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Vedlegg 5 
 

Kommuneregnskapets og nasjonalregnskapets gruppering 
 

1 Innledning 
Offentlig forvaltning og offentlige og private foretak fører sine regnskaper etter ulike 
regnskapsforskrifter. Ved å konvertere regnskapstallene over i nasjonalregnskapets 
gruppering oppnår man imidlertid en felles inndeling som gjør det mulig å sammenstille 
de ulike delene av økonomien. En oppstilling av kommuneforvaltningens inntekter og 
utgifter etter nasjonalregnskapets grupperinger er derfor nødvendig, f.eks. for å 
sammenlikne med utviklingen i øvrige deler av offentlig sektor. For å vurdere utviklingen 
i kommunesektoren over tid, kan det også være en fordel å bruke nasjonalregnskapets 
tall. Nasjonalregnskapets tall blir, i tillegg til løpende priser, også utarbeidet i faste priser. 
Dermed får man tidsserier for volumutviklingen av investeringer, 
vareinnsats/produktinnsats, lønninger mv. I tillegg kan det i nasjonalregnskapet være 
korrigert for endringer i kommuneregnskapsforskriftene som ellers ikke vil gi 
sammenlignbare tall over tid. 
 
Tabellene etter kommuneregnskapets oppstillingsmåte gir tall etter de samme begrep 
som finnes i den enkelte kommunes og fylkeskommunes regnskap. Disse tabellene gir 
derfor endringstall som kan sammenlignes med utviklingen i egen kommune. 
 
Med forbehold om virkningen av de ulikeheter i omfang mv. som nevnes i punkt 2 
nedenfor, gir de to tabellsett opplysninger som kan utfylle hverandre i beskrivelse og 
analyse av utviklingen i kommunal økonomi. 
 

2 Omfang av kommunesektoren i de to tabellsett 
Med basis i forskriftene av 15. desember 2000 vil kommuneforvaltningen i 
nasjonalregnskapet omfatte den virksomhet som kommunene fører på de ulike 
kostrafunksjonene med unntak av funksjonene 320 (Kommunal næringsvirksomhet), 330 
(Samferdselsbedrifter/transporttiltak) og 373 (Kino). Kommunal næringsvirksomhet, 
kinoer etc. regnes i nasjonalregnskapet som forretningsdrift. Hos fylkeskommunene er 
funksjon 710 (Fylkeskommunal næringsvirksomhet) holdt utenfor og behandlet som 
forretningsdrift i nasjonalregnskapet. Som en del av kommuneforvaltningen regnes også 
kommunale bedrifter som rapporterer regnskaper etter § 11 i kommuneloven, samt 
interkommunale sammenslutninger innunder kommunelovens § 27. I tillegg kommer 
foretak som rapporterer regnskaper etter kommunelovens kapittel 11. 
 
Nasjonalregnskapets noe bredere definisjon og oppdeling av kommuneforvaltningen som 
forvaltningssektor, medfører f.eks. at lønnskostnadene i kommunale bedrifter grupperes 
sammen med lønnskostnadene i kommunene. Tilsvarende omfatter tallene for 
bruttoinvesteringer i kommunene også investeringer i felles kommunal avløps- og 
renovasjonsvirksomhet. 
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Tabellene etter kommuneregnskapets oppstillingsmåte omfatter bare de ordinære fylkes- 
og kommunekasser. Felleskommunal virksomhet er her bare med i form av de tilskudd 
som blir bokført i kommunekassenes regnskap. De ulikheter i omfang som er nevnt over 
er imidlertid ikke så omfattende at de to tabellsett ikke kan sees i sammenheng. 
 

3 Ulike underskuddsbegrep 
I tabeller etter nasjonalregnskapets gruppering er "underskudd før lånetransaksjoner" en 
viktig indikator ved vurdering av utviklingen i kommuneforvaltningen. I oppstillinger 
etter kommuneregnskapets føringsmåte er det tilsvarende begrep "underskudd før lån og 
avsetning". 
 

4 Sammenhengen mellom nasjonalregnskapets artsinndeling og 
kostraarter 

For at den enkelte kommune- og fylkeskommune også skal kunne sammenlikne 
utviklingen i egen kommune med tall etter nasjonalregnskapets gruppering gis det her en 
oversikt over sammenhengen mellom de to grupperingene. De funksjonene som er 
definert som kommuneforvaltningens forretningsdrift ifølge nasjonalregnskapets 
gruppering holdes utenfor. Summering over alle andre funksjoner i kostra vil generelt 
kunne frembringe følgende nasjonalregnskapsarter: 
 
Lønnskostnader Artene 010 - 099 i kostra, fratrukket sykelønnsrefusjoner (710).  
 
Produktinnsats Kostraartene 100 - 270, minus artene 200 (inventar og utstyr) og 

209 (medisinsk utstyr) som i nasjonalregnskapets gruppering 
defineres som investeringer. I tillegg trekkes art 690 (fordelte 
utgiftene) fra. Enkelte av artene i 200-serien behandles som 
investeringer dersom de stammer fra investeringsregnskapet 
(kontoklasse 0). 

Gebyrer Summering av artene 600 - 650 i kostra. Salg av driftsmidler (art 
660) behandles i nasjonalregnskapet som salg av realkapital. 

Renteinntekter/ Art 900 (renter) + art 905 (utbytte og eieruttak).  
formuesinntekter 
 
Andre nasjonalregnskapsarter vil være litt vanskeligere å følge. Når det gjelder 
overføringer til private (art 470) skiller nasjonalregnskapet mellom flere ulike 
overføringstyper, og hvilken funksjon som er brukt vil da være med å bestemme 
overføringstype. I andre tilfeller vil kontoklasse være med å bestemme omkodingene til 
nasjonalregnskapsarter. Dette gjelder særlig skillet mellom produktinnsats og 
bruttoinvesteringer.  
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5 Enkelte avledede begreper 
I tabeller og kommentarer som bygger på nasjonalregnskapets grupperinger blir det ofte 
brukt en del begreper som er avledet fra de som er ført opp under punkt 4. De viktigste av 
disse er: 
 
a) Konsum i kommuneforvaltningen  =  Lønnskostnader 
      +  Produktinnsats 
      +  Kapitalslit 
      +  Produktkjøp til husholdninger 
      -   Gebyrer 
      +  Driftsresultat i VAR-sektoren  
          (funksjonene 340 - 357) 
 
b) Bruttoprodukt    =  Lønnskostnader 
      +  Kapitalslit 
      +  Driftsresultat i VAR-sektoren 
 
Kapitalslitet fremkommer ikke direkte i kommuneregnskapet, men er beregnet ut fra 
størrelsen på verdien av den oppsamlede realkapital i kommuneforvaltningen. 
 
c) Nettoinvesteringer    =  Bruttoinvesteringer 
       -   Kapitalslit 

 

 
 
 
 


