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Sammendrag

Offentlig sektor i Norge. Strukturelle hovedtrekk og utvikling i perioden
1988-1994

Rapporter 96/7 • Statistisk sentralbyrå 1996

Rapporten drøfter utviklingen i offentlig sektor i Norge i perioden 1988-1994. Denne sektoren består av offentlig
forvaltning og offentlige foretak. I rapporten blir det også foretatt en sammenligning mellom norsk offentlig forvalt-
ning og forvaltningen i nordiske land og i EU-land.

Statistisk sentralbyrå har nylig foretatt en hovedrevisjon a■/ nasjonalregnskapet med publisering av de første resulta-
tene i 1995. Dette innebærer blant annet en tilpasning både av nasjonalregnskapet og av finansstatistikken til de nye
internasjonale retningslinjene utarbeidet i regi av blant annet FN og EU. Tallene i denne publikasjonen er derfor ikke
direkte sammenlignbare med tidligere publiserte tall slik disse blant annet framkommer i den forrige publikasjonen
om dette temaet (Rapporter 92/13).

Rapporten viser at konsumet i offentlig forvaltning i den første delen av perioden vokste noe sterkere enn BNP, men
fra 1992 flatet denne veksten ut og konsumet i offentlig forvaltning vokste noe svakere enn BNP i 1993 og 1994. Sett
i forhold til de andre nordiske landene, har Norge gjennom hele perioden det laveste konsumet i offentlig forvaltning
målt i prosent av BNP. Storbritannia har en andel på om lag samme nivå som Norge, mens Tyskland og Frankrike har
et konsum i offentlig forvaltning som er et par prosentpoeng lavere. Når det gjelder skattenivået målt som skatteinn-
tekter i prosent av BNP, hadde Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike og Finland høyere skattenivå enn Norge i hele
perioden. Storbritannia lå i hele perioden betydelig lavere, mens skattenivået for Tyskland i løpet av perioden nærmet
seg det norske nivået, og lå i 1994 1 prosentpoeng under skattenivået for Norge.

Sysselsettingen i statlig forvaltning har økt svært lite i perioden, mens det har vært en betydelig vekst i kommunal
forvaltning. Til tross for økningen i sysselsettingen, er imidlertid bruttoutgiftene i offentlig forvaltning målt i prosent
av BNP på samme nivå i 1994 som i 1988.

Den offentlige ikke-finansielle foretakssektoren har betydelig høyere andeler av landets samlede verdiskaping og
investeringer enn av sysselsettingen. Foretakene innenfor oljeutvinning og industrinæringene betyr mest for verdi-
skapingen og investeringene, mens over halvparten av sektorens sysselsetting er knyttet til foretak innenfor transport-
og kommunikasjonsvirksomhet. Rapporten viser at statsforvaltningen mottar betydelige inntekter fra statens forret-
ningsdrift og fra statlig eide foretak.

Rapporten viser også at de offentlige finansinstitusjonenes direkte bidrag til produksjon og sysselsetting i økonomien
er beskjedent. Derimot står de offentlige finansinstitusjonene for nærmere fjerdeparten av de samlede utlånene.

Emneord: Kommunale finanser, nasjonalregnskap, offentlige finanser og statlige finanser.
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Forord

Denne publikasjonen er en videreføring av RAPP 92/13 Offentlig forvalt-
ning i Norge, og gir en statistisk oversikt over den offentlige sektors
størrelse og utvikling. Utviklingen i perioden 1988-1994 er belyst ved
hjelp av statistikk fra nasjonalregnskapet og finansstatistikken. Denne
statistikken er nylig revidert for å tilfredsstille nye internasjonale retnings-
linjer, og dessuten er beregningsmetodene forbedret. Statistisk sentral-
byrå er nå i gang med å gjennomføre tilsvarende statistikkrevisjoner
tilbake til 1970-årene, og det vil senere komme en utvidet versjon av
denne rapporten hvor offentlig sektor belyses over en lengre tidsperiode
supplert med en mer detaljert gjennomgang av enkelte sentrale områder
av den offentlige tjenesteytingen.

Offentlig sektor består av stats- og kommuneforvaltningen og offentlige
finansielle og ikke-finansielle foretak. Utvikling og sammensetning av
forvaltningens produksjon og sysselsetting samt forvaltningens inntekter
og utgifter beskrives, og utviklingen i Norge settes inn i et internasjonalt
perspektiv. Videre gis det en gjennomgang av de offentlige finansielle og
ikke-finansielle foretakene.

Framstillingen i publikasjonen er i stor grad basert på bruk av figurer og
oversiktstabeller. Datagrunnlaget er den statistikk som SSB utarbeider på
dette feltet, spesielt regnskapsstatistikken for stats- og kommuneforvalt-
ningen, kredittmarkedsstatistikken og nasjonalregnskapet.

Innenfor rammen av denne rapporten er mange områder behandlet
svært summarisk. For de som ønsker mer detaljert informasjon vises det
til referanselisten.

Arbeidet med denne rapporten ble satt i gang etter initiativ fra og med
finansiell bistand fra Administrasjonsdepartementet. Bidragsyterne til
publikasjonen er Jon Petter Nossen, Jon Ivar Røstadsand, Tor Skoglund,
Terje Strøm og Lars Sundell. I tillegg har Tom Arne Nygaard og Knut Ove
Nordås fra Administrasjonsdepartementet deltatt både i planleggingen og
i redaksjonsarbeidet. Kirsten Aanerud har hatt ansvaret for redigeringen,
Audhild Øverby for figurframstillingen og Else Efjestad for korrekturen.
Paal Sand har vært redaktør for publikasjonen.
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1. Innledning

1.1 Hva offentlig sektor omfatter
Offentlig sektor omfatter:
* Offentlig forvaltning
* Offentlige ikke-finansielle foretak
* Offentlige finansielle foretak (finansinstitusjoner)

Offentlig forvaltning består av statsforvaltningen og
kommuneforvaltningen (fylkes- og primærkommune-
ne). Dette er i all hovedsak ikke-markedsrettet virk-
somhet som er underlagt direkte politisk-administra-
liv styring. Til forvaltningen hører generell administ-
rasjon, forsvar, rettsvesen, undervisning, helse- og
sosialvesen mv. Offentlig virksomhet som er organi-
sert som aksjeselskap eller stiftelse, er regnet som of-
fentlige ikke-finansielle foretak eller som offentlige
finansielle foretak Det samme gjelder virksomhet
som i stor grad selger varer og tjenester til markedet,
uten å være selvstendige juridiske personer.

For at diskusjonen om offentlig sektor skal være mest
mulig fruktbai; er det nødvendig å bygge på et begreps-
apparat og et statistikkgrunnlag som gir mulighet for
meningsfylte beskrivelser både av den offentlige sek-
tor og samspillet mellom offentlig sektor og resten av

samfunnsøkonomien. Det er også hensiktsmessig at
statistikken gir grunnlag for internasjonale sammen-
ligninger. Nasjonalregnskapet og finansstatistikken
oppfyller disse kravene. Nasjonalregnskapet gir et
helhetsbilde av samfunnsøkonomien, basert på sam-
menstilling og bearbeiding av statistikk fra en rekke
området Avgrensningen mellom offentlig sektor i for-
hold til privat sektor i statistikken følger SSBs stan-
darder for institusjonell sektorgruppering. Nasjonal-
regnskapet kan betraktes som et regnskap for «foreta-
ket Norge». Finansstatistikken gir mer detaljerte regn-
skapsopplysninger for de offentlige sektorene, men
bygger ellers på de samme prinsipper og definisjoner
som nasjonalregnskapet. I denne publikasjonen er det
nasjonalregnskapets og finansstatistikkens prinsipper
og definisjoner som ligger til grunn for beskrivelsen
av offentlig sektor.

Til tross for grunnleggende definisjoner, eksisterer det
ikke fullt ut fastlagte standarder for hva offentlig sek-
tor skal omfatte, og det oppstår av den grunn av-
grensningsproblemer. Blant annet gjelder dette av-
grensningen av offentlige finansielle foretak. På
grunn av krisen i bankvesenet på slutten av 1980-tal-
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let har staten hatt et betydelig eieransvar i flere ban-
ket Disse er imidlertid ikke regnet som en del av de
offentlige finansinstitusjonene.

En annen avgrensning gjelder skillet mellom kommu-
neforvaltning og de ideelle organisasjonene. I det re-
viderte nasjonalregnskapet er kommunalt styrte og
finansierte institusjoner - hovedsakelig institusjoner
innenfor helse- og sosialomsorg som er eid av private
stiftelser - gruppert sammen med tilsvarende institu-
sjoner i undersektoren ideelle organisasjoner Utgifter
knyttet til forvaltningen for disse institusjonene kom-
mer i denne rapporten med i de kommunale overfø-
ringene til ideelle organisasjoner.

Hovedregelen for definisjon av offentlig forvaltning er
at dette skal omfatte virksomhet som er kontrollert av
offentlige myndigheter og hovedsakelig finansiert av
offentlige midler. Institusjoner innenfor helse, under-
visning og forskning regnes som en del av offentlig
forvaltning dersom mer enn 50 prosent av de løpende
utgiftene dekkes av offentlige midler, og dersom in-
stitusjonene er opprettet etter politiske vedtak og
virksomheten kontrolleres av myndighetene. På disse
områdene kan det være noe uskarpe grenser mellom
privat og offentlig virksomhet.
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1.2 Offentlig sektors rolle og betydning i
norsk økonomi

Den offentlige sektor kan betraktes som et instrument
for utøvelse av politikk for de folkevalgte organer på
sentralt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. De uli-
ke deler av offentlig sektor spiller forskjellige roller
og er tildelt ansvar for gjennomføring av mange for-
skjellige oppgaver.

Offentlig forvaltning produserer en rekke typer av tje-
nester på områder som undervisning, helse, forsvar,
rettsvesen osv. Produksjonen er basert på at forvalt-
ningen kjøper varer og tjenester fra norsk næringsliv
(eller fra utlandet), sysselsetter personer og foretar
investeringer. Den offentlige tjenesteytingen finan-
sieres i hovedsak ved beskatning av husholdninger og
næringsvirksomhet. En stor del av skatteinntektene
tilbakeføres dessuten til husholdninger og nærings-
virksomhet ved ulike former for stønader og subsi-
dier. Dette betyr at det gjennom forvaltningens virk-
somhet foretas omfordeling av inntekt mellom hus-
holdningsgrupper, andre sektorer og næringer.

Offentlige ikke-finansielle foretak og offentlige finans-
institusjoner er i stor grad etablert for å sikre politisk
innflytelse på områder av stor samfunnsøkonomisk
betydning. Statens forretningsdrift har sitt tyngde-
punkt innen samferdsel (jernbanetransport, posttje-
nester). Statlig eide foretak finnes innenfor flere næ-
ringsområder: utvinning av olje og gass, enkelte in-
dustribransjer (produksjon av aluminium, produksjon
av våpen og ammunisjon mv.), lufttransport og radio
og fjernsyn. Kommuneforetakene betyr mest innen
produksjon og distribusjon av elektrisitet og rutebil-
transport. De offentlige finansinstitusjonene har blant
annet som oppgave å tilby kreditt på gunstige vilkår
til bestemte formål, og dessuten ivaretar Norges Bank
spesielle funksjoner som landets sentralbank.

Både offentlig forvaltning og offentlige foretak bidrar
til nasjonens samlede verdiskaping, bruttonasjonal-
produktet (BNP), slik dette beregnes i nasjonalregn-
skapet. Offentlige foretak deltar i markedsrettet virk-
somhet på linje med private foretak. Produksjonen i
offentlig forvaltning omsettes imidlertid ikke i noe
marked og kan derfor ikke måles ut fra tall for omset-
ning eller lignende. Dessuten finnes det vanligvis ikke
priser for forvaltningstjenestene. I stedet beregnes
bruttoproduksjonen i forvaltningen ved å summere
verdien av produksjonskostnadene. Denne metoden
innebærer at man i offentlig forvaltning normalt ikke
beregner noe nettodriftsresultat (kapitalavkastning),
slik det gjøres i markedsrettet virksomhet. Det er
imidlertid gjort et unntak for deler av kommunal næ-
ringsvirksomhet (vannverk og renovasjon).

I denne rapporten skal vi hovedsakelig se på offentlig
sektor i tidsrommet 1988-1994. På grunn av det på-
gående arbeidet med hovedrevisjonen kan vi ikke pr.
dato presentere sammenhengende tidsserier for årene

før 1988. Vi vil i omtalen vektlegge årene 1993 og 1994
for å belyse strukturelle hovedtrekk. Tallene for 1993
og 1994 er imidlertid foreløpige, og nye versjoner av
nasjonalregnskapet og finansstatistikken for disse to
årene kan i noen grad endre det bildet som blir be-
skrevet i rapporten. Hovedtrekk og hovedkonklusjo-
ner forventes ikke å bli vesentlig påvirket av dette.

Verdiskapingen i offentlig sektor utgjør 34
prosent av BNP
Bruttoproduktet i offentlig forvaltning totalt utgjorde
i 1993 vel 16 prosent av BNP. Av dette stod statlig
forvaltning for 5 prosent og kommunal forvaltning for
i overkant av 11 prosent. BNP-andelen for statens for-
retningsdrift var 5,4 prosent, for statlig eide foretak
8,6 prosent, for kommunale foretak 2,8 prosent og for
offentlige finansinstitusjoner 1,0 prosent. Bruttopro-
duktet i offentlige foretak var altså høyere enn i of-
fentlig forvaltning, og samlet hadde offentlig sektor
en verdiskaping som tilsvarte 34 prosent av bruttona-
sjonalproduktet.

38 prosent arbeider i offentlig sektor
I 1993 var om lag 632 000 personer sysselsatt i of-
fentlig forvaltning, og dette utgjorde 31 prosent av
totalt antall sysselsatte. Antall sysselsatte i kommune-
forvaltningen var mer enn tre ganger større enn i
statsforvaltningen. Kommuneforvaltningen har imid-
lertid langt flere deltidssysselsatte enn statsforvaltnin-
gen. Nærmere tre firedeler av de sysselsatte i kommu-
neforvaltningen er kvinner.

Kilder: Nasjonalregnskapsstatistikk og Finansstatistikk fra SSB.

Sysselsatte i statens forretningsdrift er beregnet til vel
63 000 personer i 1993, dvs. at forvaltning og forret-
ningsdrift samlet hadde om lag 34 prosent av totalt
antall sysselsatte personer. Om vi også legger til
sysselsatte i statlig eide foretak (50 000), i kommu-
nale foretak (27 000) og i offentlige finansinstitusjo-
ner (5 000), blir resultatet at om lag 38 prosent av
alle sysselsatte har offentlig sektor som arbeidsgiver.

11
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Sysselsatte personer i offentlig sektor i prosent av den
totale sysselsettingen framgår av figur 1.2.

Konsum i offentlig forvaltning: 22 prosent av
BNP
En annen indikator for størrelsen av offentlig forvalt-
ning er konsum i offentlig forvaltning som andel av
bruttonasjonalproduktet, se figur 1.3. Konsum i of-
fentlig forvaltning omfatter alle utgifter til varer og
tjenester som betales av stats- og kommuneforvaltnin-
gen til konsumformål, fratrukket offentlige gebyrinn-.
tekter (renovasjonsavgifter, egenbetalinger mv.). Sam-
let konsum i offentlig forvaltning utgjorde i 1993 21,8
prosent av BNP, fordelt med 9,0 prosent på statsfor-
valtningen og 12,8 prosent på kommuneforvaltnin-
gen.

Statsforvaltning 	 Kommuneforvaltning
111 Individuelt konsum 	 1,3 Kollektivt konsum

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Konsum i offentlig forvaltning kan videre deles i indi-
viduelt og kollektivt konsum. Individuelt konsum be-
står av tjenester som ytes til hver enkelt bruker, even-
tuelt til mindre brukergrupper, og som prinsipielt kan
utføres av private produsenter mot betaling. Således
inngår individuelt konsum i offentlig forvaltning som
del av personlig konsum i husholdningene. Eksempler
på dette er tjenester fra utdanning, helse, omsorg og
kultur. Denne delen av konsumet i offentlig forvalt-
ning utgjør om lag en tredel av konsumet i statsfor-
valtningen og hele fem seksdeler av konsumet i kom-
muneforvaltningen. Det kollektive konsumet omfatter
konsum i statlig og kommunal forvaltning som ikke
kan knyttes til enkeltindivider, dvs. at alle innbygger-
ne konsumerer disse tjenestene direkte eller indirek-
te. Produksjonen av slike tjenester kan derfor ikke
stykkes opp og selges til brukerne. Eksempler på slike
tjenester fra kollektivt konsum er politi og rettsvesen,
forsvar og administrasjon.

Forvaltningens inntekter og utgifter er sentrale virke-
midler i den økonomiske politikken. Ut fra priorite-
ring mellom de ulike inntekts- og utgiftskategoriene
søker myndighetene å oppnå mål knyttet til inntekts-
fordeling, sysselsetting, næringsutvikling, regional
utvikling, miljøutvikling osv. På grunn av den offent-
lige forvaltnings størrelse i norsk økonomi, og forbin-
delsen mellom forvaltningen og den øvrige økonomi--
en, påvirker de offentlige inntekter og utgifter utvik-
lingen på de fleste samfunnsområder. Mange av disse
virkningene er vanskelige å identifisere, og vi viser til
referanselisten for mer omfattende utredninger og
analyser av samspillet mellom den offentlige virksom-
heten og den øvrige økonomien.

1.3 Hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet
og finansstatistikken

Hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er den fjerde
i rekken av slike revisjoner, og den forrige ble gjen-
nomført for vel 20 år siden. I første omgang er talle-
ne revidert tilbake til og med 1988, men arbeidet med
revisjon av tallene tilbake til 1970-årene er i gang.

Nye statistikkilder og definisjonsendringer
nødvendiggjør revisjon av tallene
En hovedhensikt med hovedrevisjonen er å innarbei-
de nye statistikkilder og ta i bruk forbedrede bereg-
ningsmetoder som er kommet til siden forrige hoved-
revisjon. Dette har medført til dels store endringer i
nivåene på nasjonalregnskapstallene, mens vekstrate-
ne fra år til år gjennomgående er mindre endret. Re-
visjonen omfatter en lengre periode, og gir mulighe-
ter til å rette opp nivåfeil uten at det oppstår stadige
brudd i dataseriene som igjen vanskeliggjør sammen-
ligning av najonalregnskapstallene fra år til år. I til-
legg innebærer hovedrevisjonen en rekke endringer i
definisjoner og inndelinger som følger av at Norge
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som det første europeiske landet legger om nasjonal-
regnskapet til de nye internasjonale retningslinjene
som er utarbeidet i regi av blant annet FN og EU.
Revisjonsresultatene viser blant annet at BNP er opp-
justert med vel 10 prosent i gjennomsnitt for perio-
den 1988-1994. Oppjusteringen av nivåtallene for
BNP kan i vesentlig grad forklares av et bedre statis-
tikkgrunnlag og forbedrede metoder.

Regnskapsstatistikk for offentlig sektor har gjennom
flere år blitt løpende innarbeidet i nasjonalregnska-
pet, og betydelige justeringer av de tallmessige nivåe-
ne har derfor ikke funnet sted ved denne hovedrevi-
sjonen. Derimot har nye definisjoner og avgrensnin-
ger medført endringer, særlig for offentlig forvaltning
gjennom revisjonen av fmansstatistikken som bygger
på de samme definisjonene som nasjonalregnskapet.

For eksempel viser revisjonsresultatene at de samlede
skattene, trygde- og pensjonspremiene som andel av
BNP, er blitt vesentlig redusert for hele perioden
1988-1994 - fra om lag 47 til 42 prosent - på grunn av
oppjusteringen av BNP nevnt ovenfor og siden de
samlede skatteinntektene er lite endret.

Nye begreper og definisjoner av spesiell
betydning for offentlig forvaltning
Konsum i to dimensjoner er en nyskaping i det revi-
derte nasjonalregnskapet, og det skilles mellom egen-
finansiert konsum og selve konsumanskaffelsene. For
husholdningene benevnes den egenfinansierte delen
som konsum i husholdningene, mens konsumanskaf-
felsene betegnes som personlig konsum. For stats- og
konununeforvaltningen er de parallelle begrepene
konsum i stats- og kommuneforvaltningen respektive
kollektivt konsum.

Innføringen av begrepet konsumanskaffelser i nasjo-
nalregnskapet medfører flere nye begreper både for
offentlig forvaltning og for husholdningene. Konsum i
offentlig forvaltning består etter hovedrevisjonen av
kollektivt konsum og individuelt konsum, mens per-
sonlig konsum består av konsum i husholdningene,
konsum i ideelle organisasjoner og individuelt kon-
sum i offentlig forvaltning.

I det nye nasjonalregnskapet avviker konsumet i
offentlig forvaltning betydelig fra det gamle regn-
skapet, særlig på grunn av:

Konsumet omfatter nå offentlig finansiert kon-
sum som tidligere ble ført som stønader og kon-
sum i husholdningene.
Konsumet omfatter nå varer og tjenester fra
andre produsenter som forvaltningen leverer til
husholdningene.
Konsumet omfatter nå ikke lenger militære
anskaffelser som det finnes tilsvarende sivil
anvendelse for.

Produktkjøp til husholdningene er et nytt begrep som
består av offentlig finansiering av privatpersoners an-
skaffelser av varer eller tjenester som formidles fra
markedet. Det offentlige betaler for dette enten direk-
te eller ved refusjonsordninger, og den største enkelt-
posten gjelder folketrygdens refusjon ved kjøp av le-
gemidler. Tidligere ble dette klassifisert under ulike
stønadsarter, hovedsakelig helsestønader.

Driftsresultat i offentlig forvaltning oppstår innenfor
den markedsrettede tjenesteproduksjonen som finner
sted i den kommunale vannverks-, avløps- og renova-
sjonsvirksomheten. Produksjonsverdien bestemmes
av gebyrene som betales til kommuneforvaltningen
for disse tjenestene. Denne virksomheten genererer
ikke kommunalt konsum, men resulterer i et driftsre-
sultat på samme måte som i næringslivet. Kommunale
vannverk ble tidligere klassifisert under sektoren
kommunale foretak, men er nå flyttet over i forvalt-
ningen siden de er en integrert del av kommune-
regnskapene. Samtidig er vannverks-, avløps- og re-
novasjonsvirksomheten klassifisert som markedsrettet
tjenesteproduksjon som genererer driftsresultat.

Ideelle organisasjoner er innført som en ny undersek-
tor under husholdningssektoren. Dette er private ikke-
forretningsmessige institusjoner eller organisasjoner
som er rettet mot husholdningene og omfatter bl.a.
medlemsorganisasjoner, politiske partier, helseinstitu-
sjoner, sykehjem, aldershjem og bistandsorganisasjo-
ner mv. En stor del av postene som etter hovedrevi-
sjonen er klassifisert som offentlige overføringer til
ideelle organisasjoner ble tidligere ført som subsidier
og stønader. Sammen med overføringer fra hushold-
ningene bidrar disse overføringene i vesentlig grad til
å finansiere produksjonen (og konsumet) i ideelle or-
ganisasjoner.

Kapitaloverføringer er et nytt begrep i Norge og er
karakterisert ved at de fører til endringer i giverens
og/eller mottakerens beholdning av real- og/eller fi-
nanskapital. Kapitaloverføringer omfatter investe-
ringstilskudd til næringslivet og til utlandet samt av-
gift på arv og gaver. I det gamle nasjonalregnskapet
var investeringstilskuddene til næringslivet ført som
subsidier, mens avgift på arv og gaver var ført som
direkte skatter og investeringstilskuddene til utlandet
var klassifisert som stønader til utlandet.

Noen hovedresultater
Tabell 1.1 viser nye og gamle 1993-tall for offentlig
forvaltning for utvalgte hovedarter. Skatter inkludert
trygde- og pensjonspremiene er justert noe ned i
nivå, men på grunn av den kraftige oppjusteringen av
BNP går skatteinntektene som andel av BNP kraftig
ned i hele perioden. Mens denne andelen ifølge gam-
le tall tilsvarte 46,5 prosent av BNP i 1993, viser de
reviderte tallene 41,3 prosent.
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De største endringene gjelder overføringer til private
som i 1993 er nedjustert med over 17 milliarder kro-
ner. Denne posten inneholder bl.a. nedjustering av
produksjonssubsidier med 11,4 milliarder, stønader
til husholdninger med 17,4 milliarder, mens over-
føringer til ideelle organisasjoner er justert opp med
11,4 milliarder kroner. Overføringer til private går
som et resultat av dette ned til 23,0 prosent av BNP.

Konsum i offentlig forvaltning er i nivå betydelig opp-
justert i hele perioden og økte i 1993 med 17
milliarder. Konsumet målt som andel av BNP går
imidlertid noe ned på grunn av den kraftige oppjuste-
ringen av BNP og utgjorde i 1993 21,8 prosent.

Nettofinansinvesteringene er jamt over oppjustert
med 2-3 milliarder kroner i hele perioden. I 1993 var
oppjusteringen på 2,7 milliarder kroner. For 1993 re-
duseres underskuddet målt som nettofinansinveste-
ringene i prosent av BNP fra 2,1 til 1,5 prosent.

Nye Gamle
tall 	 tall 	 Diff.

Påløpte skatter inkl. trygde- og
pensji:mspremier 	 339,3 	 341,4 	 -2,2
- I prosent av BNP 	 41,3 	 46,5 	 -5,2
Overføringer til private 	 188,7 	 205,9 	 -17,2
- I prosent av BNP 	 23,0 	 28,0 	 -5,1
Konsum i offentlig forvaltning 	 179,4 	 162,2 	 17,2
- I prosent av BNP 	 21,8 	 22,1 	 -0,2
Nettofinansinvestering 	 -12,6 	 -15,4 	 2,7
- I prosent av BNP 	 -1,5 	 -2,1 	 0,6

Kilder: Finansstatistikk og Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.
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2. Størrelse og utvikling av offentlig
sektor

Innledningsvis i denne rapporten gav vi i figur 1.1 en
skjematisk framstilling av offentlig sektor. Slik vi har
vært inne på i kapittel 1 er det naturlig å dele offent-
lig sektor i to hoveddeler etter de funksjonene offent-
lig sektor har i økonomien. Den ene hoveddelen om-
fatter stats- og kommuneforvaltningens virksomhet.
Viktige oppgaver for offentlig forvaltning er inntekts-
omfordeling og produksjon av tjenester som distri-
bueres gratis eller til sterkt reduserte priser. Forvalt-
ningen ivaretar sine oppgaver gjennom innkreving av
skatter og ved å disponere fordringer (og lånemidler)
til blant annet konsum, investeringer og inntektsover-
føringer. I beskrivelsen av offentlig forvaltning i
punkt 2.1 vil vi spesielt se nærmere på produksjon,
konsum, sysselsetting og inntektsomfordelin.g og
knytte drøftingen til utviklingen og sammensetningen
av forvaltningens utgifter og inntekter.

Den andre hoveddelen omfatter de offentlige foreta-
kene, og deres virksomhet skiller seg i stor grad fra
forvaltningens virksomhet. De offentlige foretakene
produserer markedsrettede varer og tjenester og. kan
sammenlignes med private foretak. Det er naturlig å
foreta en inndeling i finansielle og ikke-finansielle
foretak. De ikke-finansielle foretakene domineres av
store enheter med betydelig aktivitet innenfor kom-
munikasjonsvirksomhet, energi- og industriproduk-
sjon. I punkt 2.2 legges det vekt på å beskrive pro-
duksjon, sysselsetting og investeringer, og drøftingen
knyttes opp mot finansielle sammenhenger og forhol-
det til offentlig forvaltning. De offentlige finansielle
foretakene (finansinstitusjonene) består i alt vesentlig
av statsbankene og Norges Bank. Norges Bank ivare-
tar sentralbankfunksjonen, mens statsbankene i ho-
vedsak er opprettet for å tilby kreditt på gunstige vil-

kår til bestemte grupper i befolkningen, næringer el-
ler virksomheter. I punkt 2.3 vil vi spesielt se nærme-
re på formålet med virksomheten og udånene fra de
offentlige finansinstitusjonene til andre institusjonelle
sektorer.

I perioden 1988-1994 har flere offentlige og private
virksomheter endret sektortilknytning. Disse struktur-
endringene følger hovedsakelig av organisasjonsend-
ringer og har ført til flyttinger mellom den offentlige
forvaltningen og forretningsdriften, og mellom forret-
ningsdriften og statlig eide foretak. Blant annet er Luft-
fartsverket og Statsbygg flyttet fra statsforvaltning til
statlig forretningsdrift mens NSB Kjøreveier er skilt ut
fra NSB og overført fra forretningsdriften til statsfor-
valtningen. Statnett, Statkraft, Statskog og Telenor er
flyttet fra statlig forretningsdrift til statlig eide fore-
tak. Etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er
Norges Eksportråd og Norges forskningsråd tatt inn i
statsforvaltningen. Endringene på dette punktet er en
følge av gjennomgangen av statistikksystemet knyttet
til hovedrevisjonen der det også kreves at flyttingene
har en viss varighet. Flyttingene slår ut både i sektor-
enes inntekter, utgifter og kapitalbeholdninger.

Både i dette og senere kapitler vil vi ved hjelp av figu-
rer og tabeller presentere utviklingen over tid i en del
størrelser målt som andeler av bruttonasjonalproduk-
tet (BNP). Leseren bør ikke legge for mye vekt på
svingningene fra år til år i slike indikatorer, men i
stedet konsentrere seg om strukturelle hovedtrekk og
utviklingen i perioden 1988 til 1994. Enkelte markan-
te endringer fra år til år i disse andelene kan forklares
av konjunkturbestemte forhold.
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2.1 Offentlig forvaltning

2.1.1 Produksjon og sysselsetting
Produksjonsvirksomheten i offentlig forvaltning bidrar
til bruttonasjonalproduktet (BNP) på samme måte
som den øvrige produksjonsvirksomheten i økonomi-
en. Bidraget måles gjennom bruttoproduktet i offent-
lig forvaltning og defineres på vanlig måte som diffe-

-ransen mellom produksjon og produktinnsats.

Offentlig forvaltning bidrar med 16 prosent
av verdiskapingen
Figur 2.1 viser forvaltningens bruttoprodukt som an-
del av BNP. For forvaltningen under ett er den fore-
løpige anslåtte BNP-andelen i 1994 knapt 0,5 prosent-
poeng høyere enn i 1988. Det er kommtmeforvaltnin-
gens BNP-andel som har økt med vel 0,5 prosent i pe-
rioden. For statsforvaltningen er BNP-andelen bereg-
net til om lag 5 prosent for alle årene med unntak av
1994 da den foreløpige andelen viste et lite fall. En
tilsvarende jamn utvikling kan også observeres for
produksjonen og gebyrene. Gjennom seksårsperioden
har BNP-andelen for forvaltningens samlede tjeneste-
produksjon ligget i overkant av 23 prosent, mens
BNP-andelen for gebyrer betalt til forvaltningen i sam-
me periode har ligget i overkant av 3,5 prosent.

Stat Kommune
	

Sum

Produksjon
	 73,6 	 124,5 	 198,1

- Produktinnsats
	 33,4 	 31,7 	 65,1

= Bruttoprodukt
	 40,2 	 92,8 	 133,0

- Lønnskostnader
	 34,1 	 84,1 	 118,2

- Produksjonsskatterl
	

0,0 	 0,0
+ Produksjonssubsidier
= Bruttodriftsresultat2
	

6,1 	 8,7 	 14,8

110 millioner kroner er registrert som produksjonsskatt betalt av kom-
muneforvaltningen. 2 Bruttodriftsresultatet består av kapitalslit pluss
driftsresultat i kommunal renovasjon, avløp og vannverk (markedsret-
tet virksomhet).
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Stat Kommune
	

Sum

Produksjon
	 73,6

	
124,5 	 198,1

- Gebyrer
	 8,1

	
21,5	 29,6

+ Produktkjøp til husholdningene
	 8,6
	

2,5 	 11,1
= Konsum
	 74,1

	
105,5 	 179,6

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Offentlig forvaltning omfatter etter hovedrevisjonen
av nasjonalregnskapet både markedsrettet og ikke-
markedsrettet produksjonsvirksomhet. Tabell 2.1 vi-
ser produksjons- og kostnadsstruktur for 1993. Av
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tabellen framgår det at produktinnsats og lønnskost-
nader er de dominerende kostnadskomponentene,
mens den tredje betydelige kostnadskomponenten er
kapitalslit. I statsforvaltningen er kapitalslitet lik
bruttodriftsresultatet. For kommunene omfatter brut-
todriftsresultatet i tillegg til kapitalslit også «over-
skuddet» av den markedsrettede virksomheten knyt-
tet til vannverk, avløp og renovasjon. Bruttodriftsre-
sukatet fra den markedsrettede virksomheten ble be-
regnet til om lag 3,2 milliarder kroner i 1993.

Gebyrene finansierer en mindre del av produksjonen i
offentlig forvaltning (om lag 15 prosent i 1993). Ta-
bell 2.2 viser sammenhengen mellom forvaltningens
produksjon, gebyrene, produktkjøp til husholdninge-
ne og konsum i forvaltningen for året 1993. Av tabel-
len framgår det at konsum i offentlig forvaltning kan
deles i to hovedkomponenter. Den ene hovedkompo-
nenten er utgifter knyttet til tjenestene som forvalt-
ningen selv produserer. Tallmessig utgjør denne de-
len av konsumet det største beløpet og beregnes som
differansen mellom produksjonsverdien og gebyrene.
Den andre hovedkomponenten er forvaltningens kjøp
av konsumvarer og tjenester som produseres utenfor
forvaltningen og som formidles direkte til hushold-
ningene. Varer og tjenester til helseformål utgjør ho-
vedtyngden av dette produktkjøpet til husholdninge-
ne.

Individuelt konsum i offentlig forvaltning
nesten 14 prosent av BNP
Tilpasningen til de nye internasjonale retningslinjene
for nasjonalregnskap har gitt oss nye konsumbegreper
i offentlig forvaltning. Delingen av de offentlige kon-
sumutgiftene i kollektivt og individuelt konsum har
gitt nasjonalregnskapet en ny dimensjon ved at regn-
skapet nå også tallfester den andelen av konsumet i
forvaltningen som tilfaller husholdningene. Det indi-
viduelle konsumet til husholdningene omfatter varer
og tjenester som ytes til hver enkelt bruker. Undervis-
nings- og helsetjenestene utgjør her de tyngste poste-
ne. Det kollektive konsumet domineres av militært
konsum og omfatter i hovedsak konsum tilknyttet
«kollektive goder» som politi, rettsvesen, forsvar og
administrasjon.

• Individuelt konsum 	 Kollelctivt konsum
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.
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Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Figur 2.2 viser kollektivt og individuelt konsum i of-
fentlig forvaltning i prosent av BNP. Figuren viser at
det individuelle konsumet økte sin andel fra knappe
13 prosent i årene 1988-1990 til nesten 14 prosent
i årene 1992-1994. Det kollektive konsumet har stort
sett ligget rundt 8 prosent i hele perioden. I tabell 2.3
er BNP-andelene for samlet konsum (individuelt +
kollektivt) i offentlig forvaltning beregnet. Tabellen
viser noe høyere konsumandeler i siste halvdel av
seksårsperioden. Av tabellen framgår det at kommu-
nenes konsumandel har vært tilnærmet stabil, mens
konsumandelen for statsforvaltningen viser en svak
økning. Volumveksten (utviklingen i løpende priser
fratrukket prisstigningen) i konsumet i forvaltningen
er vist i figur 2.3. Her er volumveksten i stats- og
kommuneforvaltningens konsum sammenlignet med
volumveksten for hele økonomien representert ved
bruttonasjonalproduktet. Av figuren framgår det at
konsumet i offentlig forvaltning vokste kraftigere enn
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BNP i år-ene 1989 til 1992, mens tallene for 1993 og
de foreløpige anslagene for 1994 viser et motsatt bil-
de, med høyere veksttakt for BNP de to siste årene.
Det er særlig anslagene for konsumet i statsforvaltnin-
gen som viser en tendens til utflating mot slutten av
perioden. Til de foreløpige anslagene knytter det seg
imidlertid betydelig usikkerhet.

Konsum i offentlig
forvaltning 	 20,4 20,4 20,7 21,1 22,1 21,8 21,3
Statsforvaltningen 	 8,0

	
8,1	 8,5 8,6 	 9,1 	 9,0 8,6

Kommuneforvaltningen 12,5 12,2 12,2 12,5 13,0 12,8 12,7

Bruttoinvesteringer i
fast realkapital
	

4,1 	 4,0 3,6 3,8 3,8 3,3 3,2
Statsforvaltningen 	 1,7 	 1,9 	 1,8 	 2,0 	 2,1 	 1,7 	 1,6
Kommuneforvaltningen 	 2,4 	 2,1 	 1,8 1,8 	 1,8 	 1,6 1,6
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Som beskrevet ovenfor i dette kapitlet inngår kapital-
slitet som en viktig komponent sammen med lønns-
kostnader og produktinnsats i forvaltningens produk-
sjonskostnader. Kapitalslitet måler forbruket (depre- •
siering av realkapital) av den realkapitalen som er
satt inn i produksjonsprosessen. For å opprettholde
og eventuelt øke beholdningen av realkapital, foretar
forvaltningen bruttoinvesteringer i fast realkapital. De
største offentlige investeringene knytter seg til vei-
bygging samt bygninger og utstyr i helse- og under-
visningsvirksomhet. Men betydelige investeringsbeløp
er også knyttet til andre anlegg innenfor kloakk og
renovasjon i kommuneforvaltningen og til transport-
midler, maskiner og utstyr med sivil anvendelse i For-
svaret.

Tabell 2.3 viser også BNP-andelene for bruttoinveste-
ringer i fast realkapital i stats- og kommuneforvaltnin-
gen. De samlede bruttoinvesteringenes andel har hatt
en fallende tendens gjennom perioden. Det er særlig
for kommuneforvaltningen at de foreløpige anslagene
for 1993 og 1994 gir lavere investeringsandel sam-
menlignet med årene 1988 og 1989. Nedgangen i in-

vesteringsandelen for statsforvaltningen kan delvis
forklares av at Statsbygg og Luftfartsverket ble flyttet
til statlig forretningsdrift ved utgangen av 1992. Flyt-
tingen reduserte bruttoinvesteringene med om lag 2
milliarder kroner. I 1993 er statsforvaltningens brut-
toinvesteringer i fast realkapital beregnet til 13,9 mil-
liarder kroner, mot noe lavere i kommuneforvaltnin-
gen med 13,4 milliarder kroner.

Fortsatt vekst i sysselsettingen i offentlig
forvaltning
I 1994 ble det utført om lag 520 000 normalårsverk i
offentlig forvaltning, fordelt med 144 000 i statsfor-
valtningen og 377 000 i kommuneforvaltningen.
Antall normalårsverk i statsforvaltningen har økt med
vel 5 prosent i perioden 1988-1994, mens antall
normalårsverk i kommuneforvaltningen har økt med
hele 17 prosent i denne perioden.

Dette innebærer at kommuneforvaltningen har over
21 prosent av samtlige årsverk som utføres i 1994, og
nærmere 24 prosent av antall sysselsatte. Det er en
økning på nærmere 4 prosentpoeng fra 1988. De
tilsvarende andelene for statsforvaltningen ligger på
henholdsvis 8 prosent og i underkant av 7,5 prosent.
Sysselsettingsandelen har hatt en svak stigning på om
lag 0,5 prosentpoeng i seksårsperioden.

Fordi mange ansatte i kommuneforvaltningen jobber
deltid, er antall sysselsatte personer i denne næringen
betydelig høyere enn antall normalårsverk. Deltidsan-
delen i kommuneforvaltningen har vært svakt økende
i perioden 1988-1994. Deltidssysselsetting er vesent-
lig mindre utbredt i statsforvaltningen. Sysselsettings-
utviklingen i stats- og kommuneforvaltningen er
nærmere belyst i figurene 2.4 og 2.5.

1994

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Normalårsverk (1 000)
600

0
1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993

Statsforvaltningen D Kommuneforvaltningen

18



Prosent
80

Statsforvaltning Kommuneforvaltning Norge ialt

60

40

20

0

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

••	 . :•••••••.

›..141Iffrdt:AiYiffk

• •	
...,M;; •••

'

•

Rapporter 96/7 Offentlig sektor i Norge

1 000
600 	

Kommuneforvaltningen

ml 
GIB IN IN UN MB 00I ID IN 1100 MI MI MI MB

	 910 	 ON UB

Statsforvaltriingen
MI Ila 100 90B NI

100

1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	 1993 	 1994

Sysselsatte personer Normalårsverk

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Det er et generelt trekk ved arbeidsmarkedet at kvin-
ner jobber mer deltid enn menn. Kvinnenes andel av
antall sysselsatte personer i kommuneforvaltningen er
beregnet til 73 prosent, mens gjennomsnittet for alle
næringer er vel 45 prosent. Kvinneandelen i statsfor-
valtningen er klart under gjennomsnittet, om lag 38
prosent. I statlig forvaltning utenom Forsvaret utgjør
imidlertid kvinnene litt over 50 prosent av de syssel-
satte. Tallene i figur 2.6 gjelder for 1992, som er det
siste året med tilgjengelige data.

Fordelingen av sysselsatte normalårsverk i offentlig
forvaltning på hovedgrupper av næringer er nærmere
belyst i tabell 2.4. Tabellen viser at nærmere 80 pro-
sent av normalårsverkene i statlig forvaltning gjelder

Forsvaret og offentlig administrasjon (departementer,
direktorater mv.). I tallet for Forsvaret er inkludert
vernepliktige rekrutter. Innen kommuneforvaltningen
er mer enn 50 prosent av normalå'rsverkene knyttet
til helse- og sosialsektoren. Andelen av årsverkene
som utføres i undervisning og forskning i kommune-
forvaltningen, dvs. hovedsakelig lærere i grunnskolen
og videregående skole, utgjør noe over 25 prosent.
Resten av normalårsverkene i kommuneforvaltningen
er knyttet til annen tjenesteproduksjon, blant annet
kommunal og fylkeskommunal sentraladministrasjon.

Statlig Kommunal 	 Offentlig
forvaltning forvaltning forvaltning i alt

I alt
	

145 	 368
	

513
Forsvar 	 50

	
50

Undervisning og forskning 	 26	 96
	

122
Helse- og sosialtjenester 	 6 	 198

	
204

Annen tjenesteproduksjon
	

63 	 74
	

137
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Klare regionale forskjeller
Offentlig forvaltnings regionaløkonomiske betydning
er belyst i figur 2.7. Figuren viser hvor stor andel
bruttoproduktet i henholdsvis statlig og kommunal
forvaltning utgjør av det samlede bruttoproduktet i
regionene (bruttoregionproduktet). Målt på denne
måten har offentlig forvaltning størst betydning for
Nord-Norge, og dernest for Trøndelag, Hedmark og
Oppland. Offentlig forvaltnings andel av brutto-
regionproduktet er minst i Oslo og Akershus.

Innenfor statsforvaltningen har naturlig nok Oslo og
Akershus en høy andel av bnatoregionproduktet si-
den mesteparten av sentraladministrasjonen er lokali-
sert hit. Nord-Norge og Trøndelag har imidlertid en-
da høyere andeler. Forsvarets virksomhet betyr mye
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for Nord-Norge, ved siden av de statlige undervis-
ningsinstitusjonene som er lagt til denne landsdelen.
For Trøndelag er virksomhet knyttet til universitets-
og høyskolesenteret i Trondheim av stor regionaløko-
nomisk betydning. Det finnes ellers mange typer av
statlig virksomhet som har forholdsvis jamn geogra-
fisk spredning (politi, rettsvesen, ligningskontorer,
trygdekontorer, arbeidskontorer mv.).

For kommuneforvaltningen finner vi de høyeste ande-
lene av bruttoregionproduktet i Nord-Norge, Trønde-
lag, Hedmark og Oppland. Noe av forklaringen til
dette er at områder med spredt bosetting krever rela-
tivt flere sysselsatte i kommunal tjenesteyting for å
tilfredsstille bestemte krav til standard og tilgjenge-
lighet. For de andre regionene er det stor grad av
samsvar mellom omfanget av kommunal tjenesteyting
og befolkningsgrunnlaget.

0 	 5 	 10 	 15 	 20 25 	 30 	 35
Prosent

• Statsforvaltningen E Kommineforvaltningen

Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

2.1.2 Inntekter og utgifter
De mest sentrale inntekts- og utgiftsbegrepene og
sammenhengene mellom dem framgår av tabell 2.5,
mens noen sentrale begreper er nærmere definert i
rammen.

For offentlig forvaltning under ett utgjorde bruttoinn-
tekter 437,5 milliarder kroner i 1993, mens bruttout-
gifter var på 450,1 milliarder. Målt som andel av BNP
utgjør dette henholdsvis 53,3 og 54,8 prosent. For-
valtningens bruttosparing (sparingen før fradrag for
kapitalslit) framkommer som differansen mellom lø-
pende inntekter og løpende utgifter, og kan anvendes
til realinvesteringer, dvs. vedlikehold og utbygging av
realkapitalen, og til finansinvesteringer, dvs. endrin-
ger i offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. For-
valtningens bruttosparing utgjorde 16,7 milliarder i
1993, mens nettofinansinvesteringene var på -12,6
milliarder. Dette utgjorde henholdsvis 2,0 og -1,5
prosent av BNP. Forvaltningens egen sparing var altså

ikke tilstrekkelig til å finansiere realinvesteringene,
og i tillegg til egen sparing måtte forvaltningen også
redusere sine nettofordringer.

Prosent
Mill. kr av BNP

A. Løpende inntekter
	 421 029

	
51,3

1. Formuesinntekter
	 50 831

	
6,2

2. Skatter inkl. trygde- og pensjonspremier
	

339 313
	

41,3
3. Andre løpende overføringer

	 16 255
	

2,0
4. Bruttodriftsresultat'
	

14 630
	

1,8

B. Løpende utgifter 	 404 379
	

49,2
1. Formuesutgifter 	 27 845

	
3,4

2. Overføringer til private 	 188 664
	

23,0
3. Andre løpende overføringer 	 8 489 	 1,0
4. Konsum i offentlig forvaltning 	 179 381

	
21,8

C. Bruttosparing (A-B)
	

16 650 	 2,0

D. Kapitalinntekter
	 1 515 	 0,2

E. Kapitalutgifter
	

30 785 	 3,7

F. Nettofinansinvesteringer (C+D-E)
	 -12620 	 -1,5

G. Netto kapitalinnskudd i statens forretningsdrift 14 080 	 1,7

H. Overskudd før lånetransaksjoner (F-G)
	 -26700 	 -3,3

MEMO:
Bruttoinntekter (A-A4+gebyrer+D)1 	 437 520 	 53,3
Bruttoutgifter (B-B4+lønnskostnader+produkt-
innsats+produktkjøp til h ushold ninger+E1)1 	 450 140 	 54,8

Bruttodriftsresultat, lønnskostnader, produktinnsats, produktkjøp til
husholdninger og gebyrer er komponenter i konsum i offentlig for-
valtning, som er nærmere omtalt i punkt 2.1.1.
Kilder: Finansstatistikk og Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Nettofinansinvesteringene gir samtidig uttrykk for det
offentliges budsjettbalanse ved at de også framkom-
mer som differansen mellom bruttoinntekter og brut-
toutgifter. I denne sammenheng uttrykker netto-
finansinvesteringer budsjettmessig over- eller under--
skudd i den samlede virksomheten i offentlig forvalt-
ning. Begrepet nyttes som indikator ved vurdering av
finanspolitikken, og Maastricht-traktaten inneholder
et krav til medlemslandene i EU om at nettofmansin-
vesteringene ikke må være lavere enn -3,0 prosent av
BNP.

Overskudd før lånetransaksjoner var i 1993 på -26,7
milliarder kroner og er definert som nettofinansinves-
teringer minus nettokapitalirmskudd i statens forret-
ningsdrift. Dette overskuddsbegrepet nyttes i Norge
som en indikator på finanspolitikkens virkninger,
men det brukes ikke ved internasjonale sammenlig-
ninger.
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pende priser var tallene henholdsvis 357,4 og 464,9
milliarder kroner.

Nedgangen i forhold til BNP skyldes først og fremst
statsforvaltningen. Statsforvaltningens bruttoinntek-
ter var relativt stabile på rundt 44 prosent av BNP i

rioden 1988-1990, men gikk markert ned til 40,7
prosent i 1993. Dette har sammenheng med svak
vekst i skatteinntektene og nedgang i renteinntekte-
ne. I 1994 utgjorde inntektene 40,9 prosent av BNP
eller 356,4 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningens inntekter var derimot nokså
stabile i hele perioden på mellom 19 og 20 prosent av
BNP. I 1994 utgjorde inntektene 168,5 milliarder
kroner, eller 19,4 prosent av BNP.

50

Prosent
60

111111111111111111•111140

 i 	 Ill 	 II II
'1$'''''1111111111
1111 	 1 1 1
I 	 1 	 1 1 I

• Offentlig forvaltning a Statsforvaltningen G Kommuneforvaltningen

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Bruttoinntekter redusert til vel 53 prosent av
BNP i 1994
Figur 2.8 viser bruttoinntekter for offentlig forvalt-
ning fordelt på stats- og kommuneforvaltningen i pro-
sent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i perioden
1988-1994. For offentlig forvaltning gikk andelen ned
fra 55,9 prosent i 1988 til 53,4 prosent i 1994. I lø-

• Offentlig forvaltning • Statsforvaltningen N Kommuneforvaltningen
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Bruttoutgifter utgjør vel 53 prosent av BNR
omtrent som i 1988
Figur 2.9 viser på samme måte utviklingen i bruttout-
gifter. For offentlig forvaltning samlet var utgiftene i
1988 på 340,3 milliarder kroner, eller 53,2 prosent
av BNP. Andelen steg noe fram til 1992 (55,7 pro-
sent), og gikk så ned igjen til 53,2 prosent i 1994.
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For statsforvaltningen var bruttoutgiftene på 40,2
prosent av BNP (257,3 milliarder) i 1988, og steg til
44,1 prosent i 1992. økningen har sammenheng med
sterk vekst i stønadene til husholdninger, først og
fremst arbeidsløshetsstønad og alders- og uførepen-
sjoner samt økte investeringer. Deretter falt andelen
til 41,6 prosent i 1994, dvs. fortsatt høyere enn i
1988. Nedgangen hadde sammenheng med at støna-
dene til husholdninger hadde svak vekst.

Kommuneforvaltningens utgifter var derimot noe la-
vere som andel av BNP i 1994 sammenlignet med
1988. I 1988 var kommuneforvaltningens utgifter på
20,7 prosent av BNP (132,2 milliarder) og i 1994 18,9
prosent (164,8 milliarder). Nedgangen skyldes bl.a.
reduserte overføringer til statsforvaltningen og lavere
investeringer.

De offentlige budsjettene var i balanse igjen
i1994 	 •
Figurene 2.10-2.12 viser offentlig forvaltnings brutto-
sparing, nettofin.ansinvesteringer og overskudd før
lånetransaksjoner i prosent av BNP samlet og fordelt
på stats- og kommuneforvaltningen. Av figur 2.10
framgår det at bruttosparingen i offentlig forvaltning
har falt fra 7 prosent av BNP i 1988 til 2 prosent i
1993. For året 1994 er sparingen beregnet til 3,5 pro-
sent av BNP.
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Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Utviklingen i btuttosparingen gjenspeiles i utviklin-
gen i nettofmansinvesteringene. Fra et høyt nivå i
1988 (nesten 3 prosent) falt nettofinansinvesteringe-
ne til et bunnivå på -1,7 prosent i 1992. I 1994 var
nettofmansinvesteringene igjen positive med 0,3 pro-
sent av BNP (2,2 milliarder). Overskudd før låne-
transaksjoner har hatt samme forløp som nettofinans-
investeringene, men nådde det laveste nivået først i
1993 med -3,3 prosent av BNP.

Som figur 2.11 viser, er det statsforvaltningen som
dominerer utviklingen i bruttosparing, nettofman.sin-
vestering og overskudd før lånetransaksjoner i perio-
den. Målt som andel av BNP var statsforvaltningens
nettofinansinvesteringer i 1988 på 3,2 prosent (20,4
milliarder). Andelen sank gradvis til den kom ned i
-2,5 prosent i 1992 og -2,4 prosent i 1993. De store
underskuddene disse årene henger sammen med den
svake utviklingen i den nasjonale økonomien og den
høye arbeidsledigheten. I 1994 bedret konjunkturene
seg samtidig med en viss innstramming av finanspoli-
tikken. Underskuddet ble dermed kraftig redusert,
slik at nettofinansinvesterin.gene i 1994 var på -0,7
prosent (-5,9 milliarder).
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Statsforvaltningen
Fordringer i alt
Gjeld i alt
Nettofordringer

Kommuneforvaltningen
Fordringer i alt
Gjeld i alt
Nettofordringer

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

	

63,7 	 514 921 	 62,7

	

24,0 270 842 	 33,0

	

39,7 244 079 	 29,7

	

5,1 	 55 855 	 6,8

	

11,5 	 106 217 	 12,9

	

-6,4 	 -50 362 	 -6,1

407 501
153 284
254 217

32 534
73 476

-40 942

Bruttosparing Nettofinansinvestering=overskudd før lånetransaksjoner

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Nettofinansinvesteringene for kommuneforvaltningen
var i 1988 på -8,0 milliarder kroner eller -1,2 prosent
av BNP. De negative nettofinansinvesteringene skyl-
des liten sparing og store realinvesteringer. Det var
imidlertid en positiv utvikling i løpet av perioden.
Økende bruttosparing og lavere realinvesteringer gav
etter hvert positive nettofinansinvesteringer. I 1994.
var nettofmansinvesteringene på 3,7 milliarder kro-
ner eller 0,4 prosent av BNP.

Finansiell formue utgjør vel 32 prosent av
BNP, men avtar noe i perioden
Det finnes ingen samlet oversikt over hva staten og
kommunene eier av realkapital (tomter, grunn, byg-
ninger og anlegg). Vi er derfor henvist til den offent-
lige forvaltnings finansielle formue i form av fordrin-
ger på og gjeld til husholdninger, foretak og utlandet.
Dette er vist for 1988 og 1993 i tabell 2.6. For begge
årene var statsforvaltningens fordringer vesentlig
større enn gjelden, men nettofordringene (fordringer
minus gjeld) ble noe redusert i løpet av perioden.
Dette har sammenheng med de betydelige under-
skuddene i 1992 og 1993. Fra 1988 til 1993 ble stats-
forvaltningens nettofordringer som andel av BNP
redusert fra 39,7 til 29,7 prosent.

Statsforvaltningens samlede fordringer ved utgangen
av 1993 var på 515 milliarder kroner. De største en-
keltpostene var innskudd i Norges Bank (93 milliar-
der), utlån til statlige låneinstitutt som Husbanken og
Lånekassen for utdanning (158 milliarder), og kapi-
talinnskudd i statens forretningsdrift inld. petro-
leumsvirksomheten (123 milliarder).

Kommuneforvaltningen har derimot større gjeld enn
fordringer. Dette har sammenheng med at kommuner
og fylkeskommuner innenfor visse grenser har ad-
gang til å oppta lån for å finansiere investeringer i
realkapital (nye skolebygg, sykehus etc.). Som vist i
tabell 2.6 utgjorde kommuneforvaltningens nettogjeld
i 1988 6,4 prosent av BNP og i 1993 6,1 prosent.
Kommunene opptar lån dels gjennom Kommunalban-
ken og dels ved å legge ut egne obligasjonslån.
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Offentlig forvaltning har store eierandeler i
næringslivet
Offentlig forvaltning i Norge har store eierandeler i
næringslivet. I statistikken viser dette seg i form av
aksjer, andeler, grunnfondsbevis og kapitalinnskudd,
først og fremst i de institusjonelle sektorene offentlige
ikke-finansielle foretak og offentlige fmansinstitusjo-
ner, men også i privat sektor, dvs. private ikke-finan-
sielle foretak og private finansinstitusjoner.

For å få et riktig bilde av offentlig forvaltnings eieran-
deler må man ta hensyn til indirekte eierskap. Indi-
rekte eierskap innebærer at foretak eller finansinstitu-
sjoner som eies av offentlig forvaltning selv har eier-
andeler i andre foretak eller finansinstitusjoner. Ek-
sempler på dette er den aksjekapitalen Norsk Hydro
A/S har bl.a. i sine datterselskaper, og den aksjekapi-
talen Statens nærings- og distriktsutvildingsfond har i
diverse selskaper. Offentlig sektors eierandeler i næ-
ringslivet gir uttrykk for summen av den direkte og
indirekte eierkapitalen forvaltningen innehar.

I tabell 2.7 er offentlig forvaltnings eierkapital og
samlet eierkapital for offentlig sektor vist som andel
av samlet eierkapital i næringslivet ved utgangen av
1988 og 1993. Samlet eierkapital for offentlig sektor
var i 1993 50,3 prosent i ikke-finansielle foretak og
40,2 prosent i finansinstitusjoner, mens tilsvarende
andeler for offentlig forvaltning var 42,0 og 35,5 pro-
sent.

Fra 1988 til 1993 er offentlig sektors eierandel i ikke-
finansielle foretak redusert fra 54,2 til 50,3 prosent.
Dette kan henge sammen med at det offentlige i liten
grad deltar ved nyetableringer og aksjeemisjoner,
som øker markedsverdien av næringslivet som helhet
slik at den offentlige andelen blir redusert. Imidlertid
vil den offentlige eierandelen øke ved kapitalutvidel-
ser i offentlige foretak og når det offentlige kjøper ak-
sjer i private foretak.

I den samme perioden økte imidlertid den offentlige
eierandelen i finansinstitusjonene fra 25,9 til 40,2
prosent. Hovedårsaken til dette var den statlige red-
ningsaksjonen overfor de store forretnings- og spare-
bankene, som medførte at staten ble sittende med be-
tydelige eierandeler i bankvesenet.

I løpende kroner var offentlig sektors eierkapital i
ikke-finansielle foretak samlet ved utgangen av 1993
på 226 milliarder. Den klart største enkeltposten var
kapitalinnskudd i statens forretningsdrift på 123 mil-
liarder, herav 85 milliarder i statens direkte petro-
leumsengasjement (SDØE - se nærmere omtale i
punkt 2.2). I tillegg utgjorde eierkapital i statlig eide
foretak 71 milliarder, fordelt på aksjer i bl.a. Statoil
og Norsk Hydro samt kapitalinnskudd i bl.a. Statkraft
SF. I sektoren private ikke-finansielle foretak var den
offentlige eierandelen ikke høyere enn 9,4 prosent,
eller 22 milliarder kroner.

Statens
forretningsdrift
	

100,0 100,0 123195 	 100,0 100,0 123195
Statlig eide
foretak
	

45,5 54,6 44445 	 84,4 87,5 71192
Kommune-
foretak
	

76,5 70,3 	 8012 100,0 86,8 	 9894
Private ikke-
finansielle foretak
	

2,6 	 5,6 13159 	 4,2 	 9,4 21987
Ikke-finansielle
foretak i alt
	

48,0 42,0 188811 	 54,2 	 50,3 226268

Offentlige finans-
institusjoner
	

99,0 74,6 	 5639 	 99,0 100,0 	 7564
Private finans-
institusjoner
	

0,0 	 28,1 	 11142 	 1,1 	 28,8 	 11442
Finansinstitusjoner
i alt	 25,1

	
35,5 16781 	 25,9 	 40,2 19006

Kilder: Finansstatistikk og Finansielle sektorbalanser fra SSB.

Den offentlige sektors eierandel i finansinstitusjonene
samlet var ved utgangen av 1993 på 40,2 prosent, el-
ler 19 milliarder kroner. En del av dette var kapital-
innskudd i Postbanken og statlige låneinstitutt som
Husbanken mv., men mesteparten var aksjer mv. i
forretnings- og sparebankene, bl.a. eide staten meste-
parten av de tre største forretningsbankene. Dette er
bakgrunnen for at den offentlige eierandelen i de
«private» finansinstitusjonene var såpass høy som
28,1 prosent, eller 11 milliarder kroner ved utgangen
av 1993. Tidligere har offentlig sektors eierandel i
private finansinstitusjoner vært beskjeden. (En del av
statens bankaksjer ble solgt i 1995.)
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22 Offentlige ikke-finansielle foretak
De offentlige ikke-finansielle foretakene er delt i un-.
dersektorene statlig eide foretak, statens forretnings-
drift og kommuneforetak. Statlig eide foretak omfat-
ter foretak med statlig aksjemajoritet, mens statens
forretningsdrift omfatter statlige forvalmingsbedrif-
ter. I tillegg kommer kommuneforetakene som omfat-
ter alle typer kommunal virksomhet som ikke hører
inn under kommuneforvaltningen i nasjonalregnskapet

10 prosent, mens d
driftsresultatet lå p
fentlige ikke-finans
totale bruttoinvest
gjorde i 1993 over
ner. En viktig forld
andelen er statens
petroleumsvirkso
har statens forre
ringer på norsk ko
ens andel av de s
prosent i 19931.

statlig eide foretakenes andel av
linje med BNP-andelen. Den of-

elle foretakssektorens andel av de
gene var spesielt høy, og ut-

1 prosent, eller 55 milliarder kro-
gsfaktor bak denne svært høye

trekte økonomiske engasjement i
eten (SDØE). Gjennom SDØE
gsdrift betydelige bruttoinveste-

tinentalsokkel og forretningsdrift-
lede bruttoinvesteringene var 21

t

Prosent
35

30

25

20

15

10

5

0
Brutto- 	 Bruttodrifts- 	 Brutto- 	 Antall sysselsatte
produkt 	 resultat 	 investeringer

• Statens forretningsdrift • Statlig eide foretak 	 Kommunale foretak
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Jordbruk, skogbruk og fi
Bergverksdrift og utvinni
Industri
Kraft- og vannforsyning
Bygge- og anleggsvirkso
Varehandel og reparasjo
kjøretøy mv.
Hotell- og resta u ra ntvirk
Transport og kommunik
Forretningsmessig tjenes
yting og eiendomsdrift
Offentlig administrasjon,
og sosialtjenester
Andre sosiale og person'
tjenester
Sum

	

Statens Statlig 	 Kom- 	 Sum

	

forretnings- 	 eide munale 	 alle
drift foretak foretak foretak

ke 	 - 	 126
	

65 	 191
g
	 - 17 907
	

17 907

	

- 13 288
	

211
	

13 499

	

-	 1 968
	

16 355 18 323
het
	

720
	

720
av

	

282 	 5 189 	 26 	 5 497
mhet 	 - 	 679 	 - 	 679

	

jon 61 937 	 5 384 	 7 587 74 908
e-

	

531 	 1 096 	 899 	 2 526
helse-

	

450 	 225 	 675
e

	

- 4 024 	 1 494 	 5 518
63 429 50 152 26 862 140 443

' En oppdeling av foreta ene på bedrifter kan i noen grad endre næ-

Offentlige ikke-finansielle foretak bidrar med
17 prosent av BNP 	 •
I 1993 er markedsverdien av produksjonen i den of-
fentlige ikke-finansielle foretakssektoren foreløpig be-
regnet til 268 milliarder kroner. De statlig eide fore-
takene dominerer bildet med en produksjon på nes-
ten 151 milliarder kroner, og den høye produksjons-
verdien forklares av store foretak i energi- og indu-
striproduksjon. De offentlige ikke-finansielle foretak-
enes relative størrelse i den norske økonomien fram-
går av figur 2.13. Figuren viser denne sektorens an-
deler av bruttonasjonalproduktet, totalt bruttodrifts-
resultat og totale bruttoinvesteringer. Det samlede
bidraget til BNP utgjorde nesten 17 prosent i 1993,
og sektorens bruttoprodukt var dette året høyere enn
bruttoproduktet i offentlig forvaltning. De statlig eide
foretakene hadde den høyeste BNP-andelen med 8,6
prosent.

Den offentlige ikke-finansielle foretakssektorens an-
del av samlet bruttodriftsresultat var imidlertid bety-
delig høyere, og denne sektoren bidrog med over 23
prosent av det totale driftsresultatet i økonomien.
Statens forretningsdrift hadde dette året en andel på

Flyttingen av Statsbygg og Luftfartsverket fra statsforvaltningen til forretningsdriften trakk bruttoi vesteringene opp med 2 milliarder
kroner i 1993. 2 Telenor a/s (Televerket) ble flyttet fra statlig forretningsdrift til statlig eide foretak f og med 1. november 1994.

25



direkte
èment i petro1eumsvh
atens frekt økonomiske

Isen

isPo

Offentlig sektor i Norge Rapporter 96/7

men mange kommunale transportvirksomheter inngår
også i denne næringsgruppen. Sysselsettingen i de
statlig eide foretakene er konsentrert i næringene
bergverksdrift, olje- og gassutvinning og industri. I
1993 hadde disse næringene over 22 prosent av de
sysselsatte i den offentlige ikke-finansielle foretaks-
sektoren. De kommunale foretakene har flest syssel-
satte innenfor næringen kraft- og vannforsyning, og
denne næringsgruppens andel av sysselsettingen i of-
fentlige ikke-finansielle foretak var 13 prosent i 1993.

Offentlige ikke-finansielle foretak i olje- og
gassutvinning
En hovedforklaring på de høye BNP-, investerings- og
driftsresultatsandelene i den offentlige ikke-finan-
sielle foretakssektoren er som tidligere nevnt de stat-
lige foretakene i olje- og gassutvinning. I begrepet
"statens samlede deltakelse i petroleumsvirksomhe-
ten" inngår SDØE og Statoil. SDØE er det mest spesi-
elle foretaket og tilhører statens forretningsdrift. Sta-:
ten har gjennom SDØE direkte eierandeler i olje- og
gassfelt og transportsystemer på norsk kontinental-
sokkel. Statoil, Den norske stats oljeselskap as, ble
opprettet i 1972 og er et 100 prosent statlig eid aksje-
selskap. Foretakets virksomhet er først og fremst
knyttet til den norske kontinentalsokkelen. Statoil har
det operative ansvaret både for SDØE og egen virk-
somhet, og spiller derfor en viktig rolle både i utbyg-
ging og drift av norske olje- og gassfelt. Norsk Hydro
A/S er det tredje offentlige foretaket med virksomhet
innenfor olje- og gassutvinning. Hydro er et børsno-
tert selskap, hvor staten eier 51 prosent av aksjene,
og selskapet er gruppen sammen med Statoil i under-
sektoren statlig eide foretak. Hydro skiller seg fra de
to andre foretakene ved at selskapet også har betyde-
lig virksomhet innenfor industrinæringene (gjødsel-
produksjon, metallproduksjon og petrokjemi).

Statens Statlig eide Kommunale
forretnings- 	 foretak 	 foretak 	 Sum

drift

Bruttoprodukt
	

44,6
- Lønnskostnader
	

14,0
- Produksjonsskatter
	

0,0
+ Produksjonssubsidier
	

2,8
= Bruttodriftsresultat
	

33,4

+ Formuesinntekter
	

1,4
- Formuesutgifter
	

10,7
+ Overføringer til forr.drift

	
1,4

+ Andre overføringer, mottatt 0,1
- Skatt, petroleum
	

0,0
- Skatt, inntekt og formue

	
0,0

- Overføringer fra forr.drift
	

8,2
- Andre overføringer, betalt

	
0,2

= Brutto disponibel inntekt
	

17,2

= Bruttosparing 	 17,2
- Bruttoinvesteringer 	 38,0
- Nettokjøp av fast eiendom 	 1,1
= Nettofi na nsi nvestering 	 -21,9

Kilde: Nasjonairegnskapsstatistikk fra SSB.

Høyt nivå på bruttoinvesteringene gir nega-
tive nettofinansinvesteringer
I perioden 1988 til 1994 har staten, gjennom SDØE,
hatt betydelige andeler i olje- og gassfelt under ut-
bygging. Ved inngangen til 1990-årene økte brutto-
investeringene i feltene under utbygging kraftig, og
investeringene i olje- og gassutvinning og rørtrans-
port nådde en foreløpig topp i 1993. Målt i faste pri-
ser (utviklingen i løpende priser fratrukket prisstig-
ningen) var bruttoinvesteringene i utvinning og rør-
transport dette året om lag 44 prosent høyere enn i
1990. Det høye investeringsnivået på kontinentalsok-
kelen medfører et betydelig finansieringsbehov for
den offentlige ikke-finansielle foretakssektoren. Brut-
toinvesteringene finansieres dels gjennom eget over-
skudd (sparing) og dels ved hjelp av fremmede finan-
sielle midler (lån mv.).

Tabell 2.9 viser nettofinansinvesteringene som diffe-
ransen mellom bruttosparing og bruttorealinvesterin-
ger. I 1993 var nettofinansinvesteringene i den of-
fentlige ikke-finansielle foretakssektoren negative.
Statens forretningsdrift dominerte bildet og de nega.-
tive nettofmansinvesteringene økte forretningsdrift-
ens nettogjeld. Den negative utviklingen i nettofi-
nansinvesteringene skyldes at bruttoinvesteringene
var klart høyere enn bruttosparingen. For kommunale
og statlig eide foretak var nettofinansinvesteringene
derimot positive og dette bidrog til å redusere disse
foretakenes nettogjeld i 1993.

	70,5
	

23,2 138,3

	

20,2
	

7,1 	 41,3

	

21,5
	

3,5 	 25,0

	

0,7
	

1,4 	 4,8

	

29,5
	

14,0 	 76,9

	

8,4
	

1,7 	 11,5

	

14,9
	

6,3 	 31,9

	

0,0
	

0,5 	 1,9

	

0,8
	

1,3 	 2,3

	

8,0
	

0,0 	 8,0

	

1,1
	

1,2 	 2,3

	

0,0
	

0,0 	 8,2

	

0,9
	

1,6 	 2,6

	

13,8
	

8,5 	 39,6

	

13,8
	

8,5 	 39,6

	

11,8
	

5,8 	 55,5

	

1,8
	

0,0 	 3,0

	

0,2
	

2,7 -18,9
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189,0
-112,9

Kom-
mune-
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488,7
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Bruttoinvesteringer i ikke-finansiell kapital inkluderer nettokjøp av
fast eiendom.
Kilde: Nasjonalregnskapsstatistikk fra SSB.

Figur 2.14 viser utviklingen i bruttosparing, bruttoin-
vesteringer og nettofinansinvestering for de offentlige
ikke-finansielle foretakene i perioden 1988-1994.
Bruttosparingen har vært positiv og hatt et jamt for-
løp gjennom hele perioden. Bruttoinvesteringene falt
derimot de to første årene for deretter å stige fram til
1993. Det foreløpige anslaget for 1994 gir en utflating
av investeringsnivået, men til dette anslaget knytter
det seg betydelig usikkerhet. Av figuren framgår det
at nettofinansinvesteringene følger motsatt forløp
sammenlignet med bruttoinvesteringene. Etter en po-
sitiv utvilding nådde finansinvesteringene en topp i
1990 og har etter dette falt fram til og med 1994.

Negativ netto fordringsposisjon
For statens forretningsdrift finansieres bruttoinveste-
ringene i hovedsak av kapitalinnskudd fra statsfor-
valtningen. Kapitalinnskuddene kan sammenlignes
med lån siden forvaltningsbedriftene må betale renter
og innskuddene avskrives (avdrag) til fordel for stats-
kassen. Tabell 2.10 viser statsforvaltningens kapital-
innskudd sammen med de offentlige ikke-finansielle
foretakenes fordringer og øvrige gjeld. Av tabellen
framgår det at aksjekapital og andre eierandeler er
tatt med i foretakenes gjeld siden nasjonalregnskapet
definerer aksjekapital mv. som gjeld til eierne. Annen
gjeld omfatter banldån, obligasjonslån, sertifikatlån,
varekreditter samt påløpte ikke betalte renter og løn-
ninger mv. På fordringssiden utgjør aksjer og andeler
samt utlån til andre sektorer de største postene. Net-
tofordringer beregnes som differansen mellom totale
fordringer og total gjeld, og alle de tre undersektore-
ne hadde negative nettofordringer i 1993.

Kilde: Finansielle sektorbE lanser 1988-1993 fra SSB.

Kilder: Nasjonalregnskapsstatistikk og Finansielle sektorbalanser
1988-1993 fra SSB.
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Statens kapitalinnskudd: nettoøkning med
24 milliarder kroner i 1993
Figur 2.15 viser nettoøkning i kapitalinnskuddene for
årene 1989 til 1994. De årlige endringene i kapital-
innskuddene var relativt beskjedne fram til og med
1992, men i 1993 økte kapitalinnskuddene betydelig.
Nettoøkningen ble dette året beregnet til nesten 24
milliarder kroner. Den største økningen fant sted i
SDØE med 15 milliarder kroner netto, mens 8 milliar-
der kroner av økningen skyldes flyttingen av Luft-
fartsverket og Statsbygg fra statsforvaltningen til for-.
retningsdriften. Til sammen forklarer disse to forhol-
dene nesten hele nettoøkningen i statens samlede ka-
pitalinnskudd i 1993. For 1994 viser figuren en ned-
gang i kapitalinnskuddene på nærmere 4 milliarder
kroner. Dette skyldes omorganiseringen av Televerket
til statsaksjeselskap og en reduksjon i kapitalinnskud-
det i forretningsdriften med over 21 milliarder kro-
ner. Ved denne omorganiseringen ble kapitalinnskud-
det omgjort til blant annet aksjekapital i det nye sel-
skapet og langsiktige lån fra staten.

48 milliarder kroner til offentlig forvaltning
fra foretakene
Slik det videre framgår av figur 2.15 tilføres forvalt-
ningen en vesentlig del av inntektene som skapes i
den offentlige ikke-finansielle foretakssektoren. For
året 1993 er nettoinntektene fra foretakene til forvalt-
ningen beregnet til 48 milliarder kroner. Offentlig
forvaltning mottar inntektene som innbetalte skatter,
som direkte overføringer fra forretningsdriften og som
betalte renter og utbetalt utbytte (se for øvrig tabell
2.9).

De samlede skattene betalt til forvaltningen utgjorde i
1993 vel 35 milliarder kroner. Produksjonsskattene
bidrog med de største beløpene, og den høye andelen
forklares i stor grad av produksjonsavgift på oljepro-
duksjon, avgift på bensin og elektrisitetsavgiften. Et
betydelig beløp utgjør også de samlede hmtektsskatt-
ene fra petroleumsvirksomheten i 1993. Til fradrag
kommer subsidiene og samlet mottok foretakene nes-
ten 5 milliarder kroner.

Overføringer fra forretningsdriften til forvaltningen
kan betraktes som skattlegging av overskuddet i for-
valtningsbedriftene, siden disse foretakene ikke beta-
ler ordinær skatt på inntekt og formue. I 1993 utgjorde
nettooverføringene over 6 milliarder kroner. Av tabell
2.9 framgår det også at statens forretningsdrift alene
står for overføringene til forvaltningen. Med noen
små unntak utgjør dette statens andel av overskuddet
i SDØE. Overføringer fra forvaltningen til foretakene
er i hovedsak midler til dekning av underskudd i staf-
lige forvaltningsbedrifter og kommunale foretak.

Den tredje typen inntekter til offentlig forvaltning er
renter og utbytte. Det betales som nevnt renter av
statens kapitalinnskudd og renteinntektene inngår
sammen med utbytte i formuesutgiftene i tabell 2.9.

I 1993 utgjorde statens renteinntekter om lag 10
milliarder kroner, mens staten mottok om lag 1,7 mil-
liarder i utbetalt utbytte. Av dette utgjør utbetalt ut-
bytte fra Statoil om lag 1,2 milliarder.

2.3 Offentlige finansielle foretak
De offentlige finansielle foretakene er delt i undersek-
torene Norges Bank, Norges Postbank/Postgiro samt
statlige låneinstitutter. Norges Bank er landets sen-
tralbank, og virksomheten er regulert ved egen lov.
De statlige låneinstituttene (statsbankene) er alle or-
ganisert som stiftelser, og virksomheten for de fleste
av dem er regulert gjennom egne lover. Statsbankene
får fastsatt rammer for utlånene i de årlige nasjonal-
budsjettene. Norges Postbank/Postgiro er også skilt
ut som egen undersektor i denne rapporten, men et-
ter sammenslåingen til Postbanken fra 1. januar 1995
(fortsatt i statlig eie), vil denne undersektoren heret-
ter bli plassert sammen med forretningsbankene i Sta-
tistisk sentralbyrås statistikk for finansielle foretak.

Generelt kan offentlige finansielle foretak defineres
som finansielle foretak hvor stat eller kommune kon-
trollerer mer enn 50 prosent av eierkapitalen. Dette
er ikke fullt ut gjennomført i denne rapporten, og
skyldes delvis problemer med å publisere tall for virk-
somheter hvor det er færre enn tre foretak og vans-
keligheter med å skille offentlige ut fra private fore-
tak. Selv om staten fortsatt er en betydelig eier i både
Den norske Bank og i Kreditkassen, er ikke disse for-
retningsbankene regnet med i det som i denne rap-
porten betegnes som offentlige finansielle foretak.
Det samme gjelder Kommunal Landspensjonskasse,
kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser og
pensjonsfond samt de to statlige skadeforsikringssel-
skapene "Den Norske Krigsforsikring for Skip" og
"Statens Varekrigsforsikring", men disse foretakene
har mindre betydning i kredittformidlingen.

Offentlige finansielle foretak dekker 25
prosent av kredittformidlingen
Slik offentlig finansielle foretak er avgrenset i denne
rapporten, sysselsetter virksomheten om lag 5 000
personer i 1993. Dette utgjør vel 9 prosent av den
samlede sysselsettingen i privat og offentlig finansfor-
midling inkludert forsikring. Virksomheten er i bety-
delig grad lovregulert og opprettet for å dekke sær-
skilte samfunnsoppgaver. De offentlige finansinstitu-
sjonenes betydning for kredittformidlingen i samfun-
net framgår av tabellene 2.11 og 2.12. Disse viser at
de offentlige finansinstitusjonene i 1994 hadde fierde-
parten av de samlede utlånene.

Statlige låneinstitutter yter 25 prosent av
alle boliglånene
Den institusjonelle undersektoren statlige låneinstitut-
ter omfatter sju statsbanker og fra 1. januar 1994 og-
så Garantiinstituttet for eksportkreditt, men ikke Nor-
ges Postbank/Postgiro som er egen sektor fram til 1995.
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perioden 1988-199 og lå i 1994 på 21,6 prosent av
utlånene.

De viktigste statsb ene er Husbanken, Statens låne-
kasse for utdanning og Statens nærings- og distrikts-
utviklingsfond (SN ).

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Statlige låne-
institutter 	 18,8
Norges Postbank/
Postgiro 	 0,9
Norges Bank 	 0,1
Forretnings- og
sparebanker 	 51,0
Private kredittfore-
tak og finansierings-
selskap 	 20,4
Forsikring mv. 	 8,8

Sum 	 100,0
Kilde: Kredittmarkedsstati

Husbanken er den s
størrelsen på utlåns
ring, utbedring og e
Husbanken lån til e
være barnehager ell
kommunene kreditt
midles videre til pn
de samlede boliglån
en firedel av boliglå
lige låneinstitutter s
Husbanken.

	18,6 	 19,1 21,0 22,7 22,4 21,6

	

1,0 	 1,2 	 1,6 	 1,9 	 2,6 	 2,8

	

0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1

	

51,9 	 52,1 50,9 	 52,3 53,5 55,6

	

20,2 	 19,3 17,0 	 12,4 11,5 10,8

	

8,1 	 8,1 	 9,4 	 10,7 	 9,8 	 9,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ikk fra SSB.

rste av statsbankene målt etter
orteføljen. Den yter lån til oppfø-

erv av boliger. Dessuten yter
elte institusjonsbygg som kan

r aldershjem. I tillegg får også
a Husbanken hvorav en del for-

ate lånsøkere. Tabell 2.13 viser
i perioden 1988-1994. Omtrent
smassen i Norge ytes fra de stat-
m for boliglån domineres av

	1988 1 9 1990 1991	 1992 1993 1994
Boliglån i alt 	 .. 35',O 363,1 371,8 	 375,4 374,6 386,9
Statlige låne-
institutter' 	 77,2 8 ,7 	 87,5 105,4 	 112,7 	 94,0 88,3
Prosent av
totale boliglån 	 .. 2 ,6 	 24,1 	 28,3 	 30,0 	 25,1 	 22,8
'Boliglånstallene inkludere Norges Postbank og Postgiro t.o.m. 1992.
Kilde: Kredittmarkedsstati ikk fra SSB.

Statens lånekasse for utdanning er landets viktigste
kredittyter til utd • ing i den videregående skole og
på høyskoler og um ersiteter. Lånet er rente- og av-
dragsfritt under utd 	 gen og i tillegg gis det støtte
i form av stipendier.

Statens nærings- og
rettet 1. januar 199
tenes utbyggingsfon

istriktsutviklingsfond (SND), opp-.
ved en sammenslåing av Distrik-
, Industribanken, Industrifondet

Mgr4r
• • ‹. • Y. ••.,

•
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Statsbankenes rolle i dag er i hovedsak formidling av
mer eller mindre subsidiert kreditt til prioriterte om-
råder og grupper, mens de tidligere hadde sin vik-
tigste rolle i å fordele rasjonert kreditt. Statsbankene
forvalter dessuten en rekke tilskuddsordninger, bl.a.
ulike former for stipendier og næringsstøtte.

I alt 	 775,2 	 831,4 854,1 832,6 817,7 805,4 816,9
Statlige
låneinsti-
tutter 	 145,8 	 154,7 163,0 174,9 185,6 180,8 176,7
Norges
Postbank/
Postgiro2 	 7,1 	 8,4 	 10,2 	 13,1 	 15,7 	 21,3 	 22,7
Norges Bank 	 0,5 	 0,8 	 0,6 	 0,6 	 0,7 	 0,6 	 0,6
Sparebanker 173,2 184,1 193,3 191,7 192,3 202,5 216,9
Forretnings-
banker 	 222,7 	 247,6 252,3 231,9 235,6 228,9 238,1
Private
kredittforetak 126,5 	 142,8 144,7 121,6 	 83,1 	 73,1 	 63,2
Private
finansier-
ingsselskap3 	 31,5 	 25,2 	 20,9 	 20,0 	 17,6 	 19,0 	 24,0
Livsforsik-
ring mv.4 	 61,9 	 62,6 	 65,3 	 74,5 	 81,0 	 74,7 	 70,6
Skadeforsikring 6,1 	 5,2 	 3,9 	 4,4 	 6,2 	 4,4 	 4,2
'Disponerte utlån. Medregnet utlån etter lisens og utlån i norske kro-
ner til finansiering av oljevirksomhet. 2 Fra 1. januar 1995 Postbanken.
3 Medregnet leasing. 4 Omfatter også private og kommunale pen-
sjonskasser og -fond samt FTP.
Kilde: Kredittmarkedsstatistikk fra SSB.

Statsbankutvalget vurderte formålet på følgende måte
i sin innstilling, NOU 1995 : 11:
«Statsbankenes virksomhet tar primært sikte på å på-
virke fordelingen og omfanget av investeringene i
økonomien, ved å kanalisere kreditt til bestemte for-
mål på vilkår som vanligvis er gunstigere enn det pri-
vate kredittinstitusjoner ville tilby.»

Statsbankene finansierer sine utlån ved innlån fra
statskassen. Et unntak er Kommunalbanken som bl.a.
utsteder statsgaranterte obligasjonslån for å sikre seg
utlånsmidler. Statens samlede rentebærende lån til
statsbankene økte fra 122 milliarder kroner i 1988 til
nærmere 155 milliarder kroner pr. 31. desember
1994. Dette innebærer en økning på rundt 27 prösent
i løpet av perioden.

Under kredittreguleringen hadde statsbankene nær-
mere 40 prosent av det regulerte utlånsmarkedet for
finansinstitusjoner. I første halvdel av 1980-årene
skjedde det en betydelig deregulering av kredittmar-
kedet. Som tabell 2.12 viser utgjorde de offentlige fi-
nansielle foretakene 18,8 prosent av de samlede ut-
lånene i 1988. Statsbankene er fremdeles store aktø-
rer på utlånsmarkedet, og markedsandelen har økt i
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og Sinåbedriftsfondet. SND er den klart største stats-
bank som er rettet mot næringer og distrikter. Fondet
yter lån til prosjekter med til dels høy risiko og fore-
tar dessuten grunnfinansiering spesielt til vanskelig- •
stilte næringer og til distriktsutvikling.

De andre statsbankene består av Landbruksbanken,
Kommunalbanken, Statens lånekasse for aviser (skal
gå inn i SND) og Fiskarbanken.

Norges Postbank/Postgirol tredoblet mar-
kedsandelen for utlån fra 1988-1994
Formålet med Postbankens virksomhet er å fremme
sparing, og bidra til effektiv kredittyting og betalings-
formidling gjennom Postgiroenheten. Bankens tilgang
på midler utgjøres av innskudd fra publikum og over-
skudd ved driften. Staten var tidligere aktiv både i
form av utlånsrammer og rentefastsettelser for bank-
driften, men pr. i dag driver Postbanken tilsvarende
de andre forretningsbankene. Postbanken er under
tilsyn av Kredittilsynet på ordinær måte, og banken
har låneadgang i Norges Bank på linje med forret-
nings- og sparebankene. Fra 1988 til 1994 økte Post-
banken sin markedsandel fra 0,9 til 2,8 prosent på
utlånssiden (jf. tabell 2.12). Dette tilsvarer omtrent
en tredobling av markedsandeler i løpet av perioden,

Norges Bank - valutareservene øker
Sentralbankens virksomhet er regulert i henhold til
lov om Norges Bank og pengevesenet av 24. mai
1985. I henhold til loven skal Norges Bank være et
utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og
valutamarkedene. Banken har enerett på utstedelse
av sedler og mynt. I tillegg har Norges Bank, sammen
med Finansdepartementet, hovedansvaret for likvidi-
tetssituasjonen. En annen viktig oppgave for sentral-
banken er å forvalte valutareservene. Disse økte fra
88 milliarder kroner i 1988 til i overkant av 141 milli-
arder kroner pr. 31. desember 1994. Banken skal og-
så tjene som kredittkilde for det øvrige bankvesen
(bankenes bank og «lender of last resort»). Diskonto-
en, eller grunnlagsrenten på bankenes lån i sentral-
banken, var tidligere et viktig virkemiddel for Norges
Bank i likviditetsstyringen. En rekke innskudds- og
utlånsrenter var bundet til sentralbankens diskonto. I
dag har bankenes dagslånsrente i Norges Bank over-
tatt oppgavene som virkemiddel i likviditetsstyringen
som tidligere var tillagt diskontoen. Norges Bank
overfører årlig deler av sitt finansielle overskudd til
statskassen, og sentralbanken finansierer derfor indi-
rekte en del av offentlig virksomhet.

' Norges Postbank (før 1993 Postsparebanken) og Postgiro ble 1. januar 1995 omdannet til Postbanken. Banken er nå organisert som egen juri-
disk enhet, men Postverket forvalter fremdeles statens eierinteresser i banken.
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3. Sammensetning av offentlig
forvaltnings inntekter og utgifter

I kapittel 2 ble det gitt en grov oversikt over offentlig
forvaltnings inntekter og utgifter (se tabell 2.5). I dette
kapitlet skal vi se nærmere på hvordan bruttoinntektene
og bruttoutgiftene er sammensatt, først for offentlig for-
valtning som helhet, og deretter for stats- og kommune-
forvaltningen hver for seg. Vi skal også peke på noen
sentrale trekk ved utviklingen i perioden 1988-1994.

3.1 Offentlig forvaltning i alt

Skatter inkl. trygde- og pensjonspremier utgjør
nær 80 prosent av inntektene
Sammensetningen av forvaltningens inntekter i perioden
1988-1994 er nærmere belyst i figur 3.1. Gjennom hele
perioden utgjør skatt på inntekt, formue mv. og produk-
sjonsskatter til sammen mellom 56 og 60 prosent av
inntektene. Produksjonsskattene omfatter merverdiavgift
og diverse særavgifter mv., og utgjorde i 1988 29,9 pro-
sent av inntektene for offentlig forvaltning. Andelen
sank til 27,5 prosent i 1990, men økte igjen til 30,5 pro-
sent i 1994.

Omtrent like viktig som produksjonsskattene er skatt på.
inntekt, formue mv. I denne skattearten inngår inntekts-
og formuesskatt fra privatpersoner og selskaper inld.
petroleumsvirksomhet. Denne skatteartens andel økte
fra 26,4 prosent i 1988 til 28,8 prosent i 1990, sank
igjen til 27,7 prosent i 1992 og steg så igjen til 29,0
prosent i 1994. Trygde- og pensjonspremienes andel har
vært synkende gjennom perioden, noe som har sammen-
heng med en viss reduksjon i arbeidsgiveravgiften de se-
nere årene. Andelen gikk ned fra 22,3 prosent i 1988 til
18,8 prosent i 1994.

Den viktigste inntektskilden for offentlig forvaltning,
når vi ser bort fra skattene, er renteinntekter. Dette er
for en stor del renter på statens utlån til statsbankene,
innskudd i Norges Bank og kapitalinnskudd i petro-
leumsvirksomheten. Renteinntektenes andel av de sam-
lede inntektene var høyest i 1989 med 12,4 prosent.
Deretter sank andelen gradvis, og nedgangen var bety-
delig i 1994 i forbindelse med fallende rentenivå. I 1994
var andelen nede i 9,3 prosent.

Prosent
35
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Gebyrer, dvs. betaling fra mottakerne for varer og tje-
nester fra offentlig forvaltning, er også en viktig inn-
tektskilde for forvaltningen. Andelen har steget svakt i
løpet av perioden, fra 6,3 prosent i 1988 til 6,8 prosent
i1994.

Den viktigste komponenten i «andre inntekter» i 1988
var overføringer fra Norges Bank til statskassen. I 1994
var også overføringer til statskassen fra statens forret-
ningsdrift, først og fremst petroleumsvirksomheten, av
stor betydning.
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Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Mer inntektsskatt, mindre arbeidsgiveravgift
Tabell 3.1 gir en mer detaljert framstilling av skatt på
inntekt, formue mv. og trygde- og pensjonspremier.
Samlet økte de fra 174 milliarder kroner i 1988 til 222
milliarder i 1994. I denne perioden var det en betydelig
forskyvning fra trygde- og pensjonspremier til inntekts-
skatt Som tabellen viser, økte inntektsskattens betyd-
ning både når det gjelder inntektsskatt fra forskudds- og
etterskuddspliktige, dvs. både privatpersoner og selska-
per. Samlet utgjorde inntektsskatten 57 prosent av all
skatt på inntekt, formue mv. og trygde- og
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pensjonspremier i 1994, mot 51 prosent i 1988. For-
muesskatten var derimot stabil på drøyt 2 prosent av
totalen, mens andelen av trygde- og pensjonspremier
gikk ned. Dette var særlig tilfelle for trygde- og pen-
sjonspremier fra arbeidsgivere, som hovedsakelig består
av arbeidsgiveravgift til folketrygden. Denne andelen
sank i løpet av perioden fra 28 til 23 prosent.

Mill. kr Prosent 	 Mill. kr Prosent

Skatt på inntekt, formue mv.
og trygde- og pensjons-
premier i alt
	 174 015 	 100,0 222 396 100,0

Skatt på inntekt, formue
mv. i alt
	

94 245 	 54,2 135 024 	 60,7
Inntektsskatt 	 88 404 	 50,8 126 647 	 56,9

Fra forskuddspliktige 	 75 935 	 43,6 103 084 	 46,3
Fra etterskuddspliktige 	 12 469 	 7,2 23 563 	 10,6

Formuesskatt 	 4 165 	 2,4 	 5 355 	 2,4
Annen skatt på inntekt,
formue mv. 	 1 676 	 1,0 	 3 022 	 1,4

Trygde- og pensjons-
premier i alt
	 79 770 	 45,8 87 372 	 39,3

Fra arbeidstakere 	 30 859 	 17,7 35 748 	 16,1
Fra arbeidsgivere 	 48911 	 28,1 	 51 624 	 23,2
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Sammensetningen av produksjonsskattene er nærmere
belyst i tabell 3.2. Vi ser at av de 142 milliarder kroner
som produksjonsskattene utgjorde i 1994, bidrog mer-
verdiavgiften (inkl. avgift på investeringer) med godt og
vel halvdelen. Merverdiavgiften kreves inn på produk-
sjon og omsetning av de fleste varer og en del tjenester.
Fra 1. januar 1993 økte avgiftssatsen fra 20 til 22 pro-
sent av omsetningsverdien, men i perioden 1988-1994.
avtok likevel merverdiavgiftens andel av produksjons-
skattene med 3 prosentpoeng.

Avgifter på utvinning av petroleum økte i perioden fra
5,1 til 6,6 prosent av de samlede produksjonsskattene.
Toll var derimot av relativt liten betydning, og utgjorde
i hele perioden drøyt 1 prosent av produksjonsskattene.

Ulike særavgifter på forbruksvarer bidrar også med re-
lativt store beløp på forvaltningens inntektsside. Vi ser
av tabell 3.2 at avgiftene på motorvogner og bensin
samlet stod for 12,4 prosent av produksjonsskattene i
1988 og 14,9 prosent i 1994. Alkohol- og tobakkavgif-
ter og avgifter på elektrisk kraft utgjorde også betydeli-
ge beløp. Eiendomsskattens betydning økte svakt i
perioden fra 1,6 til 2,0 prosent. Av andre viktige pro-
duksjonsskatter kan nevnes avgift på mineralolje, doku-
mentavgift, avgift på sjokolade og sukkervarer samt av-
gifter på kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer.

Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent

Produksjonsskatter i alt
	 106 704 100,0 141 729 100,0

Merverdiavgift og avgift på
investeringer 	 64 169 60,1 80 787

	
57,0

Toll 	 1 262
	

1,2
	

1 959
	

1,4
Avgift på utvinning av petroleum 5 451

	
5,1
	

9 292
	

6,6
Avgift på motorvogner'
	

6 866
	

6,4 11 471
	

8,1
Avgift på bensin 	 6 430

	
6,0
	

9 581
	

6,8
Avgift på alkohol mv.2
	

5 304
	

5,0
	

6 226
	

4,4
Avgift på tobakksvarer 	 3 173

	
3,0
	

5 030
	

3,5
Avgift på elektrisk kraft
	

3 144
	

2,9
	

4 002
	

2,8
Eiendomsskatt
	 1 704

	
1,6
	

2 865
	

2,0
Andre produksjonsskatter 	 9 201

	
8,6 10 516
	

7,4
' Omfatter engangsavgift, årsavgift betalt av næringslivet, kilo-
meteravgift, avgift på prøvenummer, omregistreringsavgift, auto-
dieselavgift og v.ektårsavgift. 2 Omfatter avgifter på brennevin,
vin og øl inkl. emballasjeavgifter, avgift på salgs- og skjenkerettig-
heter, vinmonopolavgift og overskudd i Vinmonopolet NS.
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Den alt overveiende del av produksjonsskattene tilfaller
statskassen. I tillegg til å bidra til statens generelle inn-
tektsgrunnlag, er de ulike avgiftene viktige virkemidler i
fordelingspolitikken, helsepolitikken, samferdselspoli-
tikken, miljøvernpolitikken osv. De kommunale produk-
sjonsskattene domineres av eiendomsskatten.

Utgiftene til sosial trygd og velferd øker mest
I nasjonalregnskapet og i finansstatistikken er den of-
fentlige forvaltningens utgifter inndelt etter formål og
tilpasset et internasjonalt system for formålsgruppering
av de offentlige utgiftene. Systemet betegnes COFOG
(Classification Of the Ftmctions Of Government) og
innebærer at alle utgifter uansett art fordeles etter hva
som er formålet med transaksjonen. I figur 3.2 har vi
foretatt en prosentvis fordeling av offentlig forvaltnings-
utgifter på sju hovedformål.

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
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Produksjonsskattene viktigste inntektskilde
med nær 40 prosent av inntektene
Sammensetningen av statsforvaltningens inntekter i pe-
rioden 1988-1994 er vist i figur 3.3. Figuren avspeiler i
hovedsak de samme generelle utviklingstendenser som
for forvaltningen samlet. Produksjonsskattene og trygde-
og pensjonspremiene betyr imidlertid relativt mer, og
skatt på inntekt, formue mv. relativt mindre, når vi ser
på statsforvaltningen isolert. Også renteinntektene har
større betydning for statsforvaltningen, mens gebyrene
betyr mindre.
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Figuren viser at formålsgruppen sosial trygd og velferd
var den klart største og la beslag på 34,5 prosent av ut-.
giftene i 1994, en økning fra 31,0 prosent i 1988. Utgif-
tene til helsestell har derimot vært omtrent uendret i lø-
pet av perioden med rundt 13 prosent av utgiftene. En
annen stor formålsgruppe er undervisning, som har hatt
en stigende andel fra 11,4 prosent i 1988 til 12,7 pro-
sent i 1994. De samlede utgiftene til sentrale velferds-
tjenester som sosial trygd og velferd, helse og undervis-
ning er økende, og utgjorde i 1994 60,2 prosent av brut-
toutgiftene.

Den fierde store formålsgruppen, næringsøkonomiske
formål, har fått noe mindre betydning i perioden. Denne
andelen har gått ned fra 13,6 til 12,7 prosent. Forvalt-
ningens tradisjonelle oppgaver knyttet til alminnelig of-
fentlig tjenesteyting, politi og rettsvesen samt forsvar,
utgjorde i 1994 12,8 prosent av de samlede utgiftene.

3.2 Statsforvaltningen

andel fram til 1991, men gikk kraftig ned i 1992, for
deretter å øke noe igjen fram til 1994. Gebyrinntektene
har vært nokså stabile målt som andel av de samlede
inntektene.

Petroleumsskattene - en ustabil inntektskilde
Skattene på petroleumsvirksomheten er nærmere belyst i
figur 3.4. Figuren viser petroletunsskattene, herunder
både produksjonsskatter og inntekts- og formuesskatter,
som andel av statsforvaltningens samlede inntekter. I
årene etter det store oljeprisfallet i 1986 sank denne
andelen betydelig til vel 4 prosent i 1988. Sammen med
økningen i oljevirksomheten steg andelen til 9,7 pro-
sent i 1991, for deretter å falle til 6,9 prosent i 1994.
Det må påpekes at andre petroleumsrelaterte størrelser
som aksjeutbytte fra Statoil samt inntekter og utgifter i
statens egen petroleumsvirksomhet, ikke er tatt med
her. Disse inntektene og utgiftene er nærmere omtalt i
punkt 2.2.

30
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
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Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Fra 1988 til 1994 gikk trygde- og pensjonspremienes an-
del av de samlede inntektene klart ned, og det samme
gjelder for renteinntektene. Produksjonsskattenes andel
gikk ned fra 1988 til 1990, men steg igjen fram til 1994.
Skatt på inntekt, formue mv. utgjorde en klart stigende

Figur 3.4 gir likevel en antydning om petroleumsvirk-
somhetens betydning for norsk økonomi. Statens inntek-
ter fra denne virksomheten har gjort det mulig å øke
innsatsen på prioriterte områder innenfor offentlig tje-
nesteyting og overføringer, uten en tilsvarende økning i
skatteinntektene fra husholdninger og «tradisjonelle»
næringer. Samtidig bringer petroleumsinntektene inn et
betydelig usikkerhetsmoment i forvaltningens inntekts-
grunnlag. Det er ingen inntekts- eller utgiftspost på de
offentlige budsjettene av tilsvarende betydning som har
vist like store svingninger fra år til år.

Stønader til husholdninger største utgiftspost
med nær 40 prosent av utgiftene
Tabell 3.3 viser fordelingen av statsforvaltningens utgif-
ter på hovedarter. Lønnskostnader og produktinnsats
(dvs. varer og tjenester til bruk i tjenesteproduksjonen)
la til sammen beslag på knapt 19 prosent av utgiftene
både i 1988 og 1994. Samtidig var det en svak
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19941988
1988 	 1994

Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent

Produksjonssubsidier i alt 24 631
Næringsøkonomiske formål 	 19 703

Jordbruk 	 11 247
Skogbruk, fiske og fangst 	 876
Industri, bergverksdrift og
bygg og anlegg 	 2 339
Energi
	

407
Samferdsel
	

878
Varehandel, distriktsutbygging
og arbeidsmarkedspolitikk

	
3 956

Boliger og nærmiljø 	 2 109
Undervisning 	 999
Grunnlagsforskning 	 549
Andre formål
	

1 271

100,0 32 868 100,0

	

80,0 21 888 	 66,6

	

45,7 12 549 	 38,2

	

3,6 	 404 	 1,2

	

9,5 	 1 216 	 3,7

	

1,7 	 167 	 0,5

	

3,6 	 1 027 	 3,1 -

	

16,1 	 6 525 	 19,9

	

8,6 4 642 	 14,1

	

4,1 	 2 637 	 8,0

	

2,2 	 1 861 	 5,7

	

5,2 	 1 840 	 5,6
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Utgiftene til sosial trygd og velferd utgjør
36 prosent
Figur 3.5 viser fordelingen av statsforvaltningens utgif-
ter på hovedformål. I oppstillingen er overføringer til
kommuneforvaltningen tatt med som en egen post, selv

, ,,,,,,M?:?g,~~~:TATMEWWhittistroldin.
,?.¥1ffiOner.. : . 	 'sprosent.

•>

1988 	 1994
Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent
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forskyvning fra lønnskostnader til produktinnsats.
Tabellen viser også at stønader og andre overføringer
veier tyngst på statsforvaltningens utgiftsside. Stønader
til husholdninger var den klart største hovedposten og
økte fra 34 prosent av utgiftene i 1988 til drøyt 37 pro-
sent i 1994. Sammensetningen av stønadene er nærmere
belyst i tabell 3.4. Den største enkeltposten er alderspen-
sjoner med rundt 40 prosent av stønadene. Det var imid-
lertid arbeidsløshetsstønadene som hadde den største
relative økning i løpet av perioden. Økningen var også
stor for attføringsstønader, utdanningsstønader og fød-
sels- og adopsjonspenger.

ger til utlandet, som omfatter innskudd i internasjonale
utvildin.gsbanker og -fond.

Tabell 3.5 viser produksjonssubsidienes fordeling på for-
mål. Størstedelen går til såkalte næringsøkonomiske
formål, hvorav jordbruket er den viktigste mottaker.
Målt som andel av de samlede produksjonssubsidiene
har jordbrukssubsidiene gått ned fra rundt 46 prosent i
1988 til 38 prosent i 1994. Også andre næringsøkono-
miske formål har fått en redusert andel av produksjons-
subsidiene, mens en økende andel går til boliger og
nærmiljø, undervisning og grunnlagsforskning.

Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent
Bruttoutgifter
	 257 266 	 100,0 362348 100,0

Lønnskostnader 	 26 743 	 10,4 34872 	 9,6
Produktinnsats 	 20 862 	 8,1 33725 	 9,3
Produktkjøp til husholdningene 4 976 	 1,9 	 8859 	 2,4
Renter og utbytte 	 16 456 	 6,4 21073 	 5,8
Produksjonssubsidier 	 24 631 	 9,6 32868 	 9,1
Stønader til husholdningene 	 88 007 	 34,2 135578 	 37 ,4
Overføringer til ideelle
organisasjoner 	 2 829 	 1,1 	 4253

	
1 2

Overføringer til kommune-
forvaltningen 	 44 846 	 17,4 64253

	
17,7

Overføringer til statens
forretningsdrift 	 9 566 	 3,7 	 3253

	
0,9

Andre innenlandske overføringer 	 18 	 0,0 	 260
	

0,1
Løpende overføringer til utlandet 5 296 	 2,1 	 7397

	
2,0

Anskaffelse av realkapital 	 10 703 	 4,2 13762
	

3,8
Andre kapitalutgifter 	 2 333 	 0,9 	 2195

	
0,6

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
Tabell 3.3 viser også at produksjonssubsidiene, dvs. til-
skudd til jordbruk og annen næringsvirksomhet, hadde
en svakt synkende andel, og utgjorde mellom 9 og 10
prosent av utgiftene. Videre lå overføringene til kommu-
neforvaltningen nokså konstant på knapt 18 prosent.
Anskaffelser av realkapital utgjorde rundt 4 prosent av
utgiftene. De løpende overføringene til utlandet, inklusi-
ve størstedelen av utviklingshjelpen, utgjorde 2 prosent
av utgiftene. I tillegg til dette kommer kapitaloverføriw

100,0135 578 100,0

	

41,7 52 286 	 38,6

	

16,8 21 100 	 15,6

	

6,3 6 923 	 5,1

	

11,9 10 283 	 7,6

	

1,8 5 453 	 4,0

	

8,2 11 604 	 8,6

	

3,6 10 916 	 8,1

	

4,4 8 260 	 6,1

	

2,8 6 280 	 4,6

	

2,4 2 473 	 1,8

Stønader til husholdningene
i alt 	 88 007
Alderspensjoner 	 36 732
Uførepensjoner 	 14 752
Andre pensjonsstønader 	 5 557
Sykepenger 	 10 480
Fødselspenger og adopsjonspenger 1 569
Barnetrygd 	 7 200
Arbeidsløshetsstønader 	 3 212
Attføringsstønader 	 3 879
Utdanningsstønader 	 2 505
Andre stønader 	 2 121

Forsvar Under- Helsestell Sos. trygd/ Nær.ek. Andre Overf. ti
visning 	 velferd 	 formål 	 komm.forv.

II 1988 1111994
Kilde: Finansstatistikk fra SSB. Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
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om disse overføringene igjen til en viss grad kan forde-
les etter formål. Overføringene til kommuneforvaltnin-
gen gjelder hovedsakelig helsestell, sosial trygd og vel-
ferd, undervisning, kultur og samferdsel.

Økningen i stønadenes andel av utgiftene gjenspeiles i
figuren ved at betydningen av sosial trygd og velferd har
økt. Andelen av de samlede utgiftene økte i perioden
1988-1994 fra 34,0 til 36,2 prosent. Også undervisning
hadde økende betydning, og denne andelen økte fra 4,6
til 6,7 prosent. Det var også en svak relativ økning i ut-
giftene til helsestell. Det må imidlertid understrekes at
mesteparten av statens utgifter til helsestell er inldudert
i overføringene til kommuneforvaltningen.

Samtidig var det nedgang i utgiftsandelen for nær-
ingsøkonomiske formål, Forsvaret og andre formål.
«Andre formål» omfatter her i hovedsak alminnelig of-
fentlig tjenesteyting, politi og rettsvesen, bolig- og miljø-
formål, kulturformål og renteutgifter

3.3 Kommuneforvaltningen

Skatter og overføringer fra staten dominerer
med 85 prosent av inntektene
Kommuneforvaltningens bruttoinntekter fordelt på art er
belyst i figur 3.6. Ordinær skatt på inntekt og formue
er sammen med produksjonsskatter den største inntekts-
posten for kommuneforvaltningen. I 1988 utgjorde disse
45 prosent av kommuneforvaltningens bruttoinntekter.
Andelen gikk ned til 42 prosent i 1992 for deretter å øke
igjen til 45 prosent i 1994. Vi ser av figuren at overfø-
ringene fra statsforvaltningen også betyr svært mye for
kommuneforvaltningens inntekter. Overføringenes andel
av inntektene økte fra 37 prosent i 1988 til 41 prosent i
1992, for deretter å avta noe. Den tredje største inntekts-
posten er gebyrer, hor inntektsandelen har vært stabil
på 13 prosent i perioden. Kommuneforvaltningens ge-

o
1988	 1989	 1990	 1991	 1992	 1993	 1994

	

Skatt på inntekt 	 Overføringer fra 	 Gebyrer Renter, andre overf.

	

og produksjonsskatt statsforvaltningen 	 og kapitalinntekter
• 100•••1111 	 00110.0 	 •

Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

byrinntekter gjelder betaling for kommunale tjenester
slik som renovasjons- og kloakkavgifter, foreldrebetalin-
ger for barnehageplass, egenbetaling ved opphold på
sykehjem osv. Renter, andre innenlandske overføringer
og kapitalinntekter betyr relativt lite for kommtmefor-
valtningens inntektsside.

Lønnskostnadene utgjør mer enn halvparten
av utgiftene
Tabell 3.6 viser fordelingen av kommuneforvaltningens
bruttoutgifter på hovedtyper av arter. Kommuneforvalt-
ningen skiller seg fra statsforvaltningen ved at en rela-
tivt større andel av utgiftene er driftsutgifter knyttet til
tjenesteytingen, mens andelen som går til overføringer
er vesentlig mindre. Vi ser av tabellen at omtrent halv-
parten av kommuneforvaltningens utgifter er lønnskost-
nader og at disse har økt i relativ betydning. Andelen
som går til kapitalutgifter, hovedsakelig anskaffelse av
fast realkapital, har gått ned i perioden. Overføringer
til private i form av subsidier, stønader og overføringer
til ideelle organisasjoner har endret seg lite i relativ be-
tydning, mens andelene renteutgifter og overføringer til
statsforvaltningen har blitt redusert.

Bruttoutgifter
	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0

Lønnskostnader 	 47,1 	 50,2 	 52,7 	 53,9
Produktinnsats 	 19,1 	 19,6 	 19,9 	 20,0
Produktkjøp
til husholdninger 	 1,4 	 1,4 	 1,6 	 1,8
Renter 	 4,7 	 4,9 	 4,7 	 3,6
Produksjons-
subsidier 	 2,4 	 2,4 	 2,7 	 2,5
Stønader
til husholdningene 	 3,6 	 3,4 	 3,7 	 3,8
Overføringer til
ideelle organisasjoner 	 4,7 	 4,9 	 4,6 	 4,4
Overføringer til
statsforvaltningen 	 3,4 	 2,4 	 0,9 	 0,8
Overføringer til
kommunal forretningsdrift

	
0,5 	 0,7 	 0,3 	 0,1

Kapitalutgifter 	 13,0 	 10,1 	 8,9 	 9,0
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Helse, undervisning og sosial trygd og velferd
utgjør 80 prosent
Figur 3.7 viser fordelingen av kommuneforvaltningens
bruttoutgifter på hovedformål. Sammenlignet med den
tilsvarende fordelingen for statsforvaltningen, går ve-
sentlig større andeler av kommuneforvaltningens utgif-
ter til undervisning og helsestell. Disse to formålene ut-
gjorde til sammen vel 50 prosent av kommuneforvalt-
ningens utgifter i alt i 1993. Dersom vi også tar med
utgiftene til sosial trygd og velferd, som har økt mest i
perioden, utgjør disse formålene om lag 80 prosent av
kommuneforvaltningens bruttoutgifter. Utgiftene til
sosial trygd og velferd omfatter stønader og utgifter
drift av ulike sosiale omsorgstjenester for barn og voks-
ne. Utgifter til næringsøkonomiske formål, undervisning
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og helsestell har vist en svak relativ økning i perioden,
mens utgifter til offentlig tjenesteyting, boliger og nær-
miljø har hatt en relativ nedgang.
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Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

Gebyrer betyr mer for Oslo enn for andre
kommuner
Vi har hittil i dette avsnittet behandlet kommuneforvalt-
ningen under ett. I tabellene 3.7 og 3.8 vises bruttoinn-
tekter og bruttoutgifter fordelt på arter i 1993 for hen-
holdsvis fylkeskommuner, kommuner unntatt Oslo og
Oslo kommune. Oslo kommune er skilt ut som egen
gruppe i tabellene siden Oslo ivaretar både kommunale
og fylkeskommunale oppgaver. På inntektssiden spiller
gebyrinntektene en betydelig viktigere rolle for kommu-
nene enn for fylkeskommunene. Dette gjelder spesielt
Oslo kommune hvor gebyrene utgjør 17,5 prosent av
bruttoinntektene, mens tilsvarende tall for kommunene •
for øvrig er 13,9 prosent og for fylkeskommunene 9 pro-
sent i 1993. De forholdsvis høye gebyrinntektene i Oslo
forklares av betydelige egenandeler innen helsevern (so-
matiske spesialisttjenester) og diverse gebyrer innenfor
regnskapskapitlet for veier og gater sammenlignet med
øvrige kommuner.

Skatt på inntekt og formue svarer for knapt halvparten
av inntektene i Oslo kommune mot drøyt 40 prosent i
andre kommuner og fylkeskommuner. På den andre
siden utgjør inntektsoverføringene fra staten 26,2 pro-
sent av bruttoinntektene i Oslo, mot 37,2 prosent i øvri-
ge kommuner og 48,3 prosent i fylkeskommunene.

Lønn og produktinnsats mer enn 70 prosent
av utgiftene
På utgiftssiden viser tabell 3.8 at lønnskostnader og
produktinnsats er de viktigste utgiftsartene både for
kommuner og fylkeskommuner. De svarer for over 70
prosent av bruttoutgiftene i 1993. Andelen er lavere for
Oslo kommune.

Stønader til husholdninger, subsidier og overføringer til
ideelle organisasjoner spiller en betydelig mindre rolle
for kommunenes økonomi enn for statsforvaltningen.
Summen av disse utgiftsartene utgjorde 13,6 prosent av
fylkeskommunenes utgifter i 1993, 8,6 prosent for kom-
munene utenom Oslo, mens Oslo kommune skiller seg
ut ved at hele 19 prosent av kommunens utgifter gikk til
overføringer. Oslo har spesielt store overføringer til ide-
elle organisasjoner som inlduderer eldre- og sykehjem
og private sykehus og ulike private tiltak innen sosial
omsorg.

Fylkeskommunene svarer for størstedelen av kommune-
forvaltningens produksjonssubsidier til næringsvirksom-
het. En forholdsvis stor andel går til transportformål
som lokale buss-, båt- og flyruter, men betydelige over-
føringer går også til lokal næringsutvikling og sysselset-
tingsformål. Kommuneforvaltningens stønader til
husholdninger utgjøres hovedsakelig av kommunenes
økonomiske sosialhjelp og økonomisk støtte etter barne-
vernsloven.

Fylkes- Kommuner 	 Oslo Kommune-
kommune unntatt Oslo kommune forvaltningen

Prosent
35
30
25
20
15
10
5
0

Fylkes- Kommuner 	 Oslo Kommune-
kommuner unntatt Oslo kommune forvaltningen

Brutto-
inntekter 	 100,0

	
100,0
	

100,0
	

100,0
Gebyrer 	 9,0

	
13,9
	

17,5
	

12,9
Renter 	 0,8

	
2,4
	

2,5
	

2,0
Produksjonsskatter 	 0,0

	
2,8
	

2,7
	

1,9
Skatt på inntekt og
formue 	 40,9 	 41,5

	
48,8
	

42,3
Overføringer fra
statsforvaltningen 48,3

	
37,2
	

26,2
	

39,1
Andre overføringer 	 1,0

	
1,7
	

1,1
	

1,4
Kapitalinntekter 	 0,0

	
0,4
	

1,2
	

0,4

Bruttout-
gifter
Lønnskostnader
Produktinnsats
Produktkjøp til
husholdninger
Renter
Produksjonssubsidier
Stønader til hushold-
ningene
Overføringer til
ideelle organisasjoner
Overføringer til
statsforvaltningen
Overføringer til
kommunal forret-
ningsdrift
Kapitalutgifter

0,2
3,3
6,6

2,4
5,8
1,1

2,1
4,1
1,5

1,7
4,9
2,8

	

1,1 	 4,7 	 6,2 	 3,8

	

5,9 	 2,8 	 11,3 	 4,8

	

2,6 	 0,1 	 0,5 	 0,9

	

1,1 	 -0,6 	 2,6 	 0,3

	

7,5 	 10,9	 5,7 	 9,2

	

100,0
	

100,0
	

100,0
	

100,0

	

51,1
	

54,9
	

46,4
	

52,7

	

20,6
	

17,9
	

19,6
	

18,9

' Bygge- og anleggsvirksomhet og tilskudd fra staten til dekning
arbeidsgiverbidrag til Statens Pensjonskasse ikke medregnet.
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.

' Bygge- og anleggsvirksomhet og overføringer fra Statens Pen-
sjonskasse ikke medregnet.
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
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Funksjonsfordelingen mellom kommuner og fylker er
videre belyst i tabell 3.9 som viser fordelingen av brut-
toutgifter på formål. Fylkeskommunene har sine viktigs-
te oppgaver innen helsevesen, utdanning og samferdsel.
Kommunene har også store utgiftsandeler til helsestell
og undervisning, men i tillegg betydelige utgifter til so-
sial trygd og velferd samt boliger og nærmiljø. Oslo har
med sin særstilling som både kommune og fylkeskom-
mune, høye utgifter innen alle disse formålene, men spe-
sielt stor utgiftsandel til sosial trygd og velferd og lav
andel utgifter til undervisning.

Fylkes- Kommuner 	 Oslo Kommune-
kommuner unntatt Oslo kommune forvaltningen

Bruttoutgifter 	 1 00,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Alminnelig offentlig
tjenesteyting 	 3,1 	 6,9 	 3,2 	 5,3
Politi, retts- og
brannvesen 	 0,0 	 1,4 	 0,8 	 0,9
Undervisning 	 24,0 	 21,3 	 11,0 	 20,9
Helsestell 	 50,8 	 18,7 	 35,1 	 30,4
Sosial trygd og velferd 3,8 	 23,3 	 26,3 	 . 17,8
Boliger og nærmiljø 	 0,4 	 11,3 	 7,0 	 7,5
Kultur, fritid og religion 1,8 	 6,3 	 4,4 	 4,7
Energi 	 0,0 	 -0,7 	 0,0 	 -0,4
Næringsøkonomiske
formål
i samferdsel 	 11,0 	 3,0 	 6,5 	 5,8
Andre næringsøkono-
miske formål 	 1,8 	 2,4 	 0,6 	 2,0
Andre formål 	 3,2 	 6,0 	 5,1 	 5,1

Bygge- og anleggsvirksomhet og overføringer fra Statens
Pensjonskasse ikke medregnet.
Kilde: Finansstatistikk fra SSB.
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4. Offentlig forvaltning i Norge i et
internasjonalt perspektiv

I dette kapitlet skal vi sammenligne Norge med de øvri-
ge nordiske land og EU. Selv om vi begrenser oss til
sammenligninger med vesteuropeiske land som på man-
ge måter er svært like Norge, og som følger de samme •
internasjonale retningslinjene for føring av nasjonal-
regnskapet, vil det være metodemessige problemer med
slike sammenligninger. Det er en rekke avgrensnings-
problemer mellom offentlig forvaltning og øvrige sekto-
rer i økonomien, og landene har løst disse avgrensnings-
problemene på ulike måter. Ulik organisering av Leks.
obligatoriske trygdeordninger eller offentlig finansierte
helsetjenester påvirke de størrelsesmål vi ser på. Dess-
uten kommer det forhold at Norge er det første landet
som har gjennomført revisjon av nasjonalregnskapet ba-
sert på nye internasjonale retningslinjer. Dette er nær-
mere omtalt i kapittel 1.3 og i rammen nedenfor. Vi må
derfor ta forbehold om at forhold av rent registrerings-
messig karakter kan ha betydning for observerte for-
skjeller landene imellom.

4.1 Konsum i offentlig forvaltning

Norges konsum i offentlig forvaltning er lavest
i Norden, men høyere enn i EU-landene
Figur 4.1 viser konsum i offentlig forvaltning som pro-
sent av BNP for de fire største nordiske landene i
perioden 1988 til 1994. Norges andel ligger klart lavere
enn Sverige og Danmark i alle årene. I samtlige land
økte konsum i offentlig forvaltning som andel av BNP
fram til 1992/93. Sett over hele perioden var økningen i
Norge 0,9 prosentpoeng og i Sverige og Finland hen-
holdsvis 1,2 og 2,3 prosentpoeng, mens Danmark hadde
en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Den sterke veksten i
Finland i 1991 og 1992, forklares av den kraftige ned-
gangen i BNP i disse årene.
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Kilder: OECD National accounts, Volume II og Statistisk sentralbyrå.
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2E. Tyskland' Storbritannia Frankrike. Nederuland Gi.snitt EU

'Tyskland samlet fra 1991.
Kilder: OECD National accounts, Volume H og Statistisk sentralbyrå.

Konsum i offentlig forvaltning som prosent av BNP for
Norge, EU i alt og fire utvalgte EU-land er vist i figur
4.2. Norge ligger høyere enn EU-gjennomsnittet for alle
år. Frankrike og Tyskland ligger forholdsvis nær EU-
gjennomsnittet, mens Storbritannia har en andel som
ligger omtrent på nivå med Norge i disse årene. Neder-
land har en betydelig lavere andel enn de andre landene
vi sammenligner med. Dette kan delvis forklares av at
mange oppgaver som i de fleste land utføres av forvalt-
ningen utføres av private i Nederland. Også i Nederland
blir disse tjenestene betalt av det offentlige, men da i
form av stønader til husholdningssektoren som i Neder-
land ligger på et høyt nivå.

Norge har lavest andel konsum til helsefor-
mål og sosiale formål sett under ett i Norden,
men høyere andel enn EU-landene
Tabell 4.1 viser konsum i offentlig forvaltning etter for-
mål som prosent av BNP for de samme landene i 1992
(for Nederland finnes ingen sammenlignbar formålsfor-
deling). Norge skiller seg ikke spesielt sterkt ut, men
bruker relativt mer til helsestell og næringsøkonomiske
formål og relativt mindre til alminnelig offentlig tjenes-
teyting enn de øvrige landene. Alminnelig offentlig tje-
nesteyting omfatter bl.a. politiet, rettsvesenet og sentral
administrasjon i stats- og kommuneforvaltning. I tillegg
til den bemerkelsesverdige lave andelen i Norge, har
Sverige en betydelig høyere andel enn de øvrige lande-
ne. Konsum i offentlig forvaltning til forsvarsformål ut-
gjør enn større andel av BNP i Norge enn i de øvrige
nordiske land. I Frankrike er BNP-andelen til forsvars-
formål omtrent som i Norge, mens den tyske andelen er
lavere og den britiske klart høyere. Konsum i offentlig
forvaltning til utdanningsformål utgjør en større prosent
av BNP i de nordiske land enn i Tyskland, mens Storbri-
tannia og Frankrike ligger nærmere nordisk nivå. Nor-
ges helsekonsum i offentlig forvaltning er klart høyere
enn i de øvrige nordiske land, men bare så vidt høyere
enn i Tyskland og Storbritannia. Frankrike har en bety-
delig lavere andel konsum til helseformål. Norges BNP-
andel for konsum i offentlig forvaltning til sosiale for-
mål er klart lavere enn ellers i Norden, men på høyde
med den tyske. De nordiske landene har høyere andeler
konsum i offentlig forvaltning til næringsøkonomiske
formål, målt som andeler av BNP, enn de øvrige lande-
ne vist i tabellen.

;%131)›ell'"'"%
• c.: ,av, 

Almin- 	 Sosial Nærings-
nelig For- 	 Ut- Helse- trygd økono- Andre

tjeneste- svar dann- 	 stell 	 og	 miske formål
yting 	 ing 	 velferd 	 formål

Norge	 2,4 	 2,9 	 5,3 	 5,8 	 2,4 	 2,2 	 1,1
Sverige 	 4,3 	 2,4 	 5,3 	 5,2 	 6,4 	 2,2 	 2,1
Danmark 	 3,0 	 2,0 	 5,7 	 5,3 	 6,3 	 2,1 	 1,3
Finland 	 3,6 	 2,0 	 6,2 	 5,5 	 3,9 	 1,9 	 1,6

Tyskland' 	 3,4 	 2,2 	 3,5 	 5,6 	 2,2 	 0,8 	 0,7
Storbritannia 3,5 	 4,0 	 4,5 	 5,6 	 1,7 	 1,2 	 1,7
Frankrike' 	 3,0 	 3,0 	 4,6 	 3,1 	 1,4 	 1,1 	 1,8
'1990.
Kilder: OECD National accounts, Volume li og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.1 må imidlertid tolkes med stor forsiktighet.
Dette gjelder særlig tallene for konsum i offentlig for-
valtning til utdarmings-, helseformål og sosiale formål,
ettersom ulik organisering av disse tjenestene i de for-
skjellige land påvirker tallene. Det må understrekes at
bare utgifter til virksomhet i regi av offentlig forvalt-
ning blir regnet med. Offentlig finansierte helse- og ut-
danningstjenester produsert i privat regi, som spiller en
betydelig rolle i mange land utenom Norden, er ikke
tatt med i tallene. Dessuten er det et problem at landene
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velger ulike løsninger på avgrensningen mellom forvalt-
ningen og resten av økonomien. I Storbritannia regnes
Leks. høyskoler og universiteter ikke som en del av for-
valtningen, selv om de som regel drives i offentlig regi.
Dette er en viktig årsak til at Storbritannia kommer noe
lavt ut for konsum i offentlig forvaltning til utdarmings-
formål.

4.2 Offentlig forvaltnings inntekter

Offentlig forvaltnings inntekter ligger på nivå
med viktige EU-land
Tabell 4.2 viser offentlig forvaltnings inntekter i enkelte
land som andel av BNP i 1993. Inntekter er i denne
sammenheng definert som løpende inntekter i OECDs
nasjonalregnskapsstatistikk og kan ikke sammenlignes
med det samme begrepet ellers i denne publikasjonenl.
(Se for øvrig kapittel 2 og tabell 2.5.) Offentlig forvalt-
nings inntekter utgjør en betydelig mindre andel av BNP
i Norge enn i Sverige og Danmark. Finland ligger også
over det norske nivået Utenom Norden er forvaltnin-
gens inntekter målt som prosent av BNP betydelig høye-
re i Nederland, mens andelene i Frankrike og Tyskland
ligger noe lavere enn i Norge. I Storbritannia er forvalt-
ningens inntekter målt som andel av BNP betydelig lav-
re enn for alle de øvrige landene i tabellen.

Inntekter

Norge
	

49,2
Sverige
	

59,0
Danmark
	

61,3
Finland
	

53,0
Tyskland
	

45,5
Storbritannia 	 36,8
Frankrike 	 47,0
Nederland
	

55,0

Kilder: OECD National accounts, Volume II og Statistisk sentralbyrå.

Skatteinntektenes andel I Norge på linje med
gjennomsnittet i EU
I figurene 4.3 og 4.4 vises offentlig forvaltnings bokførte
skatteinntekter i alt som andeler av BNP i de ulike lan-
dene for årene 1988 til 1994. Tabell 4.3 gir en oversikt
over skatteinntektenes fordeling på ulike skatteformer i .
de forskjellige land i 1993. De bokførte skattene i pro-
sent av BNP er høyest i Sverige og Danmark med ande-
ler på nærmere 50 prosent av BNP i 1994. Frankrike og
Finland hadde andeler på omkring 45 prosent av BNP,
Norge og Tyskland lå på om lag 40 prosent av BNP,
mens Storbritannia hadde en andel under 34 prosent.

212E_ .Sverpe Danmark Finland
Kilder: OECD Revenue statistics 1965-1994 og Statistisk sentral-
byrå.
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' Tyskland samlet fra 1991. 2 Data ikke tilgjengelig for 1994.
Kilder: OECD Revenue statistics 1965-1994 og Statistisk sentral-
byrå.

Produksjonsskatter er den viktigste skatte-
formen i Norge
Det er som tabell 4.3 viser, også betydelige forskjeller
mellom de ulike skatteformenes betydning i landene.
Skatt på inntekt og formue som andel av BNP var klart
lavere i Norge enn i de øvrige nordiske land, men bare
litt høyere enn i Tyskland og Storbritannia. Årsaken til
at skatt på inntekt og formue ligger på et svært høyt ni-
vå i Danmark, skyldes at mesteparten av trygdepremiene
inngår i skatt på inntekt. Når det gjelder eiendomsskatt
mv. som andel av BNP, ligger Norge lavest av alle lan-
dene i tabellen. Selv om eiendomsskatten spiller en be-
skjeden rolle for alle landenes samlede inntekter, er de
relative forskjellene i inntektene fra denne skatteformen
svært store. Storbritannia trekker inn fire ganger så mye
som Norge i skatt på eiendom mv.
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' Løpende inntekter i OECD er definert som løpende inntekter i tabell 2.5 fratrukket kapitalslit (kapitalslit er i tabell 2.5 en del av
Bruttodriftsresultatet) og fratrukket utgiftsførte overføringer til offentlig forretningsdrift (overføringer til forretningsdriften er i tabell 2.5
en del av Andre løpende overføringer).
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	Skatt på
	

Eien- Trygde- Produk-

	

Skatter inntekt
	

doms- 	 og 	 sjons- Andre
i alt 	 og 	 skatt pensjons- skatter skatter

	

formue 	 mv. 	 premier
Norge 	 40,2 	 13,6

	
0,9
	

10,1 	 15,6 	 0,0
Sverige 	 49,9 	 20,6

	
1,6
	

13,8 	 13,7 	 0,2
Danmark 	 49,8 	 29,7

	
2,1
	

1,6 	 15,9 	 0,5
Finland 	 45,6 	 17,5

	
1,3
	

12,1 	 14,7 	 0,0
Tyskland 	 39,0 	 12,0

	
1,1 	 15,1 	 10,8 	 0,0

Stor-
britannia 	 33,6 	 11,9

	
3,6
	

6,0
	

11,9
	

0,2
Frankrike 	 43,9 	 7,6

	
2,3
	

19,6
	

11,7
	

2,7
Nederland 	 48,0 	 15,5

	
1,8
	

18,3
	

12,1
	

0,3
Kilder: OECD Revenue statistics 1 965-1 994 og Statistisk sentral-
byrå.

Trygde- og pensjonspremier til forvaltningen utgjør en
lavere andel av BNP i Norge enn i både Sverige og Fin-
land. I Storbritannia og spesielt Danmark, har denne
inntektskilden beskjeden betydning, men i Frankrike og
Nederland er dette forvaltningens viktigste inntektskilde.
I Frankrike er forvaltningens inntekter fra trygde- og
pensjonspremier over dobbelt så store som summen av
inntekts- og formuesskattene. Produksjonsskatter, som
tilsvarer de tidligere indirekte skattene, er som prosent
av BNP gjennomgående høyere i de nordiske enn i de
ikke-nordiske landene. Blant de nordiske landene ligger
Danmark og Norge høyest.
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Kilder: OECD Economic outlook, 58 og Statistisk sentralbyrå.

4.3 Offentlig forvaltnings nettofinansinves-
teringer og bruttogjeld

Norge er et av de få land som oppfyller EUs
krav for medlemskap i den monetære union
Som hjelpemiddel for å =dere et lands budsjettpolitikk
er det i Maastricht-avtalen fastsatt konvergenskriterier
for offentlig forvaltnings finansielle stilling. Disse kon-
vergenskriteriene angir minstekrav til et lands budsjett-
politikk for å kunne søke medlemskap i EUs monetære
union. Kriteriene gjelder offentlig forvaltnings budsjett-
balanse og bruttogjeld. Vi skal her sammenligne de

ulike landenes budsjettbalanse målt som offentlig for-
valtnings nettofinansinvesteringer som andel av BNP.
Figurene 4.5 og 4.6 viser denne størrelsen i årene 1988
til 1994 i ulike land. Maastricht-kriteriet innebærer at
nettofinansinvesteringene ikke skal være lavere enn -3
prosent av BNP. Norge oppfyller dette kravet med god.
margin, mens Tyskland og Nederland bare så vidt lig-
ger innenfor kravet i 1994. De øvrige landene oppfyller
ikke kravet, selv om utviklingen i 1994 medførte en
styrking av den offentlige budsjettbalansen for alle lan-
dene som er med i figurene. Figur 4.7 viser offentlig
forvaltnings konsoliderte bruttogjeld i pålydende verdi
som andel av BNP i 1993. Konsolideringen innebærer at
interne gjeldsforhold i offentlig forvaltning ikke skal
regnes med i bruttogjelden. Maastricht-kriteriet innebæ-
rer at bruttogjelden ikke skal overstige 60 prosent av
BNP. Figuren viser at Norge var et av de land som opp-
fylte dette kriteriet i 1993, mens Nederland, Danmark
og Sverige ikke tilfredsstilte kravene.
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Kilde: OECD Economic outlook, 58 og Statistisk sentralbyrå.

Kilder: OECD Economic outlook, 58 og Statistisk sentralbyrå.
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