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Vedlegg 11 
 
Definisjonskatalog 
 
Aktivitetsutvikling  

For å måle utviklingen i den samlede aktiviteten i kommuneforvaltningen 
bruker utvalget der endringer i  sysselsetting målt i timeverk, produktinnsats i 
faste priser og brutto realinvesteringer i faste priser veies sammen. Som vekter 
brukes de andelene som lønnskostnader (inkludert pensjonsutgifter), 
produktinnsats og brutto realinvesteringer utgjør av samlede utgifter for de tre 
kostnadsartene. Den nevnte indikatoren fanger ikke opp endringer i andre 
utgiftsarter enn de som er nevnt ovenfor, for eksempel overføringer til private 
og renteutgifter. 

Avskrivninger 
Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale 
anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig 
resultat fastsettes. I brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene 
resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det 
resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv. I 
KOSTRA blir det benyttet en lineær avskrivningsfunksjon der verdsettingen av 
kapitalen er basert på anskaffelselskostnaden. Det blir ikke korrigert for at 
inflasjon påvirker verdien av kapital som er anskaffet på forskjellige tidspunkt. 
I KOSTRA belastes avskrivninger den enkelte funksjonen (Kontoklasse 1, art 
590). Avskrivningene har en motpost (funksjon 860, art 990), slik at de ikke får 
virkning for beregning av netto driftsresultat. 
 

Brutto driftsresultat  
Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter eksklusive renter og avdrag. Brutto 
driftsresultat bygger på regnskapsoppstillingen i kommuneregnskapene. 
Se gjerne under begrepet ”netto driftsresultat” i tillegg. 
 
Brutto driftsresultat = Brutto driftsinntekter - brutto driftsutgifter 
Brutto driftsinntekter = Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene  
(600..890)-690-790). 
Brutto driftsutgifter = Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene (((010..480)+590)-
690- 790). 

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge (BNP)  
Verdiskapningen i samfunnet måles i nasjonalregnskapet ved 
bruttonasjonalproduktet. Ved internasjonale sammenlikninger benyttes 
vanligvis BNP pr. innbygger som en indikator for velstandsnivået i et land. I 
BNP for Fastlands-Norge medregnes kun fastlandsøkonomien, dvs 
petroleumsvirksomhet og utenrikssjøfart er holdt utenom. 
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Brutto investeringsutgifter 
Brutto investeringsutgifter viser investeringsutgifter i investeringsregnskapet 
korrigert for fordelte utgifter og internsalg. Brutto investeringsutgifter omfatter 
alle utgifter til investeringer i fast eiendom, utgifter til vedlikehold etter GKRS 
sitt regelverk samt utgifter til annet inventar og utstyr. Denne definisjonen 
bygger på regnskapsoppstillingen i kommuneregnskapene (Kontoklasse:0, 
artene (010…500)-690-790). 
 

Deflator 
Veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren 
inngår endringer i lønnskostnader, produktinnsats og  bruttoinvesteringer. 
Deflatoren benyttes av Finansdepartementet og TBU ved beregning av 
realvekst i kommunesektorens inntekter. 

 
Driftsinntekter  

Driftsinntektene er summen av skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede 
tilskudd til løpende drift og gebyrer/salgs- og leieinntekter. Det korrigeres for 
dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv (690 og 
790). Driftsinntektene er kontoklasse 1 (driftsregnskapet), alle funksjoner og 
artene ((600... 890) - 690 - 790)". Art 690 er 'Fordelte utgifter' og art 790 er 
'Internsalg'. Definisjonen bygger på Kostra.  

 
Driftsutgifter  

Driftsutgiftene er summen av lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter, inventar og 
utstyr til driftsformål, andre kostnader til driftsformål, stønader, subsidier og 
overføringer til stat/andre kommuner/andre fylkeskommuner. Driftsutgiftene 
er kontoklasse 1, alle funksjoner og artene (010... 480) + 590 - 690 - 790". Art 590 
er avskrivninger. Art 690 er 'Fordelte utgifter' og art 790 er 'Internsalg'. 
Driftsutgiftene (brutto) viser således de samlede driftsutgiftene inkludert 
avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av 
utgifter/internkjøp. Definisjonen bygger på Kostra. 

  
Eiendomsskatt   

Det er kun kommuner som kan skrive ut eiendomsskatt. Eiendomsskatt kan  
bare skrives ut på faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller 
delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang. Utenfor slike 
områder i kommunen kan eiendomsskatt også utskrives på "verker og bruk". 
Kraftanlegg er eksempel på verk og bruk. Herunder hører også vassfall, 
inklusive kraftstasjoner, overføringsanlegg, fordelingsnett etc. Skatten 
skrives ut på grunnlag av takst over eiendommen. F.o.m 2001 trer 
eiendomsskattelovens § 8 i kraft for produksjonsanlegg. Skattesatsen må 
ligge i intervallet mellom 2 og 7 promille. Satsøkninger fra år til år er 
begrenset til to promilleenheter.  
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Fast realkapital  
Omfatter både materiell produksjonskapital (boliger, andre bygninger, 
anlegg, transportmidler, maskiner, annet produksjonskapital, livdyr- og 
frukttrebestand mv.) og immateriell produksjonskapital (lete- og 
undersøkelseskostnader, EDB-softvare, varemerke og annen immateriell 
kapital). Lagerkapital og verdigjenstander (f.eks. edle metaller og antikviteter), 
som ikke kan brukes gjentatte ganger i produksjonen, regnes ikke som fast 
realkapital. Det gjør heller ikke naturkapital som ikke er produsert. Denne 
definisjonen bygger på nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Frie inntekter 

Frie inntekter er inntekter som kommunene kan disponere uten andre 
bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Summen av ordinære skatter på 
inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt) og rammetilskudd inkluderes i 
inntektsbegrepet. Frie inntekter for ett år kan korrigeres for variasjoner 
utgiftsbehov (se under ”korrigerte frie inntekter”). Utvikling i frie inntekter over 
flere år kan korrigeres for oppgaveendringer, prisutvikling og 
befolkningsutvikling. 

 
Kapitalslit  

Uttrykk for den verdiforringelse av realkapital som skjer i løpet av året. 
Kapitalslitet fremkommer ikke direkte fra kommuneregnskapet, men kan 
beregnes ut fra størrelsen på verdien av den oppsamlede realkapital i 
kommuneforvaltningen.  

 
Kapitalutgifter 

Kapitalutgiftene omfatter kjøp av fast eiendom og anskaffelse av fast realkapital 
(bygninger og anlegg, utstyr og inventar). 

 
Kommunalt konsum 

Konsum i kommuneforvaltningen beregnes som summen av lønnskostnader, 
produktinnsats (inkl. reparasjoner og vedlikehold), kapitalslit, produktkjøp til 
husholdningene, driftsresultat i markedsrettet virksomhet for visse kapitler 
fratrukket gebyrer. Begrepet bygger på nasjonalregnskapets definisjoner. 

  
Korrigerte frie inntekter 

Frie inntekter korrigert for variasjon i utgiftsbehovet. Kommuner med ulik 
demografisk eller geografisk struktur, vil ha ulikt nivå på kostnadene ved 
produksjon av samme tjeneste. Indeks som brukes ved korrigering er 
kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Korrigerte frie inntekter beregnes både 
med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter i inntektsgrunnlaget. 
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KOSTRA 
KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem 
som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres 
og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere både 
nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, 
planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål 
oppnås. KOSTRA skal forenkle rapporteringen fra kommunene til staten ved at 
data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål.  

 
Langsiktig lånegjeld  

Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år. Lån beregnet for 
videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, 
inngår. Langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41…45), sektor (00…99). 
Data hentes fra kommunens balanseregnskap.  

 
Løpende utgifter 

Løpende utgifter er definert som lønnskostnader, produktinnsats (vareinnsats), 
produktkjøp til husholdninger, renteutgifter, overføringer fra 
kommuneforvaltningen til private og staten, samt utgifter til kommunale foretak. 

 
Nasjonalregnskapet 

Formålet med nasjonalregnskapsstatistikken er å gi et avstemt og helhetlig 
bilde av samfunnsøkonomien. Nasjonalregnskapet gir både en sammenfattet 
beskrivelse av økonomien under ett, og en detaljert beskrivelse av 
transaksjonene mellom de ulike deler av økonomien og mellom Norge og 
utlandet. Statistikk fra en rekke områder stilles sammen og bearbeides i 
nasjonalregnskapet. Det norske nasjonalregnskapet utarbeides i tråd med 
internasjonale retningslinjer, noe som sikrer sammenlignbarhet med andre 
land.  

Det årlige realregnskapet gir tall for produksjon, produktinnsats, bruttoprodukt, 
inntektskomponenter og sysselsetting fordelt på næringer, og dessuten tall for 
konsum, investeringer, realkapital, eksport og import. Det institusjonelle 
sektorregnskapet beskriver alle økonomiske transaksjoner som berører de 
institusjonelle sektorene, det vil si finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, 
offentlig forvaltning, husholdninger og utlandet.  

Netto driftsresultat  
Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Forskjellen mellom 
brutto og netto driftsresultat viser hvor stor andel av kommunenes inntekter 
som går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hva 
kommunene og fylkeskommunene sitter igjen med til avsetninger og 
investeringer. Netto driftsresultat bygger på regnskapsoppstillingen i 
kommuneregnskapene. 

Netto driftsresultat = Brutto driftsresultat + resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner + motpost avskrivninger  
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Brutto driftsresultat = Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene  
((600..890)-690-790) - (((010..480)+590)-690-790).  

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner = Kontoklasse 1, alle funksjoner, 
artene (900+905+920) - (500+510+520).  

Motpost avskrivinger = Kontoklasse 1, funksjon 860, art 990 

Netto gjeld 
Netto gjeld omfatter brutto gjeld (kortsiktig og langsiktig) fratrukket finansielle 
fordringer (bankinnskudd, aksjer og andeler mv.) 
 

Netto renter og avdrag 
Netto renter og avdrag er differansen mellom brutto driftsresultat og netto 
driftsresultat. Se under begrepene ”brutto driftsresultat” og ”netto 
driftsresultat”. 

 
Nominell vekst 

Vekst i løpende kroner fra et år til et annet, det vil si vekst som inkluderer 
prisstigning. 
 

Næringsskatter  
Overføringer til offentlig forvaltning fra innenlandske produsenter i form 
av skatter og avgifter som er knyttet til produksjonsvirksomheten, men som 
ikke varierer i takt med produksjonen av produkter. De viktigste 
næringsskattene er knyttet til utvinning av råolje og naturgass 
(produksjonsavgift, arealavgift mv.). Definisjonen bygger på 
nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Overskudd før lånetransaksjoner  

Overskudd før lånetransaksjoner måles som samlede inntekter fratrukket 
samlede utgifter, der utgifter til bruttorealinvesteringer er medregnet, mens 
låne- og avdragsutgifter er holdt utenom. Overskuddet før lånetransaksjoner, 
sammen med evt. omvurderinger av fordringer og gjeld, bestemmer utviklingen 
i kommunesektorens netto fordringsposisjon. Dersom overskudd før 
lånetransaksjoner er negativt, kalles det gjerne underskudd før 
lånetransaksjoner. Begrepet bygger på nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Produksjonsskatter  

Produksjonsskatter er summen av produktskatter og næringsskatter. Denne 
definisjonen bygger på nasjonalregnskapets gruppering. 
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Produktinnsats (vareinnsats)  
Verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester i produksjonsaktivitet, unntatt 
kapitalslit (bruk av fast realkapital). Tidligere betegnet som "vareinnsats". Det 
foreligger mer presise definisjoner, i første rekke for avgrensningene mot 
bruttoinvestering i fast realkapital og mot lønnskostnader. Produktinnsatsen 
gjelder anvendte, og ikke innkjøpte, varer og tjenester. Begrepet bygger på 
nasjonalregnskapets gruppering. 
  

Produktskatter  
Overføringer fra innenlandske produsenter til offentlig forvaltning i form 
av skatter og avgifter som varierer i takt med produksjonen av produkter, 
eller er knyttet til produkter på annen måte. De viktigste produktskattene 
er merverdiavgift, investeringsavgift, bilavgift og bensinavgift. Tidligere 
betegnet som "varetilknyttede avgifter". Denne definisjonen bygger på 
nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Realinvesteringer  

Tilvekst i realkapital.  
 

Realkapital  
Denne posten inneholder alle transaksjoner knyttet til bruttoinvesteringer i 
realkapital og kapitaloverføringer som resulterer i reallokering av formue. 
Med realkapital mener vi materiell og immateriell fast realkapital, 
lagerkapital, verdigjenstander, samt ikke-produsert kapital som naturkapital 
og immateriell produksjonskapital som patenter mv. Kapitaloverføringer 
representerer overdragelse av finans- eller realkapitalformue uten noen form 
for motytelse. Denne definisjonen bygger på nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Reell vekst 

Vekst i faste priser fra et år til et annet, det vil si vekst eksklusive prisstigning. 
Se også under begrepet ”deflator”. 

 
Samlede inntekter innenfor kommuneopplegget 

Kommuneforvaltingens samlede inntekter innenfor kommuneopplegget er 
summen av skatteinntekter, overføringer fra staten, gebyrer og andre 
innenlandske løpende overføringer fratrukket tilskudd til folketrygden. 
Skatteinntektene omfatter skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt og andre 
produksjonsskatter. Overføringer fra staten omfatter rammeoverføringer og 
øremerkede overføringer innenfor kommuneopplegget. Se også TBUs faste 
vedlegg 4. 
 

Samlede inntekter  
Kommuneforvaltningens samlede inntekter er summen av samlede inntekter 
innenfor kommuneopplegget, øremerkede overføringer utenfor 
kommuneopplegget og renteinntekter. Se under ”samlede inntekter innenfor 
kommuneopplegget” for en nærmere definisjon av dette begrepet. Se også 
TBUs faste vedlegg 4. 

 



 

 104

Skatt på inntekt og formue  
Omfatter alle tvungne, ikke-gjengjeldte betalinger i kontanter eller 
naturalier som offentlig forvaltning og utlandet regelmessig pålegger 
institusjonelle enheters inntekt og formue, samt enkelte periodiske avgifter 
som beregnes på inntekt eller formue. Skatter på inntekt og formue deles inn 
i inntektsskatter, og andre løpende skatter. Denne definisjonen bygger på 
nasjonalregnskapets gruppering. 

 
Skattøre 

Kommunale og fylkeskommunale skattører angir hvilken andel av skatt på 
alminnelig inntekt for personlige skatteytere som tilfaller henholdsvis 
kommuner og fylkeskommuner. Skattørene vedtas årlig av Stortinget ved 
behandling av statsbudsjettet. 
 

Sysselsatte normalårsverk  
Definert som antall heltidssysselsatte personer, pluss antall 
deltidssysselsatte omregnet til heltidssysselsatte. Antall sysselsatte 
normalårsverk for lønnstakere framkommer etter omregning 
til heltid med andel av full stilling eller dellønnsbrøk som vekter. Antall 
normalårsverk for selvstendige er beregnet med basis i arbeidstid for 
mannlige selvstendige.  
 

Sysselsatte personer  
Antall personer som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet. 
Sysselsatte personer omfatter personer som arbeider deltid, personer som er 
inne til førstegangs militær- eller sivilarbeidstjeneste, og personer som er 
midlertid fraværenede fra inntektsgivende arbeid pga. sykdom, ferie, 
permisjon mv. Utenlandske lønnstakere i innenlandsk produksjonsvirksomhet, 
herunder utenlandske sjømenn på norskeide og innleide skip, er også 
inkludert i sysselsettingsbegrepet. Sysselsatte personer er gjennomsnittstall 
over et år (eller kvartal), og er fordelt på næring, yrkesstatus (lønnstakere eller 
selvstendige), og kjønn. 

  
Underskudd før lånetransaksjoner 

Se under begrepet ”overskudd før lånetransaksjoner”. 
 

Utførte timeverk  
Antall timeverk utført av alle sysselsatte i innenlandsk 
produksjonsvirksomhet innenfor effektiv normalarbeidstid, med tillegg for 
utført overtid og fradrag for fravær pga. sykdom, permisjon, ferie og 
eventuelle arbeidskonflikter. Antall utførte timeverk er også påvirket av 
kalendermessige forhold (bevegelige helligdager og skuddår). Antall 
arbeidsdager vil kunne variere med inntil 3 dager fra ett år til neste pga slike 
kalendermessige forhold. 

 
Utgifter i kommunesektoren   

Summen av løpende utgifter og kapitalutgifter. Begrepet bygger på 
nasjonalregnskapets gruppering. 

 


