskjellene i demografisk 

utvikling kommer i liten grad fram ved å kun presentere aggregerte prognoser for alle kommunene i landet. I 

tillegg vil sammenhengene mellom de sentrale driverne og investerings- og gjeldsutviklingen ikke nødvendigvis 

være lik små og store kommuner. For å nyansere resultatene våre har vi derfor estimert KOIN-modellen separat 

for små, mellomstore og store kommuner.3 

De siste tolv årene har alle gruppene hatt høy vekst i investeringer og gjeld, men den har vært noe lavere i de 

minste kommunene. Prognosene tilsier at veksten vil falle i alle tre gruppene, men vil fortsette å være klart lavest 

blant de minste kommunene. Dette henger sammen med den svakere forventede befolkningsutviklingen i disse 

kommunene. Prognosene legger imidlertid opp til fortsatt vekst i investeringer per innbygger for alle grupper. 

Per i dag har de minste kommunene både høyest investeringer og gjeld per innbygger, men våre prognoser tilsier 

at de vil ligge omtrent på samme nivå som de to andre gruppene i 2040. 

Begrensninger og usikkerhet i prognosemodellen 

Prognosemodellen KOIN er basert på historiske statistiske sammenhenger. Dette legger føringer for hva 

prognosene tar høyde for. Eksempelvis ligger det ikke inne kostnader og potensielle produktivitetsgevinster ved 

en kommunereform, eller nylige endringer i kostnadsnøkkelen for statens rammetilskudd til kommunene.4 Dette 

er begge eksempler på hendelser som man ikke har hatt i tidsperioden som er brukt til å kalibrere modellen, og 

som således heller ikke ligger inne i prognosene. Hvordan endringer i denne typen forhold vil kunne slå ut på 

kommunenes investeringer og gjeldsopptak er derfor best analysert utenfor selve prognosemodellen.  

I tillegg finnes det usikkerhet knyttet til de framskrivingene som inngår i modellen. Fra analysene rapporteres det 

konfidensintervaller som prognosene ligger innenfor. Disse konfidensintervallene viser den statistiske 

usikkerheten som ligger i prognosene. Konfidensintervallene tar imidlertid ikke høyde for usikkerheten som 

ligger i de framskrivingene vi har benyttet fra andre kilder, herunder befolkning, økonomisk vekst og rentebane. 

Usikkerheten knyttet til disse faktorene studerer vi separat ved bruk av scenarioanalyser.  

                                                                 
3 Vi har delt inn kommunene etter befolkning i 2017, der vi har definert små kommuner til å ha opptil 5 000 innbyggere, mellomstore til å ha 
mellom 5 001 og 25 000 innbyggere og store kommuner til å ha flere enn 25 000 innbyggere. 
4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). «Forslag til nytt inntektssystem for kommunene» 
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Scenarioanalyser 

Prognosene for kommunenes investeringer og gjeldsopptak er basert på en rekke antagelser om hvordan 

fremtiden vil se ut. I tillegg til vår hovedprognose, beskrevet ovenfor, har vi benyttet prognosemodellen til å 

gjennomføre tre alternative scenarioer.  

I scenario A undersøker vi hvordan kommunenes investeringer og gjeldsopptak påvirkes av en markant økning i 

kredittpremien på kommunenes lån på 50 prosent. Et slikt scenario kan for eksempel følge av at det kommer 

likviditetsbegrensninger i markedet, og/eller at staten endrer sin praksis med hensyn til at kreditorene kan ta tap 

på kommunelån. I scenario B ser vi på effekten av å legge til grunn SSBs høyinnvandringsalternativ for 

befolkningsframskrivingene frem til 2040. Man kan se for seg mange grunner til at man kan få høyere innvandring 

enn forventet. For eksempel kan norsk økonomi vise seg å utvikle seg relativt mer gunstig sammenlignet med 

våre naboland. Alternativt kan man se for seg en økning i internasjonale konflikter eller andre humanitære 

krisesituasjoner som gir økte befolkningsstrømmer over landegrensene. I scenario C undersøker vi hvordan det 

vil slå ut på investeringer og gjeldsopptak dersom politikerne øker ambisjonene på vegne av kommunale 

tjenester gjennom økte rammetilskudd tilsvarende en ytterligere 2,5 prosents økning i driftsinntekter over en 

femårsperiode.  

Figur 4 viser hvordan kommunenes investeringsaktivitet i de tre ulike scenarioene avviker fra referansebanen (se 

Figur 1). Økt risikopremie på lån reduserer handlingsrommet i kommunenes budsjetter, og bidrar til å redusere 

kommunenes investeringsaktivitet. Virkningen på investeringsaktiviteten av høyere kredittpremie blir jevnt over 

mindre over tid sammenlignet med referansebanen; i 2020 gir økt kredittpremie en reduksjon i investeringer på 

om lag halvannen prosent, mens det i 2040 utgjør i overkant av én halv prosent. Lavere investeringsaktivitet over 

tid vil slå ut i en mindre kapitalbeholdning og større investeringsetterslep på sikt. Økningen i risikopremie gjør at 

kapitalbeholdningen blir om lag 11 milliarder lavere enn den ville ha vært med en lavere rentebane.  

Figuren viser at økt innvandring vil ha betydelig effekt på kommunenes investeringsbehov, særlig på sikt. I 2020 

vil investeringene være i underkant av 1 milliarder høyere enn i referansebanen (1,1 prosent), mens de i 2040 

forventes å være hele 8 milliarder høyere enn i referansebanen (8,7 prosent). At forskjellene i investeringsnivå 

øker over tid henger naturlig sammen med at forskjellen i befolkningsstørrelse også øker over tid. 

Høyinnvandringsscenarioet legger til grunn en total befolkningsvekst på 1,5 millioner fra 2017 til 2040, hvilket er 

om lag 400 000 flere enn i referansebanen. Resultatet synes intuitivt riktig i og med at en voksende befolkning 

vil gi behov for et betydelig innslag av nyinvesteringer, mens man med en stabil befolkningsstørrelse i større grad 

vil investere i vedlikehold av eksisterende infrastruktur.   

Et økt statlig ambisjonsnivå i form av økte overføringer til kommunene bidrar også til økte kommunale 

investeringer. Basert på en gradvis økning på totalt 2,5 prosent i driftsinntekter i begynnelsen av prognose-

perioden, får kommunene et gradvis høyere nivå på investeringene i hvert eneste år fra og med 2020 frem til 

2040. Veksten i investeringer er om lag på nivå med veksten i driftsinntekter, hvilket innebærer en 

investeringselastisitet på om lag én. Basert på akkumulerte merinvesteringer over tid vil det økte statlige 

ambisjonsnivået resultere i en 22 milliarder kroner høyere kapitalbeholdning ved utgangen av 2040. Til 

sammenligning peker en rapport fra Rådgivende Ingeniørers forening på at det er et investeringsetterslep på 

kommunale bygg på 140 milliarder kroner. Vår modellering av et høyt statlig ambisjonsnivå vil i så fall over en 24 

års periode dekke inn én sjettedeldel av dette etterslepet.  

Scenarioanalysene viser at en økning i kredittpremien har liten effekt på investeringer og låneopptak, mens et 

scenario med betydelig høyere innvandring vil øke behovet for investeringer betydelig. Når det gjelder et økt 

statlig ambisjonsnivå tidlig i prognoseperioden så bidrar dette til å øke investeringene i samme forhold som man 

øker driftsinntektene til kommunene.  
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Figur 1: Kommunale investeringer 2004-2016 og prognoser for kommunale investeringer 2017-2040, nivå og 
gjennomsnittlig årlig vekst (pil). Kilde: Menon Economics og SSB 

 

Figur 2: Brutto kommunal gjeld (2004-2016) og prognoser for brutto kommunal gjeld (2017-2040) (figur til venstre), 
prognoser for netto vekst i kommunenes gjeld (figur til høyre). Kilde: Menon Economics og SSB 
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Figur 3: Kommunale gjeldsbetjeningskostnader (2004-2016) og prognoser på gjeldsbetjeningskostnader (2017-2040). 
Kilde: Menon Economics og SSB 

 

 

Figur 4: Scenarioanalyser. Avvik fra referansebane i investeringer per år. Kilde: Menon Economics 
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Oppdatering av prognoser for norske kommuner fram mot 2040 

Vinteren 2016 utviklet Menon en aktivitetsmodell for KOmmunale INvesteringer (KOIN-modellen). Basert på de 

langsiktige framskrivingene av befolkningsgrunnlag og produktivitetsvekst som da lå til grunn anvendte vi KOIN 

til å lage prognoser for aktivitetsnivået i norske kommuner. Resultatene fra dette arbeidet er presentert i 

Menon-rapporten «Prognoser for kommunal sektor fram mot 2040: Investeringer, gjeld og 

gjeldsbetjeningskostnader» (Menon-publikasjon nr. 4/2016).  

Siden 2016-prognosene ble laget har Finansdepartementet kommet med en ny Perspektivmelding (Meld. St. 29 

(2016-2017)) med langsiktige prognoser for produktivitetsutvikling. I tillegg har det kommet nye 

befolkningsframskrivinger fra SSB for 2016-2100. Endringene i de langsiktige framskrivingene er til dels 

betydelige. Eksempelvis er forventet årlig vekst i BNP per innbygger fram mot 2060 gått fra 1,3 prosent i 

Perspektivmeldingen (2013) til 0,8 i Perspektivmeldingen (2017). De oppdaterte befolkningsframskrivingene 

legger også til grunn en svakere befolkningsvekst tidlig i prognoseperioden. Samtidig har den langsiktige 

rentebanen skiftet opp i løpet av det siste året. Til slutt er nå KOSTRA-tall for 2015 og 2016 tilgjengelige og 

disse viser en langt lavere vekst i driftsinntekter og -utgifter i kommunal sektor enn gjennomsnittet for 

perioden 2004-2014. Alle endringene i disse faktorene drar i retning av en svakere vekst i kommunal aktivitet 

fremover.  

Figur A. Differanse befolkningsframskriving per 20165 og per 2014 i perioden 2016-2040. Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 For årene 2016 og 2017 foreligger reelle tall for befolkning og differansen i figurene for disse årene, markert i oransje er reell befolkning 
heller enn framskrivingene fra 2016. 
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Figur B. Forventet årlig vekst i BNP per innbygger fram mot 2060 i hhv. Perspektivmeldingen 2013 og 

Perspektivmeldingen 2017. Kilde: Finansdepartementet 

 

De oppdaterte prognosene fra KOIN-modellen per 2017 viser også en til dels betydelig lavere vekst i 

kommunale investeringer og gjeldsopptak enn det som lå til grunn i prognosene kun ett år tilbake. I tabellen 

nedenfor har vi sammenstilt prognosene basert på kjøringene av KOIN i 2016 og KOIN (2017), sammenlignet 

med nivået på driftsinntekter, investeringer og gjeld per 2016. For prognosene i 2040 ser man at prognosene 

fra KOIN I 2016 ga særlig mye høyere nivå på driftsinntekter og gjeld, mens forskjellen i investeringer er noe 

mindre. Sistnevnte følger av at kommunene, alt annet likt, vil velge å ha lavere andel lånefinansiering av sin 

gjeld gitt høyere rentenivåer. At prognosene jevnt over er lavere følger imidlertid av endringene i 

framskrivinger utenfor modellen.  

Tabell A. Sammenligning av prognoser for samlet vekst fram til 2040 laget i hhv. 2016 og 2017. Kilde: Menon Economics 

 

  

KOIN (2016) KOIN (2017)

Driftsinntekter 98 % 52 %

Investeringer 72 % 56 %

Gjeld 127 % 64 %

Prognoser 2040  
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1. Innledning og bakgrunn 
Norsk kommunesektor har ansvar for en rekke sentrale velferdsoppgaver som barnehage, grunnskole, 

eldreomsorg og infrastruktur knyttet til bosetning slik som vei, vann og avløp. Kommunenes samlede årlige 

driftsinntekter var på om lag 430 milliarder kroner i 2016, hvilket tilsvarer 16 prosent av norsk Fastlands-BNP. 

Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) viser at kommunene investerte for 63 milliarder kroner i 2016. Dette 

tilsvarte 11 prosent av investeringene som ble gjort i Fastlands-Norge, og nærmere 40 prosent av alle offentlige 

investeringer.  

Kommunenes driftsinntekter og avsetningsfond kan brukes til å finansiere investeringer; en betydelig andel 

finansieres imidlertid med lån, som tilbakebetales over tid. For den enkelte kommune står Kommunalbanken for 

nær halvparten av kommunenes totale gjeld. I tillegg henter kommunene lånefinansiering i sertifikat- og 

obligasjonsmarkedet, i tillegg til at de også låner fra private banker. De siste årene har etterspørselen etter lån 

fra kommuneforvaltningen vært høy. Den årlige veksten har i snitt vært på i overkant av 6 prosent. Til tross for 

at den kommunale gjelden har økt betydelig i perioden, har gjeldskostnadene, målt som andel av driftsinntekter, 

vært stabile de siste 10-15 årene. Dette følger av at man har hatt fallende rentenivåer samt at avdragene har 

blitt mindre målt opp mot størrelsen på gjelden.  

I Kommunalbankens arbeid – både på kort og lang sikt – er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag for 

forventninger om hvilken etterspørsel man kan forvente i markedet fremover. I denne analysen ønsker vi å si 

noe om kommunenes behov for gjeldsfinansiering i tiden framover, både på kort, mellomlang og lang sikt. Vi 

foretar årlige framskrivinger fram til 2040. Ettersom det kommunale behovet for gjeldsfinansiering knytter seg 

opp mot nivået på investeringene, er dette et naturlig sted å starte. 

Estimering av kommunenes investeringer framover, samt deres gjeld og gjeldskostnader, er en utfordrende 

oppgave, da disse størrelsene er beheftet med stor usikkerhet. Estimatene i rapporten er basert på en enkel, 

stilisert og robust prognosemodell, der modellens prediksjoner for kommunenes fremtidige investeringer og 

etterspørsel etter fremmedkapital avhenger av sentrale drivere som kommunens demografi, driftsinntekter, 

driftsutgifter, rentenivåer og eksisterende gjeldsnivå. 

Figur 5 under viser hvordan de kommunale investeringer i 2016 fordelte seg på ulike kommunale ansvars-

områder. Figuren viser at «skole» samt «vann, avløp og renovasjon/avfall» skiller seg ut som de største 

investeringspostene, med om lag 20 prosent av investeringsbudsjettet hver. Deretter følger «helse og omsorg 

mm.», «kultur og kirke», «samferdsel» og «bolig» som står for om lag 10 prosent av totale investeringer hver. 

Mens fordelingen av investeringene på de ulike områdene for den enkelte kommune ofte varierer betydelig fra 

år til år, er fordelingen for kommunene sett under ett overraskende stabil. Det eneste unntaket er «vann, avløp 

og renovasjon/avfall» hvor andelen har vokst betydelig, mens den for «helse og omsorg» har falt betydelig. 

Andelen investeringer i «barnehage» har også vokst betydelig, men fra et lavt nivå.  
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Figur 5: Kommunale investeringer fordelt på område (2016). Kilde: SSB (KOSTRA) 

 

For å kunne estimere hvordan investeringene utvikler seg fremover må man legge til grunn forventet 

befolkningsvekst i tiden framover. Den demografiske utviklingen er den grunnleggende driveren av investerings-

etterspørselen i kommunal sektor. En voksende befolkning vil gi økt etterspørsel etter alle typer kommunale 

tjenester, og med det et behov for økte investeringer. I tillegg vil befolkningens alderssammensetning ha 

betydning. En økende andel eldre i befolkningen vil isolert sett øke etterspørselen etter helse- og omsorgs-

tjenester, og med det investeringer i denne sektoren. Tilsvarende vil gjelde for barnehage og skole dersom det 

blir flere unge. I våre analyser legger vil til grunn SSBs «Middels nasjonal vekst» scenario for befolknings-

framskrivinger. 

Den generelle økonomiske utviklingen er åpenbart et viktig element i kommunenes budsjettbetingelse. Våre 

analyser bygger på framskrivingene i den siste Perspektivmeldingen.6 Dette sikrer at den kommunale 

investeringsetterspørselen måles opp mot en referanse som mange økonomer anser som rimelig og balansert. 

Norge er delt inn i til sammen 426 kommuner (per april 2017). 15 kommuner har over 50 000 innbyggere. Mange 

av kommunene er relativt små, og halvparten av kommunene (224 stk.) har mindre enn 5 000 innbyggere. 

Prognosemodellen er basert på kommunespesifikke framskrivinger, og tar høyde for at det er stor variasjon 

mellom norske kommuner med hensyn til investeringsetterspørsel og behov for gjeldsfinansiering. Basert på 

Menons historiske kommunefordelte nasjonalregnskap har vi også tilpasset den enkelte kommunes forventede 

vekstbane etter næringsstrukturen i kommunen.7  

Resten av rapporten er strukturert som følger: I kapittel 2 gir vi en overordnet beskrivelse av det metodiske 

opplegget, herunder beskrivelse av modellen, hvordan den er kalibrert og hvilke framskrivinger som inngår. 

Deretter, i kapittel 3, beskriver vi prognoseresultatene. Her viser vi en sannsynlig utvikling i investeringer, gjeld 

og gjeldskostnader basert på eksisterende forventninger om befolkningsutvikling, økonomisk vekst og rente-

bane. I kapittel 4 gjennomfører vi tre alternative scenarioer basert på endringer i forutsetningene for 

hovedanalysen. For å nyansere resultatene har vi også laget separate prognoser for henholdsvis små, 

mellomstore og store kommuner. Disse presenteres i kapittel 5. Se ellers vedlegg for ytterligere detaljer om 

metode og spesifisering av KOIN-modellen.  

                                                                 
6 Finansdepartementet (2017): Perspektivmeldingen 2017, Meld. St. 29 (2016-2017) 
7 For nærmere dokumentasjon på kommunefordelt nasjonalregnskap se Menon-publikasjon nr 3/2015 «Samspill mellom by og omland 

som kilde til økonomisk vekst» 
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2. Metodisk tilnærming 
Kommunenes investeringer og gjeldsopptak drives av en lang rekke faktorer. Uten prognoser for disse driverne 

er det ikke mulig å lage prognoser for kommunale investeringer og gjeld. Vi har løst dette ved å støtte oss på 

SSBs framskrivinger for befolkningsutvikling samt prognoser for rentenivået og økonomisk vekst basert på 

renter i obligasjonsmarkedet og Perspektivmeldingen. Deretter predikerer vi utvikling i driftsinntekter, 

driftsutgifter, investeringer, gjeld og gjeldskostnader for hver kommune basert på KOIN-modellen, Menons 

makroøkonomiske aktivitetsmodell for kommunal sektor. KOIN er basert på estimerte historiske 

sammenhenger mellom disse variablene og de andre viktige driverne. Modellen er dynamisk, slik at 

prediksjoner for en variabel i et år brukes til å predikere andre variabler samme eller seinere år. Prognosene 

for hver enkelt kommune er til slutt aggregert opp på nasjonalt nivå. 

De viktigste driverne for norske kommuners investeringer og gjeldsopptak er kommunenes  

 Befolkningsstørrelse 

 Demografi (alderssammensetning) 

 Rentenivå 

 Vekst i økonomien (skatteinngang) 

 Vekst i kommunale lønnskostnader 

 Tidligere års gjeldsopptak 

 Driftsinntekter 

 Driftsutgifter 

For å lage prognoser for investeringer og gjeld i kommunal sektor er det nødvendig å ha prognoser også for 

utviklingen i disse driverne. Prognosene for befolkning er hentet fra SSB, mens rentebanen er basert på 

obligasjonsmarkedenes forventede rentenivåer og historiske avvik mellom renter i obligasjonsmarkedet og lån 

til kommunal sektor. Prognosene for økonomisk vekst er basert på Nasjonalregnskapet, makromodellen NOREG, 

Menons kommunefordelte nasjonalregnskap og den siste perspektivmeldingen. Prognoser for investeringer, 

gjeld, driftsinntekter og driftsutgifter er estimert i en dynamisk statistisk modell, basert på historiske 

sammenhenger mellom disse variablene og øvrige drivere. 

Vi antar at rentenivået er likt for alle kommuner. Alle resterende prognoser er regnet ut eller hentet inn for hver 

enkelt kommune, til tross for at vi kun presenterer aggregerte tall i rapporten. Vi har valgt denne tilnærmingen 

fordi den lar oss estimere de historiske sammenhengene mellom driverne, gjeld og investeringer mer presist. 

Dette kommer av at vi har langt mer informasjon å bruke til å estimere sammenhengene mellom variablene når 

vi tar utgangspunkt i utviklingen for 4278 kommuner enn om vi kun hadde tatt i bruk en tidsserie for hele Norge.9 

Tilnærmingen lar oss i tillegg ta høyde for egenskaper ved kommunene som det er vanskelig å lage prognoser 

for, men som er faste over tid, som for eksempel at kraftkommuner for hele prognoseperioden vil ha unormalt 

høye driftsinntekter relativt til befolkningsstørrelsen. 

Ved hjelp av historiske tall på øvrige drivere og tall for kommunenes økonomi fra KOSTRA for perioden 2003 til 

2016 har vi estimert forklaringsmodeller for investeringer, gjeld, driftsinntekter og driftsutgifter.10 Her finner vi 

hvordan disse variablene samvarierer med endringer i de relevante driverne. Modellene for gjeld, driftsinntekter 

                                                                 
8 Torsken kommune er ekskludert fra analysen på grunn av mangel på data før 2012. Andebu og Stokke ble først innlemmet i Sandefjord 
kommune i 1.1.2017 og vi tar derfor ikke høyde for denne sammenslåingen.   
9 Kommuner som ble slått sammen i analyseperioden er behandlet som om de var én kommune hele perioden.  
10 Kilde: SSB, Tabell: 04949: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - komm (K) 
Tabell: 04952: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - komm (K) 
Tabell: 04938: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - grunnlagsdata (K) 
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og driftsutgifter forklarer over 90 prosent av variasjonen i sine respektive variabler over denne tidsperioden og 

resultatene har lav statistisk usikkerhet. Dette må anses som svært gode modellegenskaper. Investerings-

modellen har imidlertid noe høyere usikkerhet og forklarer i overkant av 80 prosent av variasjonen i investeringer 

i estimeringsperioden. Modellenes høye forklaringskraft gjør at vi med høy grad av sikkerhet kan fastslå at vi har 

identifisert de viktigste forklaringsfaktorene for kommunale investeringer og gjeld.  

I modellen avhenger driftsutgifter av driftsinntekter samme år. Investeringer avhenger av fjorårets driftsutgifter. 

Driftsinntekter og gjeld avhenger av investeringer samme år, samt fjorårets driftsutgifter og driftsinntekter. For 

å lage prognoser for disse variablene må modellens ligninger derfor løses stegvis, som vist under: 

1. Estimer driftsinntekter i 2017 

2. Estimerte driftsinntekter brukes til å estimere driftsutgiftene i 2017 

3. Estimerte driftsutgifter og driftsinntekter brukes til å estimere investeringer i 2018 

4. Estimerte driftsutgifter og driftsinntekter i 2017, samt investeringer i 2018 brukes til å estimere gjelden 

i 2018 

5. Nivået på gjelden kombinert med lånerenten og anslag på avdrag brukes videre til å beregne 

kommunenes gjeldsbetjeningskostnader, som brukes inn i neste års estimater på investeringer.  

6. Estimer driftsutgifter 2018 … 

Denne prosessen fortsetter fram til vi har beregnet prognoser for alle kommuner fram til 2040.  

Alle tall i rapporten og modellene er regnet om til i 2017-kroner.11 I modellen har vi gitt kommunene vekt etter 

hvor stor befolkningen var i 2003. Dersom vi ikke gjorde dette ville sammenhengen mellom eksempelvis 

investeringer og gjeld for Utsira kommune, som har i overkant av 200 innbyggere, hatt like stor innvirkning på 

prognosemodellen vår som den tilsvarende sammenhengen for Oslo.12 

Estimatene våre basert på modellen beskrevet over er beheftet med statistisk usikkerhet. For å få et mål på 

denne har vi simulert modellen tusen ganger. I hver av disse simuleringene tilføres det tilfeldig variasjon i 

prognosene. Den tilfeldige variasjonen som legges til er basert på hvor godt modellen treffer i perioden 2004 til 

2016 og usikkerheten i de statistiske sammenhengene vi har estimert. Ved hjelp av disse simuleringene har vi 

konstruert konfidensintervaller for gjelda, investeringene, driftsutgiftene og driftsinntektene. Disse banene tar 

kun høyde for statistisk usikkerhet, slik som sammenhengen mellom befolkningsvekst og kommunale 

investeringer, men ikke usikkerhet rundt strukturelle forhold slik som usikkerhet rundt prognosene for 

befolkningsvekst. Se kapittel 6.2 i vedlegg for en mer detaljert og teknisk gjennomgang av modellen, hvordan 

den er estimert og simuleringene av den.  

De påfølgende underkapitlene forklarer gjennom hvilke kanaler de ulike driverne påvirker investeringer og gjeld 

og hvordan vi har konstruert eller hentet inn prognoser av dem. I tillegg går vi gjennom hvordan prognosene for 

driverne er brukt til å lage prognoser for kommunal gjeld, investeringer, driftsinntekter og driftsutgifter.  

 

                                                                 
11 Kilde for inflasjonsjusteringen er SSB, Tabell: 03014: Konsumprisindeks. Konsumprisindeks for 1.1.2017 er lagt til grunn for prisnivået. I 
kapittel 6.3 har vi også vedlagt prognosene i nominelle kroner.  
12 Vi har i tillegg endret alle relevante variabler til sin naturlige logaritme. Dette gjør at vi eksempelvis estimerer hvor mange prosent gjelda 

øker dersom investeringene øker med én prosent.  
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2.1. Demografi og befolkningsstørrelse 

Ifølge SSBs befolkningsframskrivinger vil befolkningen i Norge eldes samtidig som den vil øke med i overkant 

av en million fra 2017 til 2040. Større befolkning gir økte driftsinntekter- og -utgifter, samtidig som det øker 

behovet for kommunale investeringer. Selv om driftsinntektene øker, vil det være økt etterspørsel etter 

lånefinansiering, og med det økt gjeldsopptakt hos kommunene. Vi tar i bruk SSBs befolkningsframskrivinger 

fordelt på aldergrupper som forklaringsvariabler i vår prognosemodell. 

Som man kan se i Figur 6 under legger SSBs befolkningsframskrivinger opp til at befolkningen i Norge vil øke med 

i overkant av én million innbyggere fra 2017 til 2040.13 Selv om befolkningen vil øke, innebærer prognosene et 

fall i veksttakten. I perioden 2003 til 2017 vokste den norske befolkningen med 1,0 prosent i snitt, mens 

prognosene for 2018 til 2040 tilsier en årlig befolkningsvekst på 0,8. Befolkningsøkningen vil føre til økt behov 

for kommunale investeringer. Eksempelvis vil vann- og avløpssystemer slites raskere ned og kreve større 

kapasitet, behovet for kommunale boliger øke og kapasiteten på kommunale veier måtte utbedres som følge av 

dette. Disse investeringene må i stor grad lånefinansieres og vil derfor føre til økt gjeldsopptak. 

I tillegg til å påvirke investeringsbehovet direkte (og dermed gjelda), påvirker befolkningsstørrelsen disse også 

indirekte. Økt befolkning utløser økte statlige tilskudd og fører til økt etterspørsel etter kommunale tjenester. 

Dermed øker både driftsinntekter og -utgifter. Dette kan føre til endrede driftsresultater, som kan gi enten 

mindre eller større rom for å betjene gjeld og finansiere nye investeringer. 

Figur 6: Befolkningsframskriving (SSB MMMM) 2018-2040. Kilde: SSB 

 

Endringer i den demografiske sammensetningen endrer også investeringsbehovene og kommunenes inntekter 

og utgifter. Figur 7 under viser befolkningssammensetningen per i dag og framskrivinger av den for 2020 og 2040, 

der vi blant annet kan se at andelen eldre øker kraftig fra 2020 til 2040. Den økte andelen eldre vil føre til økte 

investeringer og driftsutgifter innen helse og omsorg relativt til om befolkningssammensetningen ikke endret 

seg. Gjennom statens kostnadsnøkkel for rammetilskudd og forskjeller i skatteinngang i forskjellige 

alderssegmenter påvirker den demografiske sammensetningen også driftsinntektene. For å ta høyde for at 

                                                                 
13 Kilde framskrivinger: SSB, Tabell 10213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B), MMMM-scenariet, 2016-
2040, Funksjonell alder (0-5år, 6-15år, 16-19år, 20-44år, 45-66år, 67-79år, 80-89år, 90+ år) 
Kilde historiske tall: SSB, Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), 2003-2015, Funksjonell alder (0-5år, 6-15år, 
16-19år, 20-44år, 45-66år, 67-79år, 80-89år, 90+ år) 
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befolkningsøkninger innen forskjellige alderssegmenter ikke vil påvirke investeringer, gjeld, driftsutgifter og 

driftsinntekter likt, bruker vi SSBs befolkningsframskrivinger og historiske tall fordelt på syv funksjonelle 

aldersgrupper som forklaringsvariabler i vår statiske modell.14 

Figur 7: Framskriving av befolkningssammensetning (SSB MMMM). Kilde: SSB (2016) 

 

2.2. Rentebane 

Rentenivået påvirker kommunenes gjeldskostnader direkte, og dermed kostnadene ved gjeldsfinansierte 

investeringer. Økte gjeldskostnader vil på kort sikt senke kommunenes netto driftsresultat, noe som vil føre 

til at en større andel av investeringene må gjeldsfinansieres. På lang sikt kan det ha innvirkning på hvor stor 

gjeld kommunene kan betjene og hvilke investeringer de kan ta seg råd til. Vår prognose for rentebanen er 

basert på obligasjonsmarkedets forventede rentenivåer og historiske avvik mellom renter i obligasjons-

markedet og lån til kommunal sektor. 

Figur 8 under viser vår prognose for rentenivået på lån til kommunal sektor. Etter et midlertidig fall fram mot 

2018 forventes rentenivåene å øke jevnt opp mot 3,5 prosent i 2040. I vår modell antar vi at rentenivået er likt 

for alle kommuner.  

Endringer i rentenivået vil føre til lavere gjeldsbetjeningskostnader i inneværende år og være et signal om det 

fremtidige rentenivået. Dette kan føre til endringer i hvor stor gjeld kommunene forventer å kunne betjene og 

dermed hvor store investeringer de kan ta seg råd til. Økt rentenivå påvirker i tillegg investeringer og gjeld 

indirekte gjennom å øke renteutgiftene og dermed senke netto driftsresultat. Dette fører igjen til et fall i 

investeringer og gjeld.  

Renta på en statsobligasjon med et gitt antall år gjenstående levetid er et mål på finansmarkedenes forventede 

rente ved obligasjonens utløpsdato. Prognosen i Figur 8 er derfor basert på renter på statsobligasjoner og 

historiske avvik mellom renta på statsobligasjoner og renter på lån til kommunal sektor. Se kapittel 6.2.5 i vedlegg 

for en mer detaljert beskrivelse av hvordan rentebanen er beregnet og hvilke kilder vi har brukt.  

                                                                 
14 Alderssegmentene er 0-5år, 6-15år, 16-19år, 20-44år, 45-66år, 67-79år, 80+ år 
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Figur 8: Prognose for rentebane. Kilde: SSB, Norges Bank, ECB, Menon Economics 

 

 

2.3. Økonomisk vekst 

Reallønnsveksten15 i Fastlands-Norge vil ifølge våre prognoser være i underkant av to prosent årlig i perioden 

2016 til 2040, mens lønnsveksten i offentlig sektor anslås å bli noe lavere enn dette igjen. Økt reallønn vil føre 

til økt skatteinngang i kommunene, og vil dermed gjøre det mulig å lånefinansiere flere og dyrere 

investeringer. Samtidig vil lønnsveksten i offentlig sektor øke kommunenes driftsutgifter og påvirke 

investeringer og gjeld med motsatt fortegn. Prognosene for lønnsutvikling for den enkelte kommer er basert 

på Perspektivmeldingen, framskrivinger fra makromodellen NOREG og Menons kommunefordelte 

nasjonalregnskap. 

I tråd med de langsiktige prognosene fra Perspektivmeldingen (2017) legger vi til grunn en forventet årlig 

realvekst i lønnsinntekter på 1,8 prosent for Fastlands-Norge og 1,4 prosent for offentlig sektor. Både den 

historiske utviklingen i lønnsinntekter fram til 2014 og våre prognoser vises i Figur 9 under. Prognosene ligger 

betydelig under den sterke reallønnsveksten vi har sett i de siste 15 årene. 

Skatt på personinntekt er en av kommunenes viktigste inntektskilder, mens lønnskostnader til kommunalt 

ansatte er en av deres største utgifter. Prognoser på kommunalt nivå for disse variablene er derfor nødvendige 

for å kunne lage gode prognoser for kommunenes driftsutgifter og driftsinntekter. Ettersom driftsinntekter og  

-utgifter er sentrale drivere for investeringer og gjeld vil det ikke være mulig å lage gode prognoser for disse uten 

gode prognoser for driftsinntekter og -utgifter. Vi har derfor laget prognoser for økningen i lønnskostnader for 

alle arbeidstakere i hver kommune og for arbeidstakere i offentlig sektor. I figuren under er disse aggregert opp 

for hele Fastlands-Norge. 

                                                                 
15 Årlig vekst i lønnskostnader for alle arbeidstakere i Norge ekskludert kontinentalsokkelen etter inflasjon. 
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Figur 9: Prognose for lønnsinntekter i Fastlands-Norge og offentlig sektor. Kilde: Menon Economics, SSB, Vista Analyse, 
Perspektivmeldingen (2017) 

 

Prognosene for lønnskostnader i offentlig sektor og kommunene som helhet støtter seg på to hovedkilder: 

1) Makromodellen NOREG i kombinasjon med prognosene i Perspektivmeldingen og 2) Menons 

kommunefordelte nasjonalregnskap i kombinasjon med Nasjonalregnskapet for hele landet. NOREG inneholder 

prognoser for veksten i økonomien fordelt på elleve sektorer, inkludert offentlig sektor. Prognosene er justert i 

henhold til siste perspektivmelding. Gjennom Menons kommunefordelte nasjonalregnskap har vi tilgang til tall 

på utviklingen i lønnskostnader i perioden 2004 til 2014 for alle norske kommuner fordelt på de samme elleve 

sektorene. Vi tar utgangspunkt i lønnskostnadene i hver sektor og hver kommune for 2014 og framskriver disse 

basert på den nasjonale veksten i hver næring. Ved å bruke denne framgangsmåten tar vi høyde for at forskjellige 

sektorer har ulike vekstutsikter og at næringssammensetningen i kommunene per i dag vil påvirke hvor sterk 

vekst man kan forvente at de får. Se vedlegg 6.2.6 for mer informasjon om NOREG og Menons kommunefordelte 

nasjonalregnskap. 

2.4. Driftsinntekter 

Vi anslår at kommunenes driftsinntekter vil øke fra 429 til 652 milliarder kroner fra 2016 til 2040. Denne 

økningen i kommunenes driftsinntekter vil isolert sett gi større rom for å finansiere investeringer og betjene 

høyere gjeld. Våre prognoser for driftsinntekter er basert på estimerte sammenhenger mellom driftsinntekter 

og følgende drivere: befolkningsstørrelse, demografi og totale lønnsinntekter i kommunen.  

Våre prognoser legger til grunn en fortsatt sterk vekst i kommunenes driftsutgifter, slik vist i Figur 10. 

Kommunenes driftsinntekter forventes å vokse med omlag 50 prosent de neste 24 årene. Til tross for dette anslår 

vi at den årlige realveksten vil falle fra 4,3 prosent for perioden 2003 til 2016 til 1,8 prosent i prognoseperioden. 

Veksten forventes å bli noe svakere på 2020-tallet før den tar seg opp de siste ti årene av perioden. Dette følger 

blant annet av at SSBs befolkningsframskrivinger legger opp til at antall eldre øker raskere på 2030-tallet. 

Vi har estimert prognosene under på bakgrunn av sammenhengene mellom driftsinntekter og 1) totale lønns-

inntekter i kommunen, 2) befolkningsstørrelse og 3) befolkningssammensetning. Skatteinngangen til kom-

munene kommer i hovedsak fra skatt på personinntekt, og lønnsinntektene i kommunen har derfor sterk 

innvirkning på driftsinntektene. Staten gir kommunene tilskudd basert på antall innbyggere, som i vår modell 

fanges opp av en positiv effekt av økt befolkning på driftsinntektene. De statlige tilskuddene avhenger i tillegg av 
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innbyggernes alder, med større overføringer for eldre og barn, ettersom disse har større behov for kommunale 

tjenester som omsorgsboliger og barnehageplasser.  

Figur 10: Prognose for driftsinntekter med 70 prosents konfidensintervall. Kilde: Menon Economics 

 

De stiplete strekene i figuren over representerer et 70 prosents konfidensintervall basert på våre simuleringer 

av modellen. Konfidensintervallet er smalt, ettersom modellen forklarer hele 97 prosent av variasjonen i 

driftsinntektene over estimeringsperioden og standardfeilene til estimatene er lave. Konfidensintervallet tar 

imidlertid kun høyde for statistisk usikkerhet og ikke usikkerhet rundt endringer i politiske og strukturelle forhold. 

Hvis eksempelvis statens kostnadsnøkkel eller satsene for kommunale skatter av personinntekt endres vil våre 

estimeringer trolig treffe dårlig. Se vedlegg 6.2.1 for en mer detaljert gjennomgang av resultatene og modellen. 

Modellen tar heller ikke høyde for den betydelige usikkerheten som ligger i framskrivingene av økonomisk vekst 

og befolkningsgrunnlag. 

2.5. Driftsutgifter 

I likhet med driftsinntektene legger vi til grunn at realveksten i kommunenes driftsutgifter vil bli lavere 

fremover. Mens veksten i driftsutgifter har vært 4 prosent i perioden 2003 til 2016, legger vi til grunn en 

moderat vekst i driftsutgifter på 1,6 prosent. Driftsutgiftene forventes imidlertid å øke betydelig over perioden 

likevel. Mens driftsutgiftene er 413 milliarder i 2016, forventes de å være rett i overkant av 600 milliarder i 

2040, alt målt i 2017-kroner. Prognosene for investeringer er basert på estimerte sammenhenger mellom 

driftsutgifter og driftsinntekter, befolkningsstørrelse, demografi og kommunale lønnskostnader.  

Driftsinntektene forventes å øke med nærmere 200 milliarder 2017-kroner de neste 24 årene, mens den årlige 

realveksten vil falle fra fire prosent for perioden 2003 til 2016 til 1,6 prosent i prognoseperioden. Utviklingen fra 

2003 til 2014 samt våre prognoser vises i Figur 11. I likhet med prognosene for driftsinntekter forventes det 

svakere vekst på 2020-tallet enn perioden etter dette. Til tross for økte gjeldsbetjeningskostnader fører den 

lavere absolutte veksten til svakt økte driftsresultater, som igjen fører til økt rom for lånefinansierte 

investeringer, se kapittel 6.2.2 i vedlegg for nærmere detaljer.  
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Modellen vi bruker kan sees på som en forenklet versjon av SSBs KOMMODE-modell.16 Vår modell forklarer til 

tross for dette over 99,5 prosent av variasjonen i driftsinntektene de siste 13 årene. Prognosene under er 

estimert på bakgrunn av sammenhengene mellom driftsutgifter og 1) driftsinntekter, 2) lønnsinntekter i offentlig 

sektor, 3) befolkningsstørrelse, og 4) befolkningssammensetning. Dersom driftsinntektene øker vil kommunene 

kunne ta seg råd til økt kvalitet på kommunale tjenester. Driftsutgiftene følger derfor utviklingen i 

driftsinntektene tett. Lønnsveksten i offentlig sektor forventes å være noe svakere enn økonomien som helhet, 

men vil likevel føre til jevnt voksende kommunale utgifter. Ettersom alle innbyggere har et visst behov for 

kommunale tjenester er det i tillegg naturlig at utgiftene øker med befolkningen. Til slutt vil befolknings-

sammensetningen ha mye å si for utviklingen i driftskostnader ettersom barn og eldre i sterkere grad driver 

kostnadene for kostnadsposter som omsorgstjenester og skolegang.  

Figur 11: Prognose for driftsutgifter med 70 prosents konfidensintervall. Kilde: Menon Economics 

 

Som man kan se av figuren over er konfidensintervallet markert av de stiplete linjene enda smalere enn for 

driftsinntektene. Modellen forklarer over 99 prosent av variasjonen i driftsinntektene over estimeringsperioden 

og standardfeilene til estimatene er lave. Konfidensintervallet er også her basert på simuleringer av den 

statistiske usikkerheten i modellene. Konfidensintervallet tar dermed ikke høyde for usikkerheten rundt 

eksempelvis politiske skifter som avviker fra mønsteret i estimeringsperioden med hensyn til statens 

prioriteringen av kommunale budsjetter. Se vedlegg 6.2.2 for en mer detaljert gjennomgang av resultatene og 

modellen. 

  

                                                                 
16 For mer informasjon om KOMMODE-modellen, se https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/kommode-en-modell-for-
kommunenes-%C3%B8konomiske-atferd 
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3. Framskriving av kommunenes investeringer og gjeld 
I dette kapittelet presenterer vi prognosene på kommunenes investeringer og gjeld frem mot 2040. Resultatene 

er estimert ved bruk av prognosemodellen KOIN. Prognosene tilsier en fortsatt vekst i kommunenes 

investeringer, som igjen gir behov for økt lånefinansiering. Vi forventer derfor en vekst i gjelden fremover, men 

i en lavere takt enn det vi har sett de siste ti årene. Etterspørselen etter kredittfinansering vil altså øke i tiden 

fremover også. I tråd med at gjelden øker, samt forventninger om en stigende rentebane, vil kommunenes 

samlede gjeldsbetjeningskostnader også øke. Prognosene for gjeldsbetjeningskostnadene er sterkere enn 

inntektsveksten, og gjeldskostnadene forventes derfor å beslaglegge en økende andel av kommunenes 

budsjetter i tiden fremover.  

3.1. Framskriving av kommunenes investeringsetterspørsel 

Kort om prognosemodellen for investeringer 

Som beskrevet i kapittel 2, er det en rekke forhold som kan påvirke kommunenes investeringer. I vår relativt 

enkle modell vektlegger vi to faktorer:  

1.  Kommunenes investeringsetterspørsel, som følger av den demografiske utviklingen i kommunen  

2. Kommunenes økonomiske handlingsrom, gitt ved kommunens budsjettbetingelse  

Våre estimeringer viser også at disse forholdene forklarer i overkant av 80 prosent av variasjonen i kommunale 

investeringer i perioden 2003 til 2016.17  

Den demografiske utviklingen fanges opp ved å inkludere den samlede forventede befolkningsveksten i 

kommunen. I tillegg tar vi høyde for at alderssammensetningen i kommunens befolkning også kan påvirke 

investeringsetterspørselen. For eksempel vil det være særlige investeringsbehov knyttet til de yngste og de eldste 

i befolkningen. Med hensyn til kommunens økonomiske handlingsrom fokuserer vi på tre faktorer, henholdsvis 

den enkelte kommunes: 1) Driftsinntekter, 2) driftsutgifter og 3) renteutgifter. Ideelt sett skulle vi også hatt med 

kommunenes finansinntekter, men disse har vi ikke laget framskrivinger for. I estimeringen av kommunenes 

investeringer har vi tatt utgangspunkt i at kommunenes investeringsbeslutninger i stor grad er basert på 

informasjon fra fjorårets regnskap. Prognosemodellen for investeringer og estimeringen av denne er nærmere 

beskrevet i kapittel 6.2.3 i vedlegg.  

Investeringsprognoser 

Våre prognoser tilsier at realveksten i kommunenes investeringer vil bli lavere fremover. Mens veksten 

investeringer har vært 4,6 prosent i perioden 2003 til 2016, legger vi til grunn en moderat årlig vekst på 1,8 

prosent fra 2016 til 2040. Investeringene forventes øke med om lag 50 prosent de neste 23 årene, fra i overkant 

av 63 milliarder i 2017 til i underkant av 100 milliarder 2017-kroner i 2040. Prognosene for investeringer er 

basert på estimerte sammenhenger mellom investeringer og driftsutgifter, driftsinntekter, 

befolkningsstørrelse, demografi og renteutgifter.  

Prognosene for kommunale investeringer frem mot 2040 legger til grunn en fortsatt vekst i kommunale 

investeringer. Figur 12 nedenfor viser at i 2040 forventes kommunenes investeringsbudsjett å være omlag 50 

prosent høyere enn nivået i dag, og allerede i 2020 vil kommunene investere om lag 11 prosent mer enn de gjør 

                                                                 
17 For å øke forklaringskraften har vi estimert modellen basert på tre års glidende gjennomsnitt av kommunens investeringer. Dette 

innebærer at modellen predikerer kommunenes gjennomsnittlig investering over en tre års periode. Dette innebærer at den faktiske 
statistiske usikkerheten knyttet til investeringer fra år til år er større. Ettersom vi benytter investeringene til å lage prognoser for 
investeringsaktivitet over tid er dette en god måte å øke presisjonen på investeringsestimatene på.   
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i dag. I snitt viser prognosene en investeringsvekst på 1,8 prosent. Dette er betydelig lavere enn den utviklingen 

som har vært i kommunene de siste ti årene med en gjennomsnittlig investeringsvekst på 4,6 prosent. 

Prognosene tilsier at den sterkeste investeringsveksten hos kommunene fremover vil komme fra 2030, som er 

da man forventer den sterkeste veksten i andelen eldre i befolkningen.  

Figur 12: Kommunale investeringer 2004-2016 og prognoser for kommunale investeringer 2017-2040. Kilde: Menon 
Economics og SSB 

 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Figur 13 nedenfor viser den statistiske usikkerheten som ligger 

i forklaringsfaktorene i modellen. For det første tar den høyde for at det er usikkerhet knyttet til eksempelvis 

hvordan befolkningsveksten påvirker nivået på investeringer, i tillegg til at den tar høyde for den usikkerheten 

som modellen ikke fanger opp (modellen forklarer kun fire femtedeler av den historiske investeringsaktiviteten). 

Konfidensintervallene fanger imidlertid ikke opp usikkerheten knyttet til de framskrivingene som vi selv ikke har 

estimert, slik som demografisk utvikling og økonomisk vekst.  

Den solide linjen i Figur 13 er den samme investeringsbanen som ble vist i Figur 12 ovenfor, og viser den mest 

sannsynlige utviklingen i kommunale investeringer. De stiplede linjene angir intervallet som de kommunale 

investeringene med 70 prosents sannsynlighet vil ligge innenfor. Den øvre stiplede linjen representerer 85 

persentilen blant 1000 simulerte investeringsbaner, mens den nedre stiplede linjen representerer 15 persentilen. 

Figuren illustrerer at det er betydelig usikkerhet knyttet til nivået på investeringsbanen, men at man uansett vil 

forvente en gradvis vekst i investeringer fremover i tid. Dette følger naturlig av at prognosene for 

befolkningsvekst og økonomisk vekst ligger fast. Som vi vil se senere er det betydelig større statistisk usikkerhet 

knyttet til investeringene enn til de andre estimerte framskrivingsvariablene. Dette henger sammen med at 

kommunenes investeringsaktivitet i sin natur er mer volatil enn kommunenes driftsinntekter eller gjeld.  
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Figur 13: Kommunale investeringer (2004-2016) og prognoser for kommunale investeringer med 70 prosent 
konfidensintervall (2017-2040). Kilde: Menon Economics og SSB 

 

Figur 14 nedenfor viser prognoser på hvordan investeringene fordeler seg på ulike tjenesteområder i kommunen. 

Inndelingen er basert på hvordan vi forventer at ulike demografiske og budsjettmessige faktorer vil påvirke dem. 

Eksempelvis vil investeringer i skole og barnehager være særlig påvirket av andelen barn i befolkningen, mens 

investeringer i helse og omsorg vil i større grad påvirkes av andelen eldre. Kultur skiller seg også ut, ved at det i 

større grad er et overskuddstiltak, og vil påvirkes av hvor god råd kommunen har. Investeringer i vann og avløp, 

samt sekkeposten administrasjon og annet, forventes å følge den generelle befolkningsveksten.  

Figuren viser at investeringene vil øke innen alle tjenesteområder i tråd med den generelle befolkningsveksten. 

Videre ser vi også at andelen som investeres i de ulike tjenesteområdene er relativt stabil, og svært lik det vi viste 

innledningsvis i Figur 5 i kapittel 1. Unntaket her er renovasjon og vann og avløp, hvor andelen stiger, mens 

andelen investeringer i skole og barnehager faller. Her er det viktig å merke seg at prognosene er basert på den 

historiske utviklingen i perioden 2003 til 2016. I denne perioden har vi også sett økte investeringer i vann og 

avløp i tråd med økt befolkning og større kommunebudsjett. Dette gjenspeiler seg også i prognosene. Økningen 

i investeringer i vann og avløp i denne perioden gjenspeiler en politisk satsing. Hva som vil være den politiske 

satsingen i årene fremover er imidlertid usikkert. Det er imidlertid ikke åpenbart at det vil være vann og avløp, 

slik prognosene viser. Vår vurdering er derfor at investeringsprognosene på tjenesteområde må brukes med stor 

varsomhet. De totale investeringene som ligger inne i prognosene sier imidlertid mer om hvilket handlingsrom 

kommunene har med hensyn til å prioritere mellom investeringer i ulike kommunale tjenesteområder.  
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Figur 14: Kommunale investeringer fordelt på sektor  (2004-2016)  og prognoser (2017-2040), Kilde: Menon Economics og 
SSB 

 

 

3.2. Framskriving av kommunenes gjeld 

Kort om prognosemodellen for kommunenes gjeld 

Gjeld er en balansepost som avhenger av fjorårets gjeldsnivå pluss den nye gjelden man har tatt opp, trukket fra 

det kommunen har betalt i avdrag gjennom året. Ideelt sett kunne man beregnet nivået på gjelden ved å se på 

kommunens resultatposter gjennom året sett opp mot nivået på investeringene. Dessverre har vi ikke estimater 

på kommunenes renteinntekter, og heller ikke på kommunens avskrivninger. Av denne grunn estimeres og 

kommunens gjeld i KOIN, på lignende måte som for investeringer.  

Gjeldsmodellen som ligger til grunn for framskrivingene baserer seg på nivået på investeringene, kommunens 

tidligere budsjettbetingelser (driftsinntekter, driftsutgifter og rentekostnader), dagens lånerente og nivået på 

eksisterende gjeld ved inngangen av perioden. Detaljene knyttet til prognosemodellen for gjeld samt 

kalibreringen av denne er nærmere beskrevet i vedlegg 6.2.4.  

Gjeldsprognoser 

KOIN-modellen predikerer at veksten i brutto gjeld vil falle fra 6,4 prosent årlig i perioden 2003 til 2016 til en 

moderat gjennomsnittlig årlig vekst på 2,1 prosent for perioden 2017 til 2040. Brutto gjeld forventes øke fra i 

overkant av 400 milliarder i 2017 til i underkant av 700 milliarder 2017-kroner i 2040. Prognosene for brutto 

gjeld er basert på estimerte sammenhenger mellom brutto gjeld og investeringer, driftsutgifter, 

driftsinntekter, renteutgifter, gjeld året før og rentenivå.  

Utviklingen i kommunal gjeld er tett knyttet opp til nivået på investeringsaktiviteten. Prognosene for 

kommunenes gjeldsutvikling er illustrert i figuren til venstre i Figur 15. Prognosene viser en fortsatt sterk vekst i 

kommunenes gjeld fremover, dog betydelig mer moderat enn den veksten vi har sett de siste ti årene. En 

moderasjon i kredittveksten følger blant annet av de forventningene som er i markedet om en økning i 

rentenivået på lenger sikt. I gjennomsnitt spår modellen at gjelden til kommunene sett under ett vil vokse med 

2,1 prosent per år fremover, hvilket er en tredjedel av vekstraten kommunegjelden har hatt de siste ti årene, 

men fortsatt noe sterkere enn den forventede inntektsveksten til kommunene på 1,8 prosent. Dette innebærer 
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at gjeld som andel av driftsinntekter vil fortsette å vokse, fra i underkant av 100 prosent til i overkant av 105 

prosent 24 år frem i tid. Legg merke til at alle beløpene er oppgitt i 2017-kroner, den observerte nominelle 

gjeldsveksten vil derfor være høyere enn det som ligger til grunn her gitt at man har en viss inflasjon.  

Figuren til høyre i Figur 15 viser kommunenes behov for netto økt lånefinansiering over tid. I tillegg må de også 

ha lån tilsvarende det de har betalt i avdrag i løpet av året. Figuren viser at behovet for økt finansiering vil være 

særlig prekært i begynnelsen og slutten av prognosemodellen. Dette drives hovedsakelig av den demografiske 

utviklingen i SSBs befolkningsframskrivinger.  

Figur 15: Brutto kommunal gjeld (2004-2016) og prognoser for brutto kommunal gjeld (2017-2040) (figur til venstre), 
prognoser for netto vekst i kommunenes gjeld (figur til høyre). Kilde: Menon Economics og SSB 

 

Figur 16 viser den statistiske usikkerheten som ligger i forklaringsfaktorene i gjeldsmodellen. Den solide linjen i 

Figur 16 er den samme gjeldsbanen som ble vist i Figur 15, og illustrerer den mest sannsynlige utviklingen i 

kommunenes gjeld. De stiplede linjene angir intervallet som det kommunale gjeldsnivået med 70 prosents 

sannsynlighet vil ligge innenfor. Den øvre stiplede linjen representerer 85 persentilen, blant 1000 simulerte 

gjeldsbaner, mens den nedre stiplede linjen representerer 15 persentilen. Figuren illustrerer at det er usikkerhet 

knyttet til nivået på gjelden, men at den er betydelig mindre enn det man så for investeringene. Dette følger 

blant annet av at gjelden er en balansepost med betydelig «treghet» fra år til år; dette bidrar også til å redusere 

den statistiske usikkerheten i gjeldsmodellen sammenlignet med for eksempel investeringer som er i større grad 

volatile fra år til år. Selv om konfidensintervallet er smalt er det verdt å påpeke at den statistiske usikkerheten i 

modellen ikke fanger opp usikkerheten knyttet til de framskrivingene som vi selv ikke har estimert, slik som 

demografisk utvikling og økonomisk vekst. Den faktiske usikkerheten knyttet til gjeldsutviklingen er derfor større 

enn det konfidensintervallet viser. Ved å gjennomføre scenarioanalyser går vi i kapittel 4 nærmere inn på 

usikkerheten knyttet til faktorer som ligger utenfor kalibreringen av prognosemodellen.  
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Figur 16: Brutto kommunal gjeld (2004-2016) og prognoser for brutto kommunal gjeld med usikkerhetsvifte (2017-2040). 
Kilde: Menon Economics og SSB 

 

3.3. Framskriving av kommunenes gjeldskostnader 

I tråd med en voksende brutto gjeld og en stigende rentebane forventes gjeldsbetjeningskostnadene også å 

øke gradvis over tid. I 2016 var kommunenes gjeldsbetjeningskostnader på om lag 33 milliarder kroner, disse 

forventes å nå 57 milliarder i 2040. Dette tilsvarer en årlig vekst på 2,3 prosent. 

Kommunenes gjeldsbetjeningskostnader i hvert enkelt år er beregnet ved å multiplisere det estimerte gjelds-

nivået med lånerenten fra rentebanen og legge til avdragene på lånet. De årlige avdragene er beregnet sjablong-

messig som fem prosent av total lånegjeld per år. Dette er på linje med det KOSTRA-tallene tilsier de senere 

årene. 18   

I tråd med en voksende brutto gjeld og en stigende rentebane, viser Figur 17 at gjeldsbetjeningskostnadene også 

forventes å øke gradvis over tid. I 2016 var kommunenes gjeldsbetjeningskostnader på om lag 33 milliarder 

kroner, disse forventes å nå 59 milliarder i 2040. Dette tilsvarer en årlig vekst på 2,3 prosent, hvilket er godt over 

prognosene for den generelle lønnsinntektsveksten i økonomien på 1,8 prosent. Figuren skiller mellom 

rentekostnader og avdrag, og vi ser at rentekostnadenes andel av de totale gjeldsbetjeningskostnadene vokser 

gjennom perioden. Dette følger av at vi har en stigende rentekurve gjennom perioden.  

Til tross for en sterk økning i gjelden de siste årene, har gjeldsbetjeningskostnadene per innbygger vært stabile 

på 5000-6000 kroner. Dette følger av gradvis synkende rentenivåer, samt at kommunene har betalt en noe lavere 

andel i avdrag enn tidligere. Basert på prognosene vil imidlertid gjeldskostnaden per innbygger stige betydelig, 

og opp mot 9 000 kroner per innbygger i slutten av prognoseperioden. Gjeldsbetjeningskostnadene som andel 

av kommunenes driftsinntekter holder seg imidlertid mer stabilt. Disse vil stige fra dagens relativt lave nivå på 

                                                                 
18 Kommunenes samlede avdrag utgjorde i gjennomsnitt 5,0 prosent av utestående gjeld i perioden 2008-2016. Totale avdrag og brutto 
rentekostnader finnes ved å legge sammen henholdsvis avdrag og renteutgifter fra kommunekonsernenes driftsregnskap og 
investeringsregnskap. For perioden 2012-2014 finnes det enkelte kommuner med større feilregistreringer av konserninterne avdrag og 
rentekostnader. For denne perioden og disse kommunene må derfor de såkalte elimineringsvariablene for avdrag og renteutgifter legges til 
i tillegg. 
Kilder: Anne Brit Thorund, kontantperson for statistikk over kommuneregnskap, SSB 
SSB, Tabell: 04949: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - komm (K)  
SSB, Tabell: 04952: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - komm (K) 
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rundt syv prosent til en stabil andel på rundt ni prosent. Sistnevnte er på nivå med det vi så de første fem årene 

på 2000-tallet.  

Figur 17: Kommunale gjeldsbetjeningskostnader (2004-2016) og prognoser på gjeldsbetjeningskostnader (2017-2040). 
Kilde: Menon Economics og SSB 

 

Figur 16 i kapittel 3.2 viste den statistiske usikkerheten som ligger i gjeldsmodellen. Den statistiske usikkerheten 

knyttet til gjeldsbetjeningskostnadene følger direkte av usikkerheten knyttet til gjeldsnivået. Den øvre stiplede 

linjen i Figur 18 korresponderer med gjeldsnivået i den øvre stiplede linjen i Figur 16. Her er det verdt å merke 

seg at usikkerhetsviften ikke inkluderer usikkerhet knyttet til rentebanen. I likhet med framskrivingene for 

befolkning og økonomisk vekst representerer rentebanen eksogene verdier som ikke estimeres i selve modellen. 

I neste kapittel ser vi nærmere på hvordan eksogene endringer i rentebane og demografi vil påvirke nivået på 

kommunale investeringer, gjeld og gjeldskostnader.  

Figur 18: Kommunale gjeldsbetjeningskostnader (2004-2016) og prognoser for kommunale gjeldsbetjeningskostnader med 
70 prosents konfidensintervall (2017-2040). Kilde: Menon Economics og SSB 
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4. Scenarioanalyser 
Prognosene for kommunenes investeringer og gjeldsopptak er basert på en rekke antagelser om hvordan 

fremtiden vil se ut. I tillegg til vår referansebane, beskrevet ovenfor, har vi benyttet prognosemodellen til å 

gjennomføre analyser av tre alternative scenarioer. Høyere kredittpremie vil slå ut i moderat lavere gjeld og 

investeringer, mens ett prosentpoengs økte statlige rammetilskudd vil øke investeringene med om lag en 

prosent. Dersom innvandringen fram mot 2040 blir lik SSBs høyinnvandringsscenario vil dette gi mer markante 

økninger i investeringer og gjeld. 

4.1. Scenario A. Økt kredittpremie  

Statistikk fra SSB viser at kommunenes gjennomsnittlige innlånsrente har ligget om lag 0,9 prosentpoeng over 3-

måneders statskasseveksel, og 1,2 prosentpoeng over styringsrenten fra Norges Bank de siste to til tre årene. 

Det er også dette som ligger til grunn for rentebanen på kommunenes lån i referansebanen. I dette scenarioet 

ser vi hva som skjer med kommunenes investeringsaktivitet og låneetterspørsel dersom rentebanen gjør et hopp. 

Et slikt type scenario kan for eksempel knyttes til at kredittpremien på kommunale utlån øker som følge av at 

staten endrer sin praksis med hensyn til at kreditorene kan ta tap på kommunelån.  

I Figur 20 viser vi rentebanen for kommunale lån i vår referansebane, sammenlignet med en rentebane hvor man 

har et ekstra påslag på kredittpremien til kommunene. I scenarioet med økt risikopremie har vi lagt til grunn at 

risikopremien øker med om lag 50 prosent på permanent basis. Dette innebærer et ytterligere påslag på 0,4 

prosentpoeng over 3-måneders statskasseveksel. En slik økning i risikopremien vil gjøre at kommunenes 

lånerente øker til et nivå som tilsvarer de gunstigste boliglånsrentene.  

Figur 19: Rentebane i referansebane og i scenario med økt kredittpremie (2017-2040). Kilde: SSB, Norges Bank, ECB og 
Menon Economics 

 

Med økte rentekostnader vil kommunene ha mindre handlingsrom i budsjettene sine. Isolert sett vil dette bidra 

til reduserte investeringer. Det er ellers verdt å merke seg at en slik type påslag i kredittpremien til kommunene 

ikke vil påvirke noen av de andre framskrivingsvariablene som inngår i modellen. Figur 20 viser hvordan en varig 

økning i risikopremien på 0,4 prosentpoeng på kommunens lån gir et generelt lavere nivå på investerings-

aktiviteten. Virkningen på investeringsaktiviteten av høyere kredittpremie blir gradvis mindre over tid 
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sammenlignet med referansebanen; i 2020 gir økt kredittpremie en reduksjon i investeringer på om lag 1,1 mrd. 

sammenlignet med referansebanen (1,6 prosent), mens det i 2040 kun investeres 0,7 mrd. mindre sammenlignet 

med referansebanen. (0,7 prosent).  

Figur 20: Differanse brutto investeringer per år i referansebane og i scenario med økt kredittpremie (2017-2040). Kilde: 
Menon Economics 

 

Figur 21 nedenfor viser at et lavere nivå på investeringene over tid gir en lavere akkumulert kapitalbeholdning. I 

beregningen har vi lagt til grunn at kapitalbeholdningen depresierer med fem prosent hvert år. I 2040 vil den 

økte kredittpremien på 0,4 prosentpoeng føre til at kapitalbeholdningen er om lag 11 milliarder lavere enn den 

villa ha vært med en lavere rentebane.  

Figur 21. Økt kredittpremie. Avvik i kapitalbeholdning fra referansebane (2017-2040). Kilde: Menon Economics 
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den totale kommunale gjelden i referansebanen anslått å være 689 milliarder kroner, altså vil den totale gjelden 

reduseres med rett i overkant av 1 prosent som følge av det permanente kredittpåslaget. I figuren til høyre ser 

vi kommunenes økning i brutto gjeld, år for år. Fra figuren ser vi at en økning i kredittpremien på 0,4 prosent-

poeng kun gir marginale reduksjoner i kommunenes finansieringsbehov (markert med det grå skraverte området 

i figuren). Konklusjonen fra dette må være at finansieringsetterspørselen er relativt uelastisk i forhold til mindre 

økninger i rentebanen, alt annet likt.  

Figur 22: Økt kredittpremie. Avvik i brutto gjeld fra referansebane (venstre) og netto økning i gjeld (2017-2040). Kilde: 
Menon Economics 

 

 

4.2. Scenario B. Økt innvandring 

I vårt hovedscenario har vi lagt til grunn SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling, det såkalte MMMM- 

alternativet.19, 20 MMMM-alternativet knytter seg til forutsetninger om utvikling i de fire faktorene: Fruktbarhet, 

levealder, innenlandsk flytting og innvandring. For å undersøke hvordan økt innvandring påvirker investeringer 

og etterspørselen etter lånefinansiering i kommunesektoren har vi benyttet SSBs MMMH-framskrivings-

alternativ. Dette innebærer økt innvandring sammenlignet med det som ligger til grunn i SSBs hovedalternativ, 

mens de andre demografiske faktorene ligger fast.  

Man kan se for seg mange grunner til at man kan få høyere innvandring enn forventet. For eksempel kan norsk 

økonomi utvikle seg relativt mer gunstig sammenlignet med utlandet, alternativt kan man se for seg en økning i 

internasjonale konflikter eller andre humanitære krisesituasjoner som gir økte befolkningsstrømmer over lande-

grensene. Dette vil bidra til å øke innvandringen til Norge sammenlignet med hovedscenarioet.  

Figur 23 under viser utviklingen i befolkningsstørrelse som ligger til grunn i vår referansebane, og i et scenario 

med høy innvandring. Fra figuren ser vi at totalbefolkningen har en betydelig sterkere vekst i høyinnvandrings-

scenarioet, med en totalbefolkning som er 6,0 prosent større i 2040.  

 

                                                                 
19 Bokstavene har følgende tolkning hos SSB: M - mellomalternativ, H – høyalternativ og L – lavalternativ. 
20 SSBs nasjonale befolkningsframskrivinger er basert BEFINN-modellen, mens de regionale tilpasningene gjøres i BEFREG-modellen. For mer 

om SSBs befolkningsframskrivinger se SSBs eget metodenotat (SSB, 2016). 
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Figur 23: Befolkningsutvikling SSBs hovedalternativ (MMMM) og høyinnvandringsscenario (MMMH) (2017-2040). Kilde: 
SSB 

 

Figur 24 viser en total befolkningsvekst på 1,5 millioner fra 2017 til 2040 i høyinnvandringsscenarioet. Til 

sammenligning er befolkningsveksten på om lag 1,1 millioner i samme periode i vår referansebane. Når det 

gjelder den demografiske sammensetningen så er det fortsatt slik at man får en betydelig økning i andelen 

personer i pensjonsalder fra 14,6 prosent til 19,1 prosent, men økningen er mindre enn i referansebanen hvor 

andelen forventes å bli 20,2 prosent i 2040.  

Figur 24: Demografisk utvikling i SSBs høyinnvandringsscenario (2017-2040). Kilde: SSB 
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investeringer. Dette fanges også godt opp av framskrivingene. Med en større befolkning i arbeidsfør alder vil man 

også forvente en økning i kommunenes skatteinntekter fra innbyggernes lønnsinntekter. For å ta høyde for 
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økningen i befolkningen i arbeidsfør alder. Her legger vil altså til grunn at økt innvandring vil øke de totale 

lønnsinntektene i samfunnet, men at avlønningene vil være betydelig lavere enn gjennomsnittet i befolkningen.  

Figur 25 nedenfor viser at de kommunale investeringene vil øke i takt med økningen i befolkningen generelt. I 

2020 vil investeringene være i underkant av 1 milliarder høyere enn i referansebanen (1,1 prosent), mens de i 

2040 forventes å være 8 milliarder høyere enn i referansebanen (8,7 prosent). At forskjellene øker over tid 

henger naturlig sammen med at forskjellen i befolkningsstørrelse også øker over tid. Forskjellene i investerings-

behovet er imidlertid noe større enn forskjellen i befolkningsstørrelse. Dette synes også intuitivt riktig i og med 

at med en voksende befolkning vil det være behov for et betydelig innslag av nyinvesteringer, mens man med en 

stabil befolkningsstørrelse i større grad vil investere i vedlikehold av eksisterende infrastruktur.   

Figur 25: Differanse kommunale brutto investeringer per år med middels og høy innvandring (2016-2040). Kilde: Menon 
Economics 

 

Investeringsmodellen fanger opp endringer i alderssammensetningen i befolkningen over tid. Dessverre er 

imidlertid ikke framskrivingene detaljerte nok til å fange opp endringer i sosiodemografiske forhold. Eksempelvis 

vil den ikke fange opp ett eventuelt økt behov for kommunale investeringer i kommunale boliger knyttet til en 

økt andel asylsøkere i befolkningen. I det store bildet vil imidlertid disse faktorene være av begrenset betydning 

for nivået på investeringene direkte, mens de trolig har større innvirkning på nivået på driftsutgiftene. Dette vil i 

således ha en indirekte negativ effekt på investeringene som følge av at budsjettbetingelsen blir strammere. Her 

igjen er det et spørsmål i hvilken grad staten vil sørge for å kompensere kommunene for sine økte kostnader 

gjennom tilsvarende økninger i rammetilskudd.  

Økt befolkning gjennom større innvandring, vil gi større investeringsetterspørsel. Figur 26 viser at dette også vil 

øke behovet for kommunal lånefinansiering. I figuren til venstre ser vi den totale forventede økningen i gjeld 

over perioden sammenlignet med referansebanen. Over 24-årsperioden som prognosene dekker, vil 

kommunene samlet ha tre prosent mer gjeld i slutten av perioden i scenarioet med høy innvandring (19 milliarder 

2017-kroner). Figuren til høyre viser at i enkelte år vil kommunene også trenge betydelig mer lånefinansiering. I 

2020 vil kommunene eksempelvis ha et behov for 16 milliarder i økt lånefinansiering, hvilket er tilsvarende 

behovet i referansebanen. I 2040 tilsier imidlertid prognosene være et behov for 14 milliarder i økt låne-

finansiering i 2040, hvilket er om lag 15 prosent mer enn i referansebanen. 
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Figur 26: Høyinnvandringsscenario. Avvik i brutto gjeld fra referansebane (2017-2040). Kilde: Menon Economics 

 

4.3. Scenario C. Høyt statlig ambisjonsnivå 

Kommunesektoren mottar en stor andel av sine inntekter gjennom direkte rammetilskudd fra staten. I 2016 

utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag 128 milliarder kroner (Kommunal- og moderniserings-

departementet, 2016)21. Nivået på rammetilskuddet følger av politikernes ambisjonsnivå på vegne av 

kommunene. Normalt følger utviklingen i nivået på rammetilskuddene og kommunenes skatteinntekter den 

generelle veksten i økonomien. Vi omtaler dette som et normalt statlig ambisjonsnivå for kommunene. Dersom 

det er økte politiske ambisjoner på vegne av kommunesektoren vil rammetilskuddene kunne øke mer.  

Prognosemodellen er kalibrert over trettenårsperioden 2003 til 2016. I løpet av denne perioden har veksten i 

rammetilskuddene variert, men i snitt legger vi til grunn at perioden utgjør et gjennomsnittlig statlig ambisjons-

nivå på vegne av kommunesektoren. Vi ønsker å analysere i modellen hvordan det vil slå ut på investeringer og 

gjeldsopptak dersom staten legger til grunn et høyere ambisjonsnivå for kommunesektoren gjennom økte 

rammetilskudd. 

Vi modellerer dette som at kommunesektoren får 0,5 prosents økning utover normalveksten over perioden 

2017-2021, og inntektsveksten deretter følger «normalveksten», men fra et nytt og høyere ambisjonsnivå 

sammenlignet med referansebanen. Figuren nedenfor viser hvordan dette slår ut i våre framskrivinger for 

driftsinntekter. Valg av nivå for et «høyt statlig ambisjonsnivå» baserer seg på veksten i de årene som har skilt 

seg mest ut i perioden siden 2003. 2006 var det første året med den rødgrønne regjeringen, mens i 2008 og 2009 

ble det ført en ekspansiv finanspolitikk i forbindelse med finanskrisen. I disse årene var veksten i 

kommunesektorens samlede driftsinntekter to til tre prosentpoeng høyere enn gjennomsnittsveksten i perioden. 

Vi har lagt oss i midten av dette intervallet, hvilket tilsvarer en 0,5 prosentpoeng høyere vekst over 5 år. 

 

 

 

                                                                 
21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016), Prop. 1 S (2016-2017).  
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Figur 27: Driftsinntekter med normalt og høyt statlig ambisjonsnivå (2016-2040). Kilde: Menon Economics 

 

Figur 28 nedenfor viser hvordan den permanente nivåøkningen i driftsinntekter slår ut i økte kommunale 

investeringer. Økningen i driftsinntekter fører gradvis til et høyere nivå på investeringene i hvert eneste år fra og 

med 2020 til 2040. Veksten i investeringer er om lag på nivå med veksten i driftsinntekter, hvilket innebærer en 

investeringselastisitet på om lag én.  

Figur 28: Differanse brutto investeringer per år med normalt og høyt statlig ambisjonsnivå (2016-2040). Kilde: Menon 
Economics 

 

Figur 29 illustrerer hvordan et høyere nivå på investeringene akkumulerer seg til et høyere nivå på kapital-

beholdningen over tid. I beregningen har vi lagt til grunn at kapitalbeholdningen depresierer med fem prosent 

hvert år. I 2040 vil det økte statlige ambisjonsnivået ha gitt en 22 milliarder kroner høyere kapitalbeholdning. I 

denne sammenheng kan vi nevne at ifølge rapport fra Rådgivende Ingeniørers forening – «Norges tilstand 2015» 

– er det et investeringsetterslep på kommunale bygg på 140 milliarder kroner. Vår modellering av et høyt statlig 

ambisjonsnivå vil i så fall over en 24 års periode dekke inn én sjettedel av dette etterslepet.  
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Figur 29: Høyt statlig ambisjonsnivå. Avvik i kapitalbeholdning fra referansebane (2017-2040). Kilde: Menon Economics 

 

Økte driftsinntekter og økte investeringer har også innvirkning på kommunenes gjeldsopptak. Figuren til venstre 

i Figur 30 viser at det økte statlige ambisjonsnivået bidrar til en gradvis større gjeld hos kommunene. Dette følger 

både av at kommunene kan prioritere mer investeringer, men også fordi kommunene kan håndtere mer gjeld 

med høyere driftsinntekter. Størrelsen på gjelden øker med nærmere 1 prosent på sikt, hvilket er godt under det 

nivået som investeringskostnadene øker med. Dette innebærer at kommunene vil finansiere en større andel av 

investeringene med egenkapital. I figuren til høyre ser vi at kommunenes finanseringsbehov kun påvirkes i 

enkelte år. Prognosene viser at vi kan forvente at kommunene etterspør mer lånefinansering i den perioden hvor 

de opplever økte driftsinntekter utover normalveksten. I 2020 vil det eksempelvis være en samlet etterspørsel 

etter 18 milliarder i økt netto lånefinansiering, hvilket er 2 milliarder eller 12 prosent høyere enn i 

referansebanen.  

Figur 30: Høyt statlig ambisjonsnivå avvik i brutto gjeld fra referansebane (2017-2040). Kilde: Menon Economics 
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5. Forskjeller mellom små, mellomstore og store kommuner 
I de foregående kapitlene har vi fokusert på utviklingen i kommunale investeringer og gjeld for hele landet. I 

dette kapitelet nyanserer vi resultatene ved å skille mellom små, mellomstore og store kommuner. 

Prognosene tilsier lavere vekst i investeringer og gjeld for de minste kommunene. Dette kommer i all hovedsak 

av at det i SSBs befolkningsframskrivinger ligger inne en fortsatt sentraliseringstrend, hvor de små 

kommunene forventes å ha lavere befolkningsvekst. 

I årene fram mot 2040 er det forventet at de minst folkerike kommunene vil ha en svakere befolkningsutvikling 

og raskere vekst i andel over 66 år enn de mer befolkningsrike kommunene, se Figur 31 og Figur 32. Disse 

forskjellene i demografisk utvikling kommer i liten grad fram ved å kun presentere aggregerte prognoser for alle 

kommunene i landet. I tillegg vil sammenhengene mellom de sentrale driverne og investerings- og 

gjeldsutviklingen ikke nødvendigvis være lik for små og store kommuner. For å nyansere resultatene våre har vi 

derfor estimert KOIN-modellen separat for små, mellomstore og store kommuner. Vi har valgt å dele opp 

kommunene med hensyn på antall innbyggere ved inngangen av 2017. Se tabellen nedenfor for en oversikt over 

hvordan vi har delt de 427 kommunene inn i disse tre gruppene. 

Tabell 1: Inndeling i små, mellomstore og store kommuner, befolkningsspenn, gjennomsnittlig befolkning og antall 
kommuner i hver gruppe. Kilde: SSB og Menon Economics 

 

Figur 31: Andel av befolkningen over 66 år (2003-2017) og prognoser for andel av befolkningen over 66 år (2018-2040), 
små, mellomstore og store kommuner. Kilde: Menon Economics

Befolkningsspenn

Gjennomsnittlig 

befolkning 2017

Antall 

kommuner

Små kommuner 1-5000 2 400                 224

Mellomstore kommuner 5001-25000 10 950               161

Store kommuner 25000+ 70 400               42
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Figur 32: Andel befolkning av Norges befolkning i små, mellomstore og store kommuner 2017 og 2040 (figur til venstre) 
og prognose for årlig befolkningsvekst i 2017-2040 i små, mellomstore og store kommuner ((figur til høyre). Kilde: SSB 

 

Vi har estimert hvordan disse demografiske forskjellene slår ut på investeringer og gjeld i hver av disse tre 

gruppene av kommuner. Ettersom fokuset i dette kapittelet er å få frem forskjellene i investerings- og 

gjeldsveksten mellom kommuner av forskjellig størrelse har vi benyttet en variant av KOIN-modellen der vi ikke 

vekter etter befolkningen i kommunene, men lager uvektede prognoser for hver av de tre gruppene for seg. 

Dette innebærer at en liten kommune med 1000 innbyggere for den samme vekten som en liten kommune med 

4500 innbyggere. Figur 33 viser årlig vekst i investeringer for perioden 2004-2016 og prognoser for investeringer 

2017-2040 for hver av de tre gruppene kommuner. De siste tolv årene har de minste kommunene hatt den klart 

laveste veksten (3,7 prosent), mens de mellomstore kommunene har hatt høyest investeringsvekst (5,6 prosent). 

Våre prognoser tilsier at veksten i investeringer vil falle til et lavere nivå for alle tre grupper, men at de minste 

kommunene vil fortsette å ha den klart laveste investeringsveksten (0,6 prosent). Dette henger tett sammen med 

lavere befolkningsvekst i denne gruppa, men det er verdt å merke seg at investeringsveksten likevel vil være 

høyere enn befolkningsveksten. Dermed legger prognosene opp til fortsatt vekst i investeringer per innbygger 

for alle grupper. 
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Figur 33: Gjennomsnittlig årlig vekst i investeringer (2004-2016) og prognose for årlig vekst i investeringer (2017-2040), 
små, mellomstore og store kommunser. Kilde: KOSTRA og Menon Economics 

 

Prognosene for gjeldsvekst i de tre gruppene kommuner tegner i stor grad det samme bildet som 

investeringsveksten. Som illustrert i Figur 34 under tilsier prognosene at gjeldsveksten i alle gruppene vil falle fra 

det høye nivået den har ligget på de siste tolv årene, mens de minste kommunene forventes å fortsette å ha den 

laveste gjeldsveksten (1,2 prosent). Per i dag har imidlertid de minste kommunene både høyest investeringer og 

gjeld per innbygger, men våre prognoser tilsier at de vil ligge omtrent på samme nivå som de to andre gruppene 

i 2040. 
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Figur 34: Gjennomsnittlig årlig vekst i brutto gjeld (2004-2016) og prognose for årlig vekst i brutto gjeld (2017-2040), små, 
mellomstore og store kommunser. Kilde: KOSTRA og Menon Economics 

 

6. Vedlegg 
I vedlegget viser vi hvordan prognosene slår ut i utviklingen i kommunale nøkkeltall (kapittel 6.1) samt detaljer 

knyttet til prognosemodellen, hvordan den er estimert og simuleringene av den (kapittel 6.2). Prognoser for 

investeringer, gjeld og gjeldsbetjeningskostnader i nominelle kroner er lagt ved i kapittel 6.3.  

6.1. Utvikling i nøkkeltall 

Som nevnt innledningsvis er det betydelig usikkerhet knyttet til framskrivinger av kommunenes investeringer, 

gjeld og gjeldsbetjeningskostnader. En viktig forutsetning for at prognosene skal være troverdige er at modellen 

som genererer prognosene gir stabile og konsistente resultater i forhold til den generelle utviklingen i kommune-

økonomien. Det er derfor viktig at det gjøres en «rimelighetstest» av prognosene som kommer ut av modellen. 

Den enkleste måten å gjøre dette på er å undersøke estimatene i aggregat og se at den estimerte utviklingen 

virker fornuftig med hensyn til kommunale nøkkeltall som investeringer relativt til inntekter, gjeld relativt til 

inntekter og netto driftsresultat.   

Figur 35 nedenfor viser utviklingen i kommunenes gjeld relativt til driftsinntekter over tid. Figuren inneholder 

både den historiske utviklingen i perioden 2004-2016, samt prognoser fram til 2040. Som vi ser har det de siste 

tolv årene vært en kraftig økning i gjeld relativt til driftsinntekter. I 2004 utgjorde den samlede gjelden snaut tre 

fjerdedeler av kommunenes samlede driftsinntekter, mens gjelden utgjorde nesten 100 prosent av drifts-

inntektene i 2016. Prognosene tilsier at utviklingen vil flate ut i tiden framover, blant annet på grunn av 

forventninger om økte rentenivåer på mellomlang og lang sikt. Prognosene tilsier at gjeldsgraden vil stabilisere 

seg rett i overkant av 105 prosent av driftsinntektene. I slutten av perioden vil gjeldsbelastningen relativt til 

driftsinntekter øke noe igjen på grunn av en sterkere befolkningsvekst, uten at inntektene forventes å øke 
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tilsvarende. Prognosene tilsier at de mellomstore kommunene vil ha sterkest vekst i gjeld relativt til 

driftsinntekter.  

Figur 35: Utvikling i kommunenes brutto gjeld relativt til driftsinntekter (2004-2016) og prognoser (2017-2040). Kilde: SSB 
og Menon Economics 

 

Figur 36 viser at kommunenes samlede investeringer har variert noe over tid relativt til nivået på driftsinntektene. 

Tatt i betraktning at det har vært en betydelig økning i kommunenes driftsinntekter i perioden 2004 til 2016 er 

imidlertid forholdet mellom investeringer og driftsinntekter overraskende stabilt. For den enkelte kommune vil 

denne brøken naturligvis variere betydelig mer. Brøken mellom investeringer og driftsinntekter ligger svært stabil 

over hele prognoseperioden, og det er betryggende at den ligger på nivå med det vi har sett historisk. Dette 

indikerer at prognosene er kompatible med en langsiktig stabil utvikling i kommunenes økonomi. De store og 

mellomstore kommunene forventes å stabilisere seg på et investeringsnivå på om lag 16 prosent av 

driftsinntektene, mens de prognosene for de minste kommunene tilsier at investeringene vil ligge på om lag 12 

prosent av driftsinntektene. Ettersom de minste kommunene forventes å ha en langt lavere befolkningsvekst 

(0,2 prosent årlig) en de mellomstore og store (0,8 og 0,9 prosent), er det naturlig at de minste kommunene vil 

ha lavere investeringsbehov. 
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Figur 36: Utvikling i kommunale investeringer relativt til driftsinntekter (2004-2016) og prognoser (2017-2040). Kilde: SSB 
og Menon Economics 

 

Netto driftsresultat er et viktig styringstall. I snitt bør netto driftsresultat i den enkelte kommune ligge rundt 1,75 

prosent. Netto driftsresultat er EBITDA pluss netto finans (som inkluderer avdrag). I vår enkle prognosemodell er 

det ikke laget egne prognoser for kommunenes finansinntekter eller kommunenes avskrivninger. Vi har derfor 

ikke mulighet til å konstruere et perfekt mål for netto driftsresultat. Figur 37 nedenfor viser imidlertid utviklingen 

i driftsinntekter, minus driftsutgifter og gjeldskostnader, relativt til driftsinntekter. Ettersom vi hverken har 

inkludert avskrivninger eller avdrag er det naturlig at denne brøken er negativ. Vi ser at denne brøken har vært 

relativt volatil over tid, og at prognosene tilsier at denne marginen vil øke noe.  

At prognosene tilsier vekst i denne brøken følger naturlig av at vi forventer at kommunenes finansinntekter, for 

eksempel knyttet til vannkraft, vil bli en relativt mindre viktig inntektskilde basert på en forutsetning om at resten 

av økonomien vokser. I gjennomsnitt vil renteutgiftene på en krone gjeld være større enn renteinntektene man 

får på en krone i formue. Ettersom våre prognoser legger til grunn mer enn 50 prosents økning i gjelda vil det 

derfor være naturlig at kommunene til en viss grad finansierer investeringer ved å selge eiendeler heller enn å ta 

opp gjeld. Dette tilsier også at finansinntekter vil bli en mindre viktig inntektskilde over tid. Til slutt vil 

kapitalbeholdningen og dermed avskrivningene øke fram mot 2040. Dette bidrar til å trekke vårt netto 

driftsresultat ned mot slutten av perioden. Vår vurdering er derfor at modellen også synes robust med hensyn til 

utvikling i netto driftsresultat på lang sikt.  

Prognosene tilsier at gjeld som andel av inntekt øker, mens investeringer som andel av inntekt er stabil over tid. 

Samtidig ser vi et forbedret resultat, gitt at vi ikke inkluderer renteinntekter og avskrivninger. At vi får en positiv 

utvikling i driftsinntekter, minus driftsutgifter og gjeldskostnader, relativt til driftsinntekter (se Figur 37 ), følger 

av at driftsinntektene vokser noe raskere enn driftsutgiftene, også når man kontrollerer for økning i 

gjeldskostnader. Prognosene er imidlertid rimelige i den grad vi forventer at renteinntektene vil utgjøre en 

mindre andel av kommunenes budsjetter i tiden framover.  
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Figur 37: Utvikling i netto driftsresultat (eks. renteinntekter og avskrivninger) relativt til driftsinntekter (2004-2016) og 
prognoser (2017-2040). Kilde: SSB og Menon Economics  

 

6.2. Mer om prognosemodellen  

Ved hjelp av historiske tall på øvrige drivere og tall for kommunenes økonomi fra KOSTRA for perioden 2003 til 

2016 har vi estimert forklaringsmodeller for investeringer, gjeld, driftsinntekter og driftsutgifter.22 Her finner vi 

hvordan disse variablene samvarierer med endringer relevante driverne. Modellene for gjeld, driftsinntekter og 

driftsutgifter forklarer godt over 90 prosent av variasjonen i sine respektive variabler over denne tidsperioden 

og har lav statistisk usikkerhet. Investeringsmodellen har noe høyere usikkerhet, men forklarer likevel over 80 

prosent av variasjonen i investeringer i estimeringsperioden.  

I valg av modellspesifikasjoner har vi lagt vekt på høy forklaringskraft, at modellen er robust for endringer i 

estimeringsperiode og at den gir smale konfidensintervaller. Dette går til dels på bekostning av hvor enkelt det 

er å tolke de enkelte estimatene ettersom vi har inkludert flere variabler som er sterkt korrelerte og dermed 

«stjeler» effekt fra hverandre. Et eksempel er estimeringen av driftsinntekter hvor både barn i barnehagealder 

(0-5 år) og utvikling i voksenbefolkningen 20-44 år inngår som forklaringsvariabler. Flere personer i voksen alder 

20-44 år vil også føre til flere barn i kommunen. Dette omtales som multikorrelasjon i modellen, og kan føre til 

at estimatene for den enkelte forklaringsvariabel blir mindre presis. Så lenge variablene ikke er perfekt korrelert 

vil imidlertid begge kunne bidra til å forbedre modellens forklaringskraft. Vi har valgt denne løsningen ettersom 

målet med en prognosemodell er å lage treffsikre prognoser og ikke å komme fram til nøyaktige estimater på 

kausale sammenhenger. Av denne grunn skal man være mer varsom med å tolke estimatet på den enkelte 

koeffisient som angis i tabellene nedenfor. 

I modellen avhenger driftsutgifter av driftsinntekter samme år, investeringer av fjorårets driftsutgifter og 

driftsinntekter og gjeld avhenger av investeringer samme år og fjorårets driftsutgifter og driftsinntekter. For å 

lage prognoser for disse variablene må modellen derfor løses iterativt, som vist under: 

1. Estimer driftsinntekter i 2016 

2. Estimerte driftsinntekter brukes til å estimere driftsutgiftene i 2016 

3. Estimerte driftsutgifter og driftsinntekter brukes til å estimere investeringer i 2017 

                                                                 
22 Kilde: SSB, Tabell: 04949: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - komm (K) 
Tabell: 04952: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - komm (K) 
Tabell: 04938: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - grunnlagsdata (K) 
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4. Estimerte driftsutgifter og driftsinntekter i 2016, samt investeringer i 2017 brukes til å estimere 

gjelden i 2017. 

5. Nivået på gjelden kombinert med lånerenten og anslag på avdrag brukes videre til å beregne 

kommunenes gjeldsbetjeningskostnader, som brukes inn i neste års estimater på investeringer.  

6. Estimer driftsutgifter 2017 … 

Denne prosessen fortsetter fram til vi har beregnet prognoser for alle kommuner fram til 2040.  

Ettersom vi har data der hver kommune observeres over flere tidsperioder, kan vi benytte metoder som tar 

høyde for egenskaper ved kommunene som er vanskelig å lage prognoser for, men som er faste over tid. 

Metoden går ut på å benytte seg av variasjon i de aktuelle utfalls- og forklaringsvariablene over tid innad i hver 

observasjonsenhet. På denne måten har vi tatt høyde for at eksempelvis kraftkommuner i alle år vil ha høyere 

driftsinntekter enn det modellen ellers ville predikert.23 Prognosene for alle disse fire variablene er derfor justert 

med et slikt estimert konstant avvik. Dette er det samme som å anta at effekten på driftsinntekter av å være en 

kraftkommune vil være den samme i perioden 2017 til 2040, som den var i 2004 til 2016. Modellen legger i tillegg 

til grunn at sammenhengene mellom disse variablene ikke vil endre seg over tid. Dette betyr at dersom 

eksempelvis statens kostnadsnøkkel for kommunale tilskudd endres betydelig eller andre strukturelle forhold 

endres drastisk, vil prognosene bli mindre treffsikre. 

Alle tall i rapporten og modellene er regnet om til i 2017-kroner.24 I modellen har vi gitt kommunene vekt etter 

hvor stor befolkningen var i 2003. Dersom vi ikke gjorde dette ville sammenhengen mellom eksempelvis 

investeringer og gjeld for Utsira kommune, som hadde en befolkning på 215 i 2003, hatt like stor innvirkning på 

prognosemodellen vår som den tilsvarende sammenhengen for Oslo. Vi har i tillegg transformert alle relevante 

variabler til sin naturlige logaritme. Dette gjør at vi i eksempelvis estimerer hvor mange prosent gjelda øker 

dersom investeringene øker med en prosent.  

Estimatene våre basert på modellen beskrevet over er beheftet med statistisk usikkerhet. For det første er det 

aldri mulig å estimere en statistisk sammenheng 100 prosent sikkert, ettersom tilfeldigheter kan ha fått 

sammenhengene til å framstå sterkere eller svakere enn de i virkeligheten er. Statistiske modeller vil derfor 

kunne regne ut en sannsynlighetsfordeling over størrelsen på de estimerte sammenhengene mellom hver av 

variablene. For det andre vil modellen ikke greie å forutsi perfekt hva gjelda, investeringene og driftsutgiftene og 

driftsinntektene var i et gitt år, selv hvis vi viste de sanne sammenhengene mellom alle variablene. Dette kommer 

av at det i ethvert år framover og bakover vil skje ting som skaper uforutsigbar og tilfeldig variasjon i utfalls-

variablene og gjør at modellen «bommer» noe. Ettersom de fire prognosevariablene avhenger av hverandre vil 

slike tilfeldigheter forplante seg og endre prognosene framover i tid. Hvor stor usikkerhet dette skaper kan anslås 

ved hvor godt modellen treffer i perioden vi har data.  

For å teste den statistiske usikkerheten i modellen har vi simulert utfallet av modellen tusen ganger, ved hjelp av 

et statistisk simuleringsverktøy. I hver av disse simuleringene er det trukket tilfeldige estimater for hver av de 

statistiske sammenhengene basert på den estimerte sannsynlighetsfordelingen for disse. Ved å regne ut de 

predikerte verdiene av variablene gjeld, investeringer, driftsinntekter og driftsutgifter for hver kommune og 

sammenligne dem med de faktiske verdiene for perioden 2004 til 2016, vil vi få elleve feilledd for hver variabel 

og hver kommune. For hvert år, hver kommune og hver av de fire utfallsvariablene trekker simuleringsmodellen 

en av disse feilleddene tilfeldig og legger de til i modellen. Ved at disse feilleddene forplanter seg videre i neste 

års prognoser tilføres usikkerhet i modellen. På nasjonalt nivå vil denne siste formen for usikkerhet imidlertid ha 

                                                                 
23 Statistiske tester viser at denne tilnærmingen øker treffsikkerheten til modellene. 
24 SSB, Tabell: 03014: Konsumprisindeks. Konsumprisindeks per 1.1.2017 er benyttet. 
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mindre innvirkning ettersom feilleddene i de forskjellige kommunene til en viss grad utligner hverandre. Basert 

på prognosene i de tusen simuleringene er standardavvik beregnet for alle variabler i modellen. Disse er brukt til 

å lage konfidensintervallene som blir brukt i figurene med usikkerhetsvifter.  

6.2.1. Driftsinntekter 
Prognosene for driftsinntekter baserer seg på estimerte sammenhenger mellom driftsinntekter og 1) totale 

lønnsinntekter i kommunen 2) befolkningsstørrelse og 3) befolkningssammensetning for perioden 2004 til 

2016.25, 26 Ettersom alle variablene i modellen er på logaritmisk form kan estimatene tolkes som prosentvis 

økning i driftsinntektene ved en én prosents økning i forklaringsvariabelen. Som for alle de andre modellene har 

vi brukt faste effekter regresjoner. Denne tilnærmingen tar høyde for egenskaper ved kommunene som er 

vanskelig å lage prognoser for, men som er faste over tid, som at kraftkommuner for hele prognoseperioden vil 

ha unormalt høye driftsinntekter relativt til befolkningsstørrelsen sin. Modellen beskrives av ligningen under, der 

𝑡 angir tidsperiode, 𝑖 kommune, 𝑒𝑖  er den estimerte faste effekten og 𝑢𝑖,𝑡 er feilleddet. Feilleddet er den delen 

av driftsinntektene som ikke fanges opp av modellens estimater.  

𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝐼𝑛𝑛𝑡𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝑏3𝑙𝑛𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝑏2,𝑛𝑙𝑛𝐷𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑖,𝑡+ 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡 

Tabell 2 viser resultatene av estimeringen. «Ln_lontot_alt» angir estimatet for lønnskostnader, mens de 

resterende variablene angir de ulike aldersgruppene. 27 Som vi kan se av første rad finner vi at en én prosents 

økning i lønnsinntektene i kommunen øker driftsinntektene med om lag 0,34 prosent. De statlige tilskuddene 

avhenger i tillegg av innbyggernes alder, med større overføringer for eldre og barn, ettersom disse har større 

behov for kommunale tjenester som omsorgsboliger og barnehageplasser.28 Samtidig bidrar disse 

aldersgruppene mindre gjennom skatteinntekter fra arbeid, og det kan derfor være at nettoeffekten på 

driftsinntekter er negativ relativt til gruppen av befolkning i arbeidsfør alder. Som vi ser av tabellen nedenfor er 

mange av alderskoeffisientene statistisk signifikante med negativt fortegn. Som vi har nevnt skal man være 

forsiktig med å tolke hvert enkelt estimat ettersom det er mye samvariasjon mellom forklaringsvariablene 

(multikolliniearitet), noe som kan føre til mindre presise punktestimater.   

Tabellen viser at modellen har høy forklaringskraft (R2 på 0,97). Videre angir den at den kommunespesifikke 

faste effekten, 𝑒𝑖, er sterkt negativt korrelert med forklaringsvariablene (corr(u_i,XB) = -0,97). Sterk negativ 

korrelasjon innebærer at når en kommune har høyt nivå på forklaringsvariablene så vil den faste effekten på 

driftsinntektene være lavere. Den sterke korrelasjonen er et tydelig tegn på at det er viktig å kontrollere for faste 

effekter i modellen. Mest sannsynlig fanger denne faste effekten opp komponenter ved kostnadsnøkkelen som 

ligger til grunn for utmåling av den enkelte kommunes rammetilskudd.  

                                                                 
25 Ettersom Menons kommunefordelte nasjonalregnskap kun dekker perioden 2004 til 2013 har vi ikke mulighet til å bruke en lengre 
estimeringsperiode.  
26 Driftsinntektene påvirkes i praksis også av rentekostnadene, gjennom rentekompensasjonsordningen for gjeld som har finansiert visse 
typer investeringer (f.eks. kirker). Om lag ti prosent av kommunenes gjeld er omfattet av denne ordningen per 2014. Vi har imidlertid ikke 
inkludert rentekostnader som forklaringsvariabel for driftsinntekter ettersom dette ikke hadde noen signifikant effekt på prognosene våre.  
27 Alderssegmentene er 0-5år, 6-15år, 16-19år, 20-44år, 45-66år, 67-79år, 80+ år 
28 Tilskuddene beregnes blant annet ved bruk av SSBs KOMMODE-modell. Se ellers rapport fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

«Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene» for en detaljert beskrivelse av hvordan kostnadsnøkkelen for kommunenes ramme-
tilskudd beregnes.  
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Tabell 2: Resultater fra faste effekter modell for kommunale driftsinntekter. Kilde: Menon Economics 

 

6.2.2. Driftsutgifter 
Modellen for estimering av driftsutgifter beskrives av ligningen under, der 𝑡 angir tidsperiode, 𝑖 kommune, 𝑒𝑖  er 

den estimerte faste effekten og 𝑢𝑖,𝑡 er feilleddet. I tillegg til befolkningsstruktur (demografi) er også totale 

lønnskostnader for de kommunalt ansatte i kommunen, samt driftsinntektene til kommunen, inkludert som 

forklaringsvariabler. Kommunens driftsinntekter er inkludert ettersom vi antar at kommunenes driftsinntekter 

er relativt forutsigbare ved inngangen til året, og at de således benyttes av kommunens administrasjon til å styre 

driftsutgiftene.  

𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝑏1,𝑛𝑙𝑛𝐷𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑖,𝑡+𝑏2,𝑛𝑙𝑛𝐿ø𝑛𝑛_𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔𝑖,𝑡+𝑏3,𝑛𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝐼𝑛𝑛𝑡𝑖,𝑡+ 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡 

Som for alle de andre modellene har vi brukt faste effekter regresjoner. Denne tilnærmingen tar høyde for 

egenskaper ved kommunene som påvirker driftsutgiftene, men som er faste over tid, slik som kommunens 

geografi og bosetningsstruktur. Tabell 3 under viser estimeringen av modellen som ligger til grunn for våre 

prognoser på driftsutgifter. «ln_drinnt_br» angir estimatet for driftsinntekter, «ln_lon_offentlig» angir estimatet 

for lønnskostnadene knyttet til kommunens ansatte, mens de resterende variablene angir de ulike 

aldersgruppene. 

Denne modellen har svært høy forklaringskraft, og igjen ser vi at det er viktig at vi kontrollerer for faste effekter, 

ettersom korrelasjonen mellom den kommunespesifikke faste effekten og forklaringsvariablene er svært høy 

(corr(u_i,XB) = -0,95).  

                                                                               

        _cons    -.5885242   .1811183    -3.25   0.001    -.9436104    -.233438

     ln_bef80     -.033045   .0145862    -2.27   0.024    -.0616415   -.0044485

  ln_bef67_79     .2774811   .0123904    22.39   0.000     .2531895    .3017727

  ln_bef45_66     1.186127   .0351425    33.75   0.000     1.117229    1.255025

  ln_bef20_44    -.2380551   .0297977    -7.99   0.000    -.2964741   -.1796361

  ln_bef16_19    -.0120373   .0144392    -0.83   0.405    -.0403456    .0162711

   ln_bef6_15    -.1006709   .0210189    -4.79   0.000    -.1418788    -.059463

    ln_bef0_5     .0317978   .0171123     1.86   0.063    -.0017513    .0653468

ln_lontot_alt     .3427267   .0086549    39.60   0.000     .3257586    .3596948

                                                                               

 ln_drinnt_br        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

corr(u_i, Xb)  = -0.9719                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(8,4262)          =   6345.02

       overall = 0.9701                                        max =        11

       between = 0.9759                                        avg =      11.0

R-sq:  within  = 0.9225                         Obs per group: min =        11

Group variable: komm_nr_ny                      Number of groups   =       427

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4697
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Tabell 3: Resultater fra faste effekter modell for kommunale driftsutgifter. Kilde: Menon Economics 

 

 

6.2.3. Investeringer 
Ligningen nedenfor angir modellen som ligger til grunn for prognosene på kommunenes investeringer. I tillegg 

til befolkningsstørrelse og befolkningsstruktur (demografi), er også kommunenes driftsinntekter, driftsutgifter 

og renteutgifter året før med som forklaringsvariabler. De tre sistnevnte er inkludert som proxier for kommunens 

forventede budsjettbetingelse på det tidspunktet hvor kommunen planlegger hvilke investeringer som skal 

gjøres det neste året. Som tidligere beskrevet angir 𝑡 tidsperiode, 𝑖 kommune, mens 𝑒𝑖  er den estimerte faste 

effekten og 𝑢𝑖,𝑡 er feilleddet.  

ln𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝑏1,𝑛𝑙𝑛𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑡 + 𝑏2,𝑛𝑙𝑛𝐷𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑖,𝑡 + 𝑏3𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝐼𝑛𝑛𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝑏4𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡−1 +

𝑏5𝑙𝑛𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡−1 + 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡 

Tabell 4 nedenfor angir resultatene fra estimeringen av modellen på historiske data i perioden 2003 til 2016. 

«ln_renteutg_br L1.» angir estimatet på kommunens renteutgifter året før, «ln_drinn_br L1.» estimatet på 

driftsinntektene året før, «ln_drifutg_br L1.» er driftsutgiftene året før, mens «ln_beftot» er den totale 

befolkningsstørrelsen. De tre andre forklaringsvariablene er henholdsvis befolkningsstørrelsen i alder 6 til 15 år, 

45 til 66 og 67 til 79. Investeringsmodellen avviker her fra modellen for driftsinntekter og driftsutgifter ved at det 

er flere aldersgrupper som er utelatt fra modellen og total befolkning er inkludert. Grunnen til dette er at det er 

kun disse aldersgruppene som har signifikant forklaringskraft på investeringene. Videre er det denne modellen 

som gir de mest robuste resultatene med hensyn til valg av tidsperiode som regresjonene er basert på.  

Modellen for investeringer har høy forklaringskraft (R2 på 0,81), men den er lavere enn for modellen for drifts-

inntekter og driftsutgifter. Særlig ser vi at forklaringskraften for investeringene til den enkelte kommune over tid 

er relativt lav (R2 within på 0,23). Dette er naturlig ettersom den enkeltes kommunenes investeringer over tid er 

                                                                                  

           _cons     1.033995   .0623935    16.57   0.000     .9116769    1.156313

        ln_bef80    -.0074077   .0050236    -1.47   0.140    -.0172561    .0024407

     ln_bef67_79     -.004317   .0040951    -1.05   0.292    -.0123452    .0037112

     ln_bef45_66    -.0019447    .014059    -0.14   0.890    -.0295065     .025617

     ln_bef20_44    -.0790022   .0108348    -7.29   0.000    -.1002429   -.0577614

     ln_bef16_19      .008655   .0055105     1.57   0.116    -.0021479     .019458

      ln_bef6_15       -.0207   .0071671    -2.89   0.004    -.0347506   -.0066495

       ln_bef0_5     .0085927    .006208     1.38   0.166    -.0035777    .0207632

ln_lon_offentlig     .4434131   .0076102    58.27   0.000     .4284938    .4583323

    ln_drinnt_br     .5616793   .0075179    74.71   0.000     .5469411    .5764175

                                                                                  

    ln_driutg_br        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

corr(u_i, Xb)  = 0.9455                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(9,5099)          =  44922.90

       overall = 0.9981                                        max =        13

       between = 0.9989                                        avg =      13.0

R-sq:  within  = 0.9875                         Obs per group: min =        12

Group variable: komm_nr_ny                      Number of groups   =       427

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5535
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betydelig mer volatile enn kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. I regresjonen har vi glattet ut noe av 

denne volatiliteten ved å se på et tre års løpende gjennomsnitt av investeringer i stedet for den faktiske 

investeringen fra år til år. Analysene viser at punktestimatene blir svært like uavhengig av om man ser på 

investeringer fra år til år, eller tre års glidende gjennomsnitt. Forskjellen er at punktestimatene blir mer presist 

estimert når man bruker gjennomsnitt. I en modell der man skal predikere langsiktig nivå på investeringer virker 

det fornuftig å bruke gjennomsnittlig investeringer i estimeringen.   

Det fremgår også at korrelasjonen mellom den kommunespesifikke faste effekten og nivået på 

forklaringsvariablene er lavere enn for driftsinntekter og driftsutgifter (corr(u_i,XB) = -0,59). Hausmantesten viser 

imidlertid at korrelasjonen er signifikant forskjellig fra null. Dette betyr at en «random effects» modell ikke vil gi 

forventningsrette estimater, og således at modellen med faste effekter er å foretrekke også for estimering av 

investeringer.  

Tabell 4: Resultater fra faste effekter modell for kommunale investeringer. Kilde: Menon Economics 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons    -6.501954   1.175047    -5.53   0.000     -8.80555   -4.198357

   ln_bef67_79    -.1012555   .0767883    -1.32   0.187    -.2517936    .0492825

   ln_bef45_66    -1.193737   .2706497    -4.41   0.000    -1.724326   -.6631469

    ln_bef6_15     .2932055    .148438     1.98   0.048     .0022032    .5842078

     ln_beftot     1.171597   .3497351     3.35   0.001     .4859655    1.857228

                

           L1.     -.191921   .1795001    -1.07   0.285    -.5438184    .1599763

  ln_driutg_br  

                

           L1.     1.357425   .1728208     7.85   0.000     1.018622    1.696227

  ln_drinnt_br  

                

           L1.    -.0787912   .0140426    -5.61   0.000    -.1063207   -.0512617

ln_renteutg_br  

                                                                                

     ln_inv_br        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

corr(u_i, Xb)  = -0.5856                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,5098)          =    218.12

       overall = 0.8148                                        max =        13

       between = 0.9361                                        avg =      13.0

R-sq:  within  = 0.2305                         Obs per group: min =        12

Group variable: komm_nr_ny                      Number of groups   =       427

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5532
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6.2.4. Gjeld 
Modellen nedenfor angir modellen som ligger til grunn for gjeldsprognosene.  

ln𝐺𝑗𝑒𝑙𝑑𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝑏1𝑙𝑛𝐺𝑗𝑒𝑙𝑑𝑖,𝑡−1 +  𝑏2,𝑛𝑙𝑛𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡 + 𝑏3𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝐼𝑛𝑛𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝑏4𝑙𝑛𝐷𝑟𝑖𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡−1 + 𝑏5𝑙𝑛𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡−1  +

𝑏6𝑙𝑛𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑈𝑡𝑔𝑖,𝑡−1
2 + 𝑏7Lånerente +  𝑒𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡  

 

Kommunens gjeld er estimert som en funksjon av fjorårets gjeldsnivå, investeringene som er gjort i inneværende 

år, dagens nivå på lånerenten samt proxier for kommunens budsjettbetingelse. Som proxier har vi her benyttet 

kommunens driftsinntekter, driftsutgifter og rentekostnader. For rentekostnadene har vi også lagt inn et 

kvadrert ledd ettersom man kan se for seg at over et gitt nivå på rentekostnadene vil man kunne ha en annen 

effekt av økte rentekostnader.  

Tabell 5 under angir resultatene fra estimeringen av gjelden på historiske kommunedata i perioden 2004 til 2016. 

«ln_inv_br» angir estimatet på kommunenes investeringer, «ln_driinnt_br L1.» er estimatet på kommunens 

driftsinntekter året før, «ln_driiutg_br L1.» er estimatet på kommunens driftsutgifter året før, «ln_gjeld_br L1.» 

er estimatet på kommunens gjeld ved inngangen til året, «laanerente» er estimatet på dagens lånerente, 

«ln_renteutg_br L1.» er estimatet på kommunens renteutgifter året før og «sq_ ln_renteutg_b L1.r» er estimatet 

på den kvadrerte av kommunens renteutgifter året før. Modellen har høy forklaringskraft (R2 på 0,95) og den 

kommunespesifikke faste effekten er sterkt negativt korrelert med forklaringsvariablene. Sistnevnte forteller oss 

at det er viktig å kontrollere for faste effekter i modellen.  
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Tabell 5: Resultater fra faste effekter modell for kommunal brutto gjeld. Kilde: Menon Economics 

  

6.2.5. Rentebane 
I framskrivingen av rentebanen for kommunale lån har vi for perioden 2017 til 2019 lagt til grunn Norges Banks 

publiserte prognoser29 for styringsrenta, pluss det gjennomsnittlige avviket mellom styringsrenta og renter på 

lån til kommunal sektor de siste tre årene.30 For perioden 2020 til 2027 tar vi utgangspunkt i rentene på norske 

statsobligasjoner med henholdsvis tre, fem og ti års løpetid pluss det gjennomsnittlige avviket mellom renta på 

tremåneders norske statsobligasjoner og renter på lån til kommunal sektor.31 Ettersom det ikke finnes norske 

statsobligasjoner med lengre løpetid enn ti år har vi for perioden etter 2027 basert oss på rentene på Euro-

obligasjoner med 11 til 23 års gjenstående løpetid.32 Rentene på euro-obligasjoner med ti års løpetid er et mål 

på forventet rentenivå i eurosonen om ti år. Avviket mellom dette og rentene på norske statsobligasjoner med 

ti års løpetid er markedets forventede avvik i nominelle renter i Euro-området og i Norge om ti år. Dette tar inn 

over seg forventede forskjeller i inflasjon, nominelle rentenivåer og valutakursendringer. I praksis vil dette 

avviket kunne endre seg over tid, men per i dag finnes det ingen informasjon som peker mot hvordan det 

eventuelt vil gjøre det. Vi antar derfor at dette avviket vil være konstant fra 2027 til 2040. Vi legger dermed renta 

                                                                 
29 Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17, Mars 2017 
30 Kilde: SSB, Tabell: 07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent), K12003-K42016 
Historiske renter, prognoser for styringsrenta og annen renteinformasjon med kvartalsvis oppløsning er regnet om til årlige 
gjennomsnittsrenter. 
31 Kilde: Norges Bank, http://www.norges-bank.no/Statistikk/Rentestatistikk/Statsobligasjoner-Rente-Manedsgjennomsnitt-av-daglige-
noteringer/, rentenivå per 18/1/2016 
32 Kilde: ECB, https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html, rentenivå per 18/1/2016 

                                                                                   

            _cons    -4.166348   .2999484   -13.89   0.000    -4.754389   -3.578308

                   

              L1.    -.0141105   .0016928    -8.34   0.000    -.0174292   -.0107918

sq_ln_renteutg_br  

                   

              L1.     .3200136   .0373122     8.58   0.000     .2468641     .393163

   ln_renteutg_br  

                   

       laanerente    -1.298885   .2522235    -5.15   0.000    -1.793362   -.8044076

                   

              L1.     .4342038   .0114677    37.86   0.000     .4117217    .4566859

      ln_gjeld_br  

                   

              L1.     .6786358   .0807746     8.40   0.000     .5202794    .8369922

     ln_driutg_br  

                   

              L1.    -.0479347   .0808944    -0.59   0.554    -.2065259    .1106566

     ln_drinnt_br  

                   

        ln_inv_br     .1151706   .0063292    18.20   0.000     .1027623    .1275788

                                                                                   

      ln_gjeld_br        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

corr(u_i, Xb)  = -0.6114                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(7,4672)          =   2379.50

       overall = 0.9489                                        max =        12

       between = 0.9746                                        avg =      12.0

R-sq:  within  = 0.7810                         Obs per group: min =        11

Group variable: komm_nr_ny                      Number of groups   =       427

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5106

http://www.norges-bank.no/Statistikk/Rentestatistikk/Statsobligasjoner-Rente-Manedsgjennomsnitt-av-daglige-noteringer/
http://www.norges-bank.no/Statistikk/Rentestatistikk/Statsobligasjoner-Rente-Manedsgjennomsnitt-av-daglige-noteringer/
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html
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på Euro-obligasjoner med 11 til 23 års gjenstående løpetid til grunn og plusser på avviket mellom Euro-

obligasjoner og norske statsobligasjoner med 10 års løpetid i tillegg til det det historiske avviket mellom renter 

på norske statsobligasjoner og lån til kommunal sektor.  

6.2.6. Lønnsvekst 
Våre prognoser for lønnskostnader i offentlig sektor og kommunene som helhet støtter seg på fire hovedkilder: 

Perspektivmeldingen fra 2017, Nasjonalregnskapet for 2014-2016 og Makromodellen NOREG og Menons 

kommunefordelte nasjonalregnskap.  

NOREG er en generell likevektsmodell utviklet av Menon og Vista som inneholder vekstbaner for utviklingen i 

verdiskapingen for hele Norge fordelt på elleve næringer fram til 2060.33 Modellen er konsistent med 

framskrivingene i Perspektivmeldingen 2013. Menons kommunefordelte nasjonalregnskap bygger på regnskaps-

informasjon fra norskregistrerte foretak, samt sysselsettings- og nasjonalregnskapstall fra SSB.34 Det dekker 

perioden 2004-2014 og er konsistent med fylkesfordelt nasjonalregnskap og næringsfordelt nasjonalregnskap 

fra SSB. Perspektivmeldingen 2017 inneholder prognoser for veksten i BNP per innbygger for hele økonomien 

(0,8 prosent årlig), BNP per innbygger innen petroleumsutvinning og utenriks sjøfart (minus 3,5 prosent årlig) og 

BNP per innbygger i Fastlands-Norge (1,2 prosent årlig) fram mot 2060. 

For å lage prognosene har vi hentet inn verdiskaping per innbygger i Fastlands-Norge og petroleumsutvinning og 

utenriks sjøfart fra nasjonalregnskapet 2014-2016. Ved å benytte forventet vekst i BNP per innbygger fra 

Perspektivmeldingen 2017 har vi laget prognoser for BNP per innbygger for hele landet i disse to næringene. Vi 

ganger så disse opp med forventet befolkning (SSBs befolkningsframskriving MMMM) for å få prognoser på 

verdiskaping i disse næringene totalt for alle år fram til 2040. Vi har antatt at andelen av verdiskapingen innen 

næringene i Fastlands-Norge er lik som i den i NOREG, som er basert på perspektivmeldingen 2013. Vi får da 

prognoser for NOREGs elleve sektorer for 2015-2040, som er konsistente med perspektivmeldingen 2017, men 

som har en mer findelt næringsinndeling enn denne alene tillater å konstruere. Vi regner deretter ut årlig vekst 

i BNP innen hver av disse næringene for 2014-2040. Videre deler vi opp Menons Kommunefordelte 

nasjonalregnskap inn i de samme elleve næringene. Vi har da lønnskostnader for de elleve næringene for hver 

kommune og forventet nasjonal realvekst i disse næringene fram til 2040. Ved å kombinere disse to kildene har 

vi laget prognoser for lønnskostnadene i hver næring for hver kommune for perioden 2014 til 2040.35 

Framgangsmåten tar høyde for at næringssammensetning i kommunene per i dag påvirker vekstutsiktene deres.  

Vi har benyttet summen av lønnsutgifter og sosiale kostnader fra KOSTRA for 2016 kombinert med prognosene 

for vekst i næringen «Offentlige tjenester» for å lage prognoser for kommunale lønnskostnader i hver av 

kommunene. Kommunale lønnskostnader tas i bruk i modellen for driftsutgifter, mens samlede lønnskostnader 

for alle næringene inngår i modellen for driftsutgifter. 

6.3. Prognoser i nominelle kroner 

Alle prognoser og historiske tall i rapporten har så langt blitt presentert i 2017-kroner. I Figur 39, Figur 40 og Figur 

41 under, vises våre prognoser for henholdsvis investeringer, gjeld og gjeldskostnader i nominelle kroner. 

                                                                 
33 Menon Business Economics og Vista Analyse. «NOREG. En langsiktig makro- og regionaløkonomisk modell for Norge, med fokus på Nord-
Norge». Menon-publikasjon nr. 15/2013, 2013 
34 Menon Business Economics (2015). «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst». Menon-publikasjon nr. 3/2015.  
35 Tallene i Menons kommunefordelte nasjonalregnskap er basert på arbeidssted og ikke på bosted. Ettersom man skatter til kommunen 
man bor i og ikke til den man jobber vil dette føre til skjevheter mellom hva vi predikerer som skattegrunnlag og det faktiske skattegrunnlaget 
i pendlerkommuner. Ettersom vi bruker statistiske modeller der forskjeller som er konstante over tid tas ut, vil dette kun skape skjevhet i 
prognosene for hver kommune dersom pendlestrømmene endres i stor grad i prognoseperioden. Selv dersom slike skjevheter oppstår på 
kommunenivå vil disse jevne seg ut ved aggregering til nasjonalt nivå. 
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Justeringen fra faste til nominelle priser er utført ved bruk av prisindeksen vist i Figur 38. For perioden 2004-2016 

er denne basert på faktisk KPI-utvikling i Norge. Inflasjonen fra 2017-2020 er hentet fra Norges Banks prognoser 

for KPI.36 Ettersom norsk pengepolitikk er tuftet på et inflasjonsmål på 2,5 prosent antar vi at inflasjonen vil ligge 

på dette nivået fra 2025 til 2040. I siste kvartal 2020, som er det siste kvartalet Norges Bank oppgir prognoser, 

anslår de at årlig inflasjon vil være 1,53 prosent. Vi anser det som lite sannsynlig at inflasjonen vil hoppe rett opp 

til 2,5 prosent etter dette. Derfor antar vi at årlig inflasjon vil stige jevnt fra 1,53 i 2020 til 2,5 prosent i 2025. 

Figur 38. Prisindeks (2004-2016) og prognose på prisindeks (2017-2040). Kilder: SSB, Norges Bank, Menon Economics 

 

I figuren under vises våre prognoser for investeringer i løpende priser, også kalt nominelle kroner. Disse er regnet 

ut ved å gange opp investeringer i 2017-kroner med prisindeksen over. Figuren viser at det nominelle 

investeringsbeløpet som anslås i 2040 er betydelig høyere enn investeringen oppgitt i 2017-priser.  

Figur 39. Kommunale investeringer 2004-2016 og prognoser for kommunale investeringer 2017-2040, nominelle kroner. 
Kilder: Menon Economics og SSB 

 

                                                                 
36 Kilde: Norges Bank, Tallsett til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet, 1/17 
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En kommunes eksisterende gjeld vil ikke øke over tid som direkte følge av inflasjon, men kun tillegges renter. 

Nye lån tas imidlertid opp i nominelle kroner. Vi har derfor kun justert brutto kredittvekst med vår prisindeks. I 

figuren under vises prognoser for brutto gjeld og netto kredittvekst i nominelle kroner. 

Figur 40. Brutto kommunal gjeld (2004-2016) og prognoser for brutto kommunal gjeld (2017-2040) (figur til venstre), 
Netto vekst i kommunenes gjeld (figur til høyre), nominelle kroner. Kilder: Menon Economics og SSB 

 

I figuren under vises prognoser for avdrag og renteutgifter i kommunal sektor i nominelle kroner. Avdrag i 

nominelle kroner er regnet ut som fem prosent av fjorårets bruttogjeld i nominelle kroner. Renteutgiftene i 

nominelle kroner er beregnet ved å multiplisere bruttogjelden med samme års rentenivå. 

Figur 41. Kommunale gjeldsbetjeningskostnader (2004-2016) og prognoser for kommunale gjeldsbetjeningskostnader 
(2017-2040), nominelle kroner. Kilder: Menon Economics og SSB 

 

 


