
Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 

 
11. august 2011 

Notat fra TBU til 3. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om 
statsbudsjettet 2012 

 

I notat til 1. konsultasjonsmøte av 1. mars 2011 anslo TBU at den demografiske 

utviklingen vil medføre merutgifter for kommunesektoren til drift av såkalte nasjonale 

velferdstjenester på om lag 2,5 mrd. kroner i 2012. Avslutningsvis uttalte utvalget 

følgende: 

”SSB vil oppdatere sine befolkningsframskrivninger sommeren 2011, basert på 

folketall per 1. januar 2011. Utvalget vil legge fram nye beregninger av merutgifter 

knyttet til den demografiske utviklingen for 2012 i etterkant av SSBs oppdatering.” 

 

I dette notatet oppdateres beregningene av kommunesektorens merutgifter i 2012 knyttet 

til den demografiske utviklingen på grunnlag av SSBs nyeste befolkningsframskrivning 

(jf. avsnitt 2 ).  

1 Metode for å beregne mer- og mindreutgifter knyttet til demografi 

Beregningene av kommunesektorens mer- og mindreutgifter knyttet til den demografiske 

utviklingen tar utgangspunkt i hvordan kommunesektorens utgifter faktisk fordeler seg 

på tjenester til de ulike aldersgruppene. Med utgangspunkt i denne fordelingen beregnes 

det en utgift per person i hver aldersgruppe. Mer- eller mindreutgift for den enkelte 

aldersgruppe beregnes som produktet av utgift per person og anslått endring i antall 

personer i aldersgruppa. Endelig beregnes de samlede mer- eller mindreutgifter for 

kommunesektoren som summen av mer- og mindreutgifter for alle aldersgruppene. 

 

Beregningene tar utgangspunkt i et anslag på kommunesektorens faktiske brutto 

driftsutgifter til såkalte nasjonale velferdstjenester. Dette omfatter tjenester som inngår i 

kostnadsnøkkelen for inntektssystemet. Det innebærer at driftsutgifter knyttet til bl.a. 

kulturformål, kirken, næringsformål og tekniske tjenester (herunder kommunale veier og 

brannvesen) ikke omfattes av beregningene. 

 

Ved beregning av mer-/mindreutgifter for det kommende budsjettår, tas det 

utgangspunkt i anslått brutto utgiftsnivå for kommunesektoren inneværende år.  

I beregningen av mer-/mindreutgifter for kommunesektoren i 2012 tas det følgelig 

utgangspunkt i anslått utgiftsnivå for kommunesektoren i 2011. Når det gjelder endring i 

folketallet som inngår i beregningene, legges det grunn anslått endring gjennom 2011, 

dvs. fra 1. januar 2011 til 1. januar 2012. 

 

Tabell 1 Kommunesektorens driftsutgifter til nasjonale velferdstjenester1). Anslag 2011 

 Mrd. kr Andel 

Driftsutgifter relatert til kommunal kostnadsnøkkel 240 0,844 

Driftsutgifter relatert til fylkeskommunal kostnadsnøkkel 44 0,156 

Sum 284 1,000 
1) Med nasjonale velferdstjenester menes de tjenester som inngår i de kommunale og fylkeskommunale kostnadsnøklene. 



  

I notatet til 1. konsultasjonsmøte ble kommunesektorens brutto driftsutgifter til nasjonale 

velferdstjenester anslått til 284 mrd. kroner i 2011, med fordeling som vist i tabell 1.  

 

Fordelingen av kommunesektorens utgifter på de ulike aldersgruppene er basert på en 

forenkling av kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunesektoren. 

Kostnadsnøkkelen for kommunene omfatter barnehage, grunnskole, helse- og 

sosialsektoren, kommunal administrasjon og landbruk og miljøvern. Kostnadsnøkkelen 

for fylkeskommunene omfatter videregående opplæring, tannhelsetjenesten og 

samferdsel. For kommuner og fylkeskommuner konstrueres en forenklet kostnadsnøkkel 

hvor de andre kriteriene i kostnadsnøklene utover alderskriteriene er tatt ut. 

Alderskriteriene er deretter økt proporsjonalt slik at de summerer seg til 1.  

 

De forenklede kostnadsnøklene for kommuner og fylkeskommuner er vist i tabell 2. I 

tillegg er disse kostnadsnøklene vektet sammen til én felles kostnadsnøkkel, hvor brutto 

driftsutgifter til de enkelte sektorene er brukt som vekter, jf. tabell 1. 

 

Tabell 2 Forenklede kostnadsnøkler 

Aldersgruppe Kommune Fylkeskommune 
Sammenvektet 

kostnadsnøkkel 

0-2 år 0,087 0,017 0,076 

3-5 år 0,122 0,016 0,106 

6-15 år 0,393 0,056 0,340 

16-18 år 0,013 0,778 0,132 

19-22 år 0,017 0,012 0,016 

23-34 år 0,036 0,033 0,036 

35-66 år 0,100 0,061 0,094 

67-74 år 0,045 0,014 0,040 

75-79 år 0,021 0,005 0,018 

80-89 år 0,100 0,007 0,085 

90 år og over 0,067 0,002 0,057 

Sum  1,000 1,000 1,000 

 

Når for eksempel aldersgruppa 6-15 år har en vekt på 0,393 i den kommunale 

kostnadsnøkkelen, er tolkningen at 39,3 pst. av kommunenes utgifter til administrasjon, 

grunnskole, helse- og sosialtjenester og landbruk og miljø kan knyttes til denne 

aldersgruppa. 

 

For nærmere detaljer om beregningsmetoden, inkludert forutsetninger og 

begrensninger, vises det til pkt. 3 i utvalgets notat av 1. mars. 

2 SSBs framskrivning av juni 2011 - oppdaterte beregninger for 2012 

Utvalgets anslag på merutgifter foretatt til 1. konsultasjonsmøte i mars 2011 bygde på 

befolkningsframskrivning foretatt av SSB i juni 2010. Framskrivningen tok utgangspunkt i 

registrert folkemengde 1. januar 2010. Utvalget la til grunn alternativ MMMM (middels 

fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring) som hovedalternativ for utgiftsberegningene. 

Dette alternativet ga forventet befolkningsvekst gjennom 2011 på om lag 50 900 personer. 

I tillegg foretok utvalget alternative utgiftsberegninger med hhv. lav og høy netto 

innvandring. 



  

 

SSB publiserte en ny befolkningsframskrivning i juni 2011 med utgangspunkt i registrert 

folkemengde 1. januar 2011. Alternativ MMMM i den nye framskrivningen gir en 

befolkningsvekst på om lag 64 700 gjennom 2011. Fordelingen på aldersgrupper er vist i 

tabell 3. Sammenlikning med framskrivningen av juni 2010 framgår også. I den nye 

framskrivningen fra SSB er befolkningsveksten i 2011 betydelig høyere enn i fjorårets 

framskrivning. Anslagene er oppjustert for nesten alle aldersgruppene.  

 

Tabell 3 Anslått befolkningsendring fra 1.1.2011 til 1.1.2012. Alternativ MMMM 

 Framskrivning i juni 2010, 
bygger på folketall per 1.1.10 

Framskrivning i juni 2011, 
bygger på folketall per 1.1.11 

Differanse mellom 
framskrivningene 

Aldersgruppe 
Absolutt 
endring Pst. endring 

Absolutt 
endring Pst. endring 

Absolutte  
tall 

0-2 år 1 724 0,9 2 149 1,1   425 

3-5 år 3 672 2,0 4 258 2,3   586 

6-15 år -904 -0,1 360 0,1 1 264 

16-18 år 762 0,4 999 0,5   237 

19-22 år 3 942 1,5 4 645 1,8   703 

23-34 år 10 941 1,5 17 889 2,4 6 948 

35-66 år 13 611 0,7 17 271 0,8 3 660 

67-74 år 17 391 6,1 17 268 6,1   -123 

75-79 år -596 -0,5 -346 -0,3   250 

80-89 år -1 544 -0,8 -1 397 -0,8   147 

90 år og over 1 899 4,9 1 564 4,1  -335 

Sum  50 898 1,0 64 660 1,3 13 762 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

 

I tabell 4 er mer- og mindreutgifter knyttet til de enkelte aldersgruppene beregnet med 

utgangspunkt i framskrivningen som SSB gjorde i juni 2011 (alternativ MMMM). 

 

Tabell 4 Kommunesektorens driftsutgifter fordelt på aldersgrupper.  Endring fra 2011 til 2012. SSBs 

framskrivning i juni 2011. Alternativ MMMM 

 Kostnads-
nøkkel 

Samlede utg. 
(mrd. 2011-kr) 

Utgift per innb.  
(2011-kr) 

Anslått endring i 
folketall 2011-2012 

 

Mer-/mindreutgift  
 (mill. 2011-kr) 

0-2 år 0,076 21,5 115 141 2 149 247 

3-5 år 0,106 30,1 165 391 4 258 704 

6-15 år 0,340 96,8 156 779 360 56 

16-18 år 0,132 37,6 194 460 999 194 

19-22 år 0,016 4,7 17 926 4 645 83 

23-34 år 0,036 10,2 13 478 17 889 241 

35-66 år 0,094 26,7 12 810 17 271 221 

67-74 år 0,040 11,4 39 888 17 268 689 

75-79 år 0,018 5,2 39 582 -346 -14 

80-89 år 0,085 24,3 132 698 -1 397 -185 

90 år og over 0,057 16,1 420 694 1 564 658 

Sum 1,000 284,5 57 819 64 660 2 896 

 



  

Tabell 4 anslår de samlede merutgiftene for kommunesektoren i 2012 knyttet til den 

demografiske utviklingen til om lag 2,9 mrd. kroner, en økning på om lag 400 millioner 

kroner fra utvalgets anslag i notatet til 1. konsultasjonsmøte i mars 2011. Økningen fra 

forrige beregning kan i første rekke henføres til at det anslås å bli enda flere barn og unge 

i barnehage- og grunnskolealder i løpet av inneværende år.  Av de samlede merutgiftene 

på om lag 2,9 mrd. kroner anslås det at vel 300 mill. kroner kan knyttes til 

fylkeskommunene. 

 

SSBs befolkningsframskrivninger er beheftet med betydelig usikkerhet. For å skissere 

usikkerheten knyttet til beregningene, har utvalget i tabell 5 beregnet mer- og 

mindreutgifter for kommunesektoren med utgangspunkt i SSBs alternativer for høy og 

lav nettoinnvandring. Beregningsopplegget for øvrig er det samme som i tabell 5. 

 

Tabell 5 Kommunesektorens driftsutgifter fordelt på aldersgrupper. Endring fra 2010 til 2011. 

Alternativer med hhv. lav og høy nettoinnvandring 

   Lav nettoinnvandring Høy nettoinnvandring 

 Utgift per innb.  
(2010-kr) 

 Anslått endring i 
folketall 2010-2011  

 

Mer-/mindreutgift  
 (mill. 2010-kr) 

Anslått endring i 
folketall 2010-2011  

 

Mer-/mindreutgift  
 (mill. 2010-kr) 

0-2 år 115 141  1 903 219 2 392 275 

3-5 år 165 391  3 966 656 4 546 752 

6-15 år 156 779  -450 -71 1 166 183 

16-18 år 194 460  709 138 1 288 250 

19-22 år 17 926  3 819 68 5 480 98 

23-34 år 13 478  14 060 190 21 718 293 

35-66 år 12 810  14 968 192 19 581 251 

67-74 år 39 888  17 249 688 17 285 689 

75-79 år 39 582  -346 -14 -346 -14 

80-89 år 132 698  -1 397 -185 -1 397 -185 

90 år og over 420 694  1 564 658 1 564 658 

Sum 57 819  56 045 2 539 73 277 3 251 

 

Gitt forutsetningene omtalt i avsnitt 3 og en befolkningsutvikling med lav 

nettoinnvandring, kan merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen anslås til vel 

2,5 mrd. kroner, om lag 350 mill. kroner lavere enn middelalternativet. Med 

forutsetninger om høy nettoinnvandring kan merutgiftene anslås til knapt 3,3 mrd. 

kroner, om lag 350 mill. kroner mer enn middelalternativet. 

 

Utvalget vil legge fram nye beregninger av merutgifter knyttet til den demografiske 

utviklingen for 2012 til 1. konsultasjonsmøte i 2012, når de endelige befolkningstallene 

per 1. januar 2012 foreligger. Utvalget vil også gå igjennom metoden for 

demografiberegningene i løpet av høsten 2011. 

 


