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 Forord 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er 

et nasjonalt informasjonssystem som gir sty-

ringsinformasjon om kommunal virksomhet. 

Informasjonen om kommunale tjenester og 

bruk av ressurser på ulike tjenesteområder blir 

registrert og sammenstilt for å gi relevant in-

formasjon til beslutningstakere både nasjonalt 

og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunn-

lag for analyse, planlegging og styring, og her-

under gi grunnlag for å vurdere om nasjonale 

mål oppnås. 

Dette er utarbeidet av Fylkesmannen i Tele-

mark. Vi presenterer økonomiske nøkkeltall 

basert på den foreløpige KOSTRA-

rapporteringen for kommunene i Telemark.  

Hensikten med rapporten er å belyse den øko-

nomiske situasjonen, og sammenligne  kom-

munene i Telemark. Vi håper med dette å bidra 

til at KOSTRA-dataene i større grad blir et 

verktøy i den kommunale planleggingen. 

 

Skien, 19. mars 2012 
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Finansielle nøkkeltall 

1.1 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultatet brukes av Teknisk bereg-

ningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) 

som en hovedindikator for økonomisk balanse 

i kommunesektoren. Netto driftsresultat er et 

mål på hvor mye kommunene sitter igjen med 

av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto 

renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av 

driftsinntektene uttrykker netto driftsresultat 

hvor stor andel av de tilgjengelige driftsinntek-

tene kommunene kan disponere til avsetninger 

og investeringer. TBU har foretatt beregninger 

som indikerer at netto driftsresultatet over tid 

bør ligge på rundt 3 % av driftsinntektene for 

at kommuner og fylkeskommuner skal sitte 

igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger 

og investeringer. 

I 2012 hadde Telemarkskommunene et gjen-

nomsnitt for netto driftsresultat på 1,9 %. Det 

er en forbedring på 1,3 % fra året før. Tre av 

kommunene hadde et negativt netto driftsresul-

tat.  Nome har ikke rapportert foreløpige tall. 

Bare tre av kommunene hadde et netto driftsre-

sultat som lå over ”normen” på 3 % eller bed-

re. Fyresdal har tre år på rad et resultat som er 

på over 10 %. Bø, Hjartdal og Tokke har nega-

tive netto drifts resultat. Sauherad som er på 

ROBEK-lista, har for første gang siden 2007 

hatt et positivt netto driftsresultat. 

 

 

Netto driftsresultat 2012 – Telemarkskommu-

nene 
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1.2 Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er resultat før dekning av 

kommunenes rente- og avdragsutgifter, inntek-

ter i form av utbytte og renter, samt eventuelle 

avsetninger og egenfinansiering av investe-

ringer. Avskrivninger påvirker også brutto 

driftsresultatet. Begrepet kan i stor grad sam-

menlignes med ”driftsresultat” i resultatopp-

stillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter 

regnskapsloven. 

I 2012 hadde Telemark 6 kommuner med et 

negativt brutto driftsresultat. Gjennomsnittet 

for Telemark var på -0,1 %, mens landet uten-

om Oslo viser et positivt resultat på 2,1 %. 

 

Brutto og netto driftsresultat – sammenlig-

net 

Figuren under viser netto og brutto driftsresul-

tat i 2012, i samme diagram. 

For 10 av 17 kommuner er netto driftsresultat 

bedre enn brutto driftsresultat, noe som i stor 

grad skyldes ekstraordinære finansinntekter. 

Men det må også ses i sammenheng med at 

avskrivninger blir inntektsført før netto drifts-

resultatet fastsettes. 

Brutto og netto driftsresultat i % 2012 - Tele-

markskommunene 
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1.3 Likviditet   

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 

Arbeidskapital defineres som differansen mel-

lom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et 

uttrykk for kommunens likviditet. Arbeidska-

pitalen uttrykker derfor den delen av om-

løpsmidlene som er finansiert med langsiktig 

kapital (langsiktig gjeld og egenkapital). Med 

likviditet menes evne til å betale forpliktelsene 

etter hvert som de forfaller. 

I 2012 var arbeidskapitalen i % av brutto 

driftsinntekter for Telemark i snitt 20,2 %, mot 

21,3 % for landet utenom Oslo. 

 

1.4 Gjeldsutgifter 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 

Indikatoren viser langsiktig gjeld, i prosent av 

driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på 

lån skal finansieres av driftsinntektene, og in-

dikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i 

forhold til disse. Lån beregnet for viderefor-

midling til andre instanser/ innbyggere, såkalte 

formidlingslån, inngår også i indikatoren. 

Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn 

ett år. 

Langsiktig lånegjeld for kommunene i Tele-

mark økt betydelig de siste årene. Dette har 

sammenheng med økt satsing på bl.a. eldreom-

sorg, skole og barnehage. Fra 2011 til 2012 har 

langsiktig gjeld for Telemark i snitt økt fra 

204,8 til 206,7 %. For landet utenom Oslo var 

tilsvarende 192,6 til 193,8 %. Porsgrunn og 

Kragerø har størst gjeld i forhold til brutto 

driftsutgifter i Telemark. 

(Se egen tabell bakerst i hefte over langsik-

tig gjeld og hvor stor andelen er av pen-

sjonsforpliktelser.) 
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Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelse, i % 

for perioden 2010 - 2012 – Telemarkskommu-

nene 

Finansutgifter, i % av brutto driftsinntekter 

Indikatoren viser summen av netto renter og 

avdrag i prosent av driftsinntektene. Nøkkeltal-

let viser hvor stor andel av driftsinntektene 

som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. 

Rente- og avdragbelastningen vil avhenge av 

valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l.  

Som det fremgår av tabellen under, er det store 

forskjeller mellom Telemarkskommunene når 

det gjelder hvor stor andel av inntektene som 

går til renter og avdrag (netto). Fyresdal, Pors-

grunn og Bamble har netto finansinntekter. For 

Telemark i snitt utgjorde netto finansutgifter 2 

% i 2012. Kragerø og Sauherad har de høyeste 

netto finansutgiftene i Telemark.  

 

1.5 Fondsbeholdning 

Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg på 

disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne 

investeringsfond og bundne investeringsfond. 

Det er kun midler fra disposisjonsfond som 

kan brukes fritt til drift eller investeringer. 

Fondene er kommunenes økonomiske reserver 

som er bygget opp ved driftsoverskudd eller 

ved salg av eiendom, osv.  

Fondsbeholdningen varierer i stor grad mellom 

kommunene. Dette kan ha sammenheng med i 

hvilken grad kommunene lånefinansierer eller 

bruker av fondsmidler til investeringsformål. 

Som det fremgår av oppstillingene under har 
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flere av kommunene i Telemark ingen eller lite 

midler på disposisjonsfond som Kragerø, No-

me og Sauherad som også ligger høyt når det 

gjelder langsiktig lånegjeld. Det er en viktig 

oppgave å bygge opp disposisjonsfond som en 

økonomisk sikkerhet mot uforutsette utgiftsøk-

ninger og sviktende inntekter. 

 

1.6  Akkumulert regnskapsresultat 

Regnskapsmessig mer- eller mindre forbruk er 

bunnlinjen i kommunenes driftsregnskap. Ak-

kumulert negativt resultat over tid vil si at 

kommunen har hatt regnskapsunderskudd i 

driften som ennå ikke er dekket inn. 

Ved utgangen av 2012 har Kragerø, Sauherad 

og Seljord et akkumulert regnskapsunder-

skudd, hvor Sauherad er registrert i ROBEK. 

Skien og Bø har ikke levert foreløpige tall. 

 

1.7 Inntekter 

Brutto driftsinntekter er de samlede kommuna-

le driftsinntektene, og inkluderer alt fra skatte-

inntekter og rammetilskudd til alle slags salgs- 

og leieinntekter. 

Brutto driftsinntekt pr innbygger var i 2011 i 

snitt for hele landet utenom Oslo 63 650kr per 

innbygger, mens gjennomsnittet for Tele-

markskommunene var på 67 637kr. 

Det er store variasjoner i inntektsgrunnlaget 

mellom kommunene i Telemark. Mellom 

kommunen med høyest og lavest totalinntekt 

per innbygger, hhv. Vinje og Porsgrunn, er det 

en inntektsforskjell på hele 51 303 kr per inn-

bygger.  

Inntektsforskjellene skyldes særlig variasjon i 

de frie inntektene - der de små kommunene 

kommer spesielt gunstig ut. I tillegg skaper 
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finansinntekter og inntekter fra eiendomsskatt 

forskjeller mellom kommunene 

Brutto driftsinntekter i kr per innbygger 2012 - 

Telemarkskommune-

ne

 

 

Skatteinntektsnivå 

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av 

kommunenes samlede inntekter, og har derfor 

betydning for inntektsnivået i hver enkelt 

kommune. 

Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto 

driftsinntekter 

Alle kommunene i Telemark ligger under 

landsgjennomsnittet som ligger på 33,6 %. (Se 

figuren). 
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Eiendomsskatt 

Alle kommunene i Telemark skrev ut eien-

domsskatt i 2012. Eiendomsskatten tilførte 

kommunene i Telemark i snitt 4,5 prosent av 

de samlede brutto driftsinntektene. 

For Tinn, Vinje og Tokke utgjorde eiendoms-

skatten hhv 11,8, 12,2 og 15,9 prosent av 

kommunenes samlede brutto driftsinntekter for 

2012. 

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 

2012 – Telemarkskommunene 

 

1.8 Utgifter 

Brutto driftsutgifter 

Brutto driftsutgifter, de samlede driftsutgiftene 

inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltfø-

ringer som skyldes viderefordeling av utgif-

ter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter pr inn-

bygger i kommunen viser enhetskostnaden ved 

den totale kommunale virksomhet og kan være 

en produktivitetsindikator.  

Netto driftsutgifter 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inklu-

dert avskrivninger etter at driftsinntektene, som 

bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten 

og andre direkte inntekter, er trukket fra. De 

resterende utgiftene må dekkes av de frie inn-

tektene som skatteinntekter, rammeoverføring-

er fra staten mv. Netto driftsutgifter pr. inn-

bygger kan være en prioriteringsindikator. 

I gjennomsnitt var brutto- og netto driftsutgif-

ter for Telemarkskommunene i 2012 hhv. 

72.306 kr og 51.876 kr pr innbygger. Tilsva-

rende for landet utenom Oslo var hhv. 65.965 

kr og 48.295 kr pr innbygger. 
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Brutto- og netto driftsutgifter fordelt på ulike tjenesteområder  

For å forenkle oversikten i tabellene er de formatert slik at de kommunene som har høye driftsutgifter 

på tjenesteområdet er farget grønne og lave driftsutgifter er farget i røde. 

«Helse- og omsorgstjenester» erstatter tidligere områdene kommunehelsetjenester, pleie og omsorg 

samt inkluderer samhandlingsreformen. 

 

 

Som eksempler på funn i tabellene nevnes: Fyresdal og Hjartdal en relativt stor andel av sine driftsut-

gifter på tjenesteområdet administrative styring i forhold til sammenlignede kommuner. Merk at det i 

disse tallene ikke er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommunene. 
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1.9 Utviklingen i folketallet  

Folkevekst  for alle fylker 

 

Tabellen viser at Telemark ligger på fjerdeplass fra bunnen med en prosentvis økning i folketallet på 
bare 0,52 %.  
 
Folkevekst  for kommunene i Telemark 
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Sauherad er den kommunen som har hatt % vis størst økning av folketallet for 2012. Det er ingen av 
kommunene i Telemark som ligger over gjennomsnittet for landet. 
 

1.10  Utigftsbehovsindeksen 

Viser forskjeller i beregnet utgiftsbehov og ressursbruk for de ulike aldersgruppene i kommunene. 

Landsgjennomsnittet er 1. 
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Vedlegg til punkt 1.4 gjeldsutgifter. 

Figuren viser langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsutgifter og hvor stor andel som er 
pensjonsforpliktelser. 
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