




Ny regnskapsstatistikk for
kirkelig fellesrad
Stortinget vedtok våren 1996 ny lov om Den norske kirke
(kirkeloven), og ny lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven). Disse lovene ble iverksatt 1. januar 1997,
noe som førte til at kirkelige fellesråd og sokn ikke lenger er
en integrert del av kommuneregnskapene.

Regnskapsstatistikken inneholder
tall for alle kirkelige fellesråd og
sokn, i alt 435. Regnskapssystemet
følger "forskrifter om budsjettord-
fling, regnskapsføring og revisjon
for kirkelige fellesråd og menig-
hetsråd" av 18. november 1996. I
bunnen til dette systemet ligger

økonomisystemet for kommunene,
men med en formålsinndeling i
henhold til kirkeloven og gray-
ferdsloven.

Mer informasjon:
Elisabeth.Holm@ssb.no, tlf. 22 86 45 25,
eller Rune.Bye@ssb.no, Of 22 86 45 14.

Om statistikken
Opplysningene bygger på endelige regnskapstall for 1997, som Statistisk
sentralbyrå henter inn fra alle kirkelige fellesråd og sokn (der hvor det
bare er ett sokn i kommunen). Regnskapet er satt opp etter nasjonaløko-
nomisk gruppering og inneholder løpende inntekter og utgifter samt in-
vesteringer og finansieringen av disse.

For regnskapsåret 1997 er det syv kirkelige fellesråd/sokn som ikke har
sendt inn regnskapsopplysninger: Dovre Kirkelige Fellesråd, Jevnaker
Sokn, Fauske Kirkelige Fellesråd, Ballangen Sokn, Andøy Kirkelige
Fellesråd, Vardø Sokn og Balsfjord Kirkelige Fellesråd. Disse er da følge-
lig ikke tatt med i statistikken.
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Regnskapsstatistikk, 1997. Kirkelig fellesråd:

Over halvparten av driftsutgiftene
gikk til hann
Driftsutgiftene til kirkelig fellesråd beløp seg til nær 1,6 milli-
arder kroner i fjor. Av dette gikk 914 millioner kroner til
lønn, noe som tilsvarer 57,9 prosent.
Driftsutgiftene var totalt på 1 577
millioner kroner, inkludert den kom-
munale tjenesteytingen. Tar man
hensyn til refundert lønn til trygde-
forvaltningen blir de korrigerte
lønnsutgiftene på 882 millioner. Den
andre store utgiftsposten var andre
driftsutgifter, med 356 millioner.

Størst lønnsandel i Nidaros
bispedømme
Ser vi nærmere på korrigerte lønns-
utgifter i prosent av driftsutgiftene,
så er det Nidaros bispedømme som
har den høyeste andelen, med
62,1 prosent. Nord-Hålogaland bis-
pedømme har den laveste andelen
på 50,2 prosent.

Regionale forskjeller
Når de totale driftsutgiftene deles
per innbygger gir det et gjennomsnitt
på rundt 362 kroner. Driftsutgiftene
per innbygger for de ulike regioner
varierer: Oslo og Borg bispedømmer
har de laveste utgiftene med hen-
holdsvis 286 og 317 kroner per inn-
bygger. Bjørgvin og Sør-Hålogaland
bispedømmer har de høyeste med
henholdsvis 421 og 456 kroner per
innbygger.

Driftsinntektene var totalt på 1 652
millioner kroner inkludert den kom-
munale tjenesteytingen. Den største
inntektsposten var overføringsinntek-
ter fra kommunene som i 1997 var

Driftsutgifter per innbygger.
1997. Kroner 410

Bispedømme Kroner

Landet 362

Borg bispedømme 317
Oslo bispedømme 286
Hamar bispedomme 373
Tunsberg bispedømme 375
Agder bispedomme 375
Stavanger bispedømme 357
Bjørgvin bispedømme 421
Møre bispedømme 415
Nidaros bispedømme 336
Sør-Hålogaland bispedømme 456
Nord-Hålogaland bispedømme 382

på 1 249 millioner kroner. Kirkelig
fellesråd har også fått inn 76 millio-
ner kroner på salgs- og leieinntek-
ter.

Ny statistikk
Regnskapsstatistikk, 1997. Kirkelig
fellesråd.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk.
Mer informasjon: Elisabeth.Holm@ssb.no,
tlf 22 86 45 25, eller Rune.8ye@ssb.no,
tlf 22 86 45 14. Vedleggstabeller er lagt ut på
Internat.
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Forbruksundersøkelsen, 1997:

Husholdningene passerer for-
brukstoppen fra 1980-tallet
Forbruket i de private hus-
holdningene var i fjor større
enn i toppåret 1988, etter en
nedgang i begynnelsen av
1990-tallet. Gjennomsnitts-
husholdningen hadde i fjor
en total forbruksutgift på
236 198 kroner, mot
214 427 kroner i 1988, om-
regnet i 1997-kroner.
Forbruket i husholdningene oversteg
toppåret også i 1996, men det er
imidlertid først i 1997 at man ser en
betydelig økning.

Transportutgiftene er nå den største
utgiftsposten med i gjennomsnitt
58 502 kroner per husholdning i
1997. Dette utgjør 24,8 prosent av
de totale utgiftene. Det er barnefa-
miliene som har de største utgiftene.
Husholdninger med barn i alderen
7-19 år brukte i gjennomsnitt
87 270 kroner per år på reiser og
transport for årene 1996 og 1997,
mens par uten barn brukte
58 684 kroner.

Den andre store utgiftsgruppen for
private husholdninger er boutgifte-
ne. Nedgangen i utlånsrenten og der-
med renteutgiftene de siste årene har
imidlertid medført at utgiftene til
bolig, lys og brensel har gått ned.

Boutgiftene utgjør 50 342 kroner i
1997. Dette er 21,3 prosent av de to-
tale utgiftene, mens andelen i 1990
var på 26,4 prosent. Det er par med
barn mellom 0 og 6 år som har
størst utgift til bolig, lys og brensel
med 65 708 kroner per år i perioden
1996-1997.

Mindre andel til mat
Det har lenge vært en hovedtendens
at vi har brukt en mindre andel av
pengene til matvarer, mens bolig- og
transportutgiftene har blitt stadig
mer dominerende for husholdninge-
ne. Matvareandelen synker fortsatt
og er nede på 12,6 prosent med en
gjennomsnittsutgift på 29 834 kroner
i 1997. Dette betyr at mens hushold-
ningen bruker en fjerdedel av ut-
giftene sine til transport, går om lag
halvparten så mye, en åttendedel, til
mat. Dette skyldes ikke at den enkel-
te spiser mindre, men at økt forbruk
tas ut på andre områder enn mat.
Det spises også mer utenfor hjemmet
på restaurant og lignende. I tillegg
blir størrelsen på husholdningen sta-
dig mindre.

Kjøper mer klær og skotøy
Andelen av utgiftene husholdningene
bruker på klær og skotøy har gått
ned fra 7,5 prosent i 1987 til i over-
kant av 6 prosent i 1997. I samme
periode har beløpet økt fra

13 860 til 14 530 kroner regnet i
1997-kroner. Når så prisene på klær
og skotøy samtidig har gått ned de
siste årene betyr det at vi kjøper mer
klær og skotøy enn økningen i belø-
pet viser, selv om klær og skotøy nå
utgjør en mindre andel på budsjettet.
Det er husholdninger med store
barn, 7-19 år, som har størst utgift
til klær og skotøy med gjennomsnitt-
lig 27 593 kroner per år i perioden
1996-1997, mens par uten barn
brukte 13 079 kroner.

økte utgifter til møbler
Husholdningene bruker stadig mer
på møbler og husholdningsartikler.
Utgiftene har økt med en tredjedel
på syv år. I 1997 brukte husholdnin-
gene i gjennomsnitt 21 555 kroner,
mens tilsvarende utgift i 1990 var på
15 770 kroner i 1997-kroner. Det er
familier med barn mellom 0 og 6 år,
hvor mange er i en etableringsfase,
som bruker mest. Gjennomsnittsut-
giften per år for disse husholdninge-
ne er på 47 472 kroner for perioden
1996-1997.

Utgiftene til helsepleie har forandret
seg lite i tiårsperioden og utgjør
mellom 2 og 3 prosent av det totale
forbruket, og ligger i 1997 på
5 174 kroner i gjennomsnitt. Famili-
er med barn mellom 7 og 19 år har
den største utgiften med 8 447 kro-
ner per år for perioden 1996-1997.

Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. 1987-1997. 1997-priser (deflatert med delindekser)'
11,110

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

I alt 214 084 214 427 208 362 202 007 213 313 215 589 207 771 211 830 214 268 222 698 236 198
Matvarer 29 415 29 918 29 204 29 103 30 431 29 458 29 073 30 152 29 489 29 331 29 834
Drikkevarer og tobakk 9 532 9228 9 541 8 898 9 088 8 858 8 979 8 239 8 284 8 370 8 179
Klær og skotøy 13 867 13 180 12 291 11 658 12 738 13 094 12 240 12 331 12 133 13 946 14 530
Bolig, lys og brensel 52 451 58 350 57 497 54 449 55 956 57 689 53 036 53 238 48 051 48 574 50 342
Møbler og husholdningsartikler 16 389 15 994 15 161 15 770 16 983 17 041 16 656 18 406 18 870 19 075 21 555
Helsepleie 4 248 5 753 5 281 6 104 5 511 5 721 5 381 4 599 5 597 6 607 5 174
Reiser og transport 49 808 44 727 40 511 38 210 41 811 41 959 40 762 44 452 47 415 49 324 58 502
Fritidssysler og utdanning 20 380 19 932 22 310 21 396 23 677 23 621 23 103 21 973 24 746 26 578 26 619
Andre varer og tjenester 17 994 17 345 16 566 16 419 17 118 18 148 18 541 18 440 19 683 20 893 21 463
Antall husholdninger 1 482 1 418 1 172 1 201 1 284 1 388 1 308 1 337 1 312 1 334 1 260
Personer per husholdning 2,49 2,43 2,43 2,41 2,38 2,37 2,26 2,35 2,28 2,25 2,26
'Husholdningens utgifter er omregnet med delindeksene fra konsumprisindeksen. Det vil si at utgiftene til matvarer er regnet om til
matvarer, utgiftene til drikkevarer og tobakk med delindeksen for drikkevarer og tobakk og så videre.

1997-kroner med delindeksen for
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Innenlandsk rutefart, 1997:

Flere passasjerer i innen-
landsk rutefart
Innenlandsk rutefart hadde i fjor 1,3 millioner flere passasje-
rer sammenlignet med året før. Veksten fra 43,2 til 44,5 milli-
oner passasjerer tilsvarer en økning på 3 prosent. 

Innenlandsk rutefart, Hurtigruta, 0W
lokalruter og bilferjeruter. Tallet 110
pä passasjerer. 1990-1997. 1 000 

Passasjertallet fordeler seg på Hur-
tigruta med 410 000 passasjerer, lo-
kalruter med 7,4 millioner og bilfer-
jeruter med 36,7 millioner passasje-
rer. Dette gir en økning for Hurtig-
ruta på 41 000 passasjerer, eller
11 prosent fra 1996 til 1997. Også
bilferjerutene hadde en økning på
1,3 millioner passasjerer, eller
3,7 prosent. Lokalrutene registrerte
derimot en nedgang i antall passa-
sjerer på 76 000. Nedgangen var
imidlertid bare 1 prosent.

Flåten ble redusert med 0,9 prosent
eller tre skip fra 1996 til 1997. Brut-
totonnasjen (BT) økte med 3,5 pro-
sent eller 10 000 BT.

Færre passasjerer med innsjø-
rutene
Denne gangen er også innsjørutene
for perioden 1994 til 1998 tatt med.
Tallene viser en nedgang i år til
110 000 passasjerer, etter tre relativt
stabile år med rundt 121 000 passa-
sjerer. Innsjørutene er kun i drift i
sommermånedene.

Ny statistikk
Innenlandsk rutefart, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk
og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart.
Mer informasjon: Liv.Torunn.Petersen@ssb.no,
tlf 62 88 54 17, eller Terje.Thorsen@ssb.no,
tlf 62 88 55 37. Vedleggstabeller side: 33.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare skip som går i rute med konsesjon for passa-
sjertransport. Statistikken omfatter fra og med i år kun opplysninger om
passasjertrafikken. Regnskapstall for næringen vil heretter innhentes i
samband med en egen regnskapsstatistikk for hele samferdselsnæringen.

Fritidssysler og utdanning har hatt
en jevn utvikling de ti siste årene, og
har økt sin andel av totalutgiftene
med 2 prosent i perioden og er nå
oppe i 26 619 kroner i gjennomsnitt.
Også her er det familier med store
barn, 7-19 år, som har de største
gjennomsnittsutgiftene med
41 683 kroner per år i toårsperio-
den.

Ny statistikk

Forbruksundersøkelsen, 1997.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk.
Mer informasjon:
Anne.Lodberg-Holm@ssb.no, tlf.
22 86 46 39, eller Eiliv.Mork@ssb.no, tlf.
22 86 46 93. Vedleggstabeller sidene: 6-13.

Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. 1987-1997.
Prosent (prosentandelene er basert på løpende priser)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Matvarer 15,0 15,2 15,0 15,3 14,9 14,0 14,0 14,2 13,6 13,3 12,6
Drikkevarer
og tobakk 3,5 3,4 3,7 3,6 3,6 3,7 4,0 3,6 3,7 3,6 3,5
Klær og skotøy 7,5 7,1 6,7 6,4 6,5 6,6 6,4 6,4 6,1 6,5 6,2
Bolig, lys, brensel 22,7 25,6 26,4 26,4 25,9 26,3 25,2 24,6 22,1 21,8 21,3
Møbler og hus-
holdningsartikler 8,3 8,1 7,8 8,3 8,3 8,1 8,2 8,8 8,9 8,6 9,1
Helsepleie 1,7 2,2 2,1 2,6 2,3 2,5 2,4 2,1 2,5 2,9 2,2
Reiser og transport 23,3 20,9 19,6 18,8 19,4 19,3 19,6 21,0 22,2 22,1 24,8
Fritidssysler og utd. 9,3 9,1 10,5 10,4 11,0 10,9 11,2 10,6 11,2 12,0 11,3
Andre varer
og tjenester 8,7 8,4 8,2 8,2 8,1 8,6 9,0 8,7 9,1 9,4 9,1
Antall
husholdninger 1 482 1 418 1 	 172 1 201 1 284 1 388 1 308 1 337 1 312 1 334 1 260
Personer per hush. 2,49 2,43 2,43 2,41 2,38 2,37 2,26 2,35 2,28 2,25 2,26

Om statistikken
I forbruksundersøkelsen blir utgiften til bilkjøp belastet husholdningen med hele beløpet det året bilen kjøpes selv
om bilen blir nedbetalt over flere år. Avdrag på boliglån er ikke regnet som forbruk og er derfor ikke med i pos-
ten utgifter til bolig, lys og brensel. Ved sammenligning mellom forskjellige år må en være oppmerksom på at
størrelsen på husholdningen har endret seg. Gjennomsnittshusholdningen har blitt mindre, slik at det er stadig
færre personer å dele forbruket på, fra å være gjennomsnittlig 2,49 personer i 1987 til å bli 2,26 personer i 1997.
På grunn av små utvalg er det ikke mulig å gi detaljerte tabeller for hvert enkelt år fra forbruksundersøkelsen,
enkelte års resultater kan bare gis for hovedgrupper av varer og tjenester for gjennomsnittshusholdningen. Ser vi
på en mer oppdelt vare- og tjenestegruppeinndeling, eller på spesielle grupper av husholdninger, må en slå
sammen flere år slik det er gjort i vedleggstabellene.

Ukens statistikk nr. 51/52 1998
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Oslo tettsted. 1998. Foreløpige tall
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Røyken

Befolkning og areal i tettsteder, 1997:

Vi klumper oss sammen i
tettsteder
Ifølge en nyutviklet metode for tettstedsavgrensning utgjør tettstedene per 1. januar 1998
0,7 prosent av Norges landareal. Hele 3,3 millioner mennesker, eller i overkant av 74 pro-
sent av befolkningen bor i disse områdene.
Dette viser beregninger gjort ut ifra
automatisk avgrensning av tettsteder
basert på administrative registre og
geografiske informasjonssystemer
(GIS). Den nyutviklede metoden og
de avledede befolkningstallene vil 350

etter hvert erstatte den tidligere ma-
nuelle avgrensningen av tettstedene	 300

og dagens offisielle tettstedstall. Ved	 250
hjelp av den nyutviklede metoden er
det beregnet at i alt 3 279 486 per-	 200

soner, eller 74,2 prosent av totalbe-
folkningen er bosatt i tettsteder.
Etter Statistisk sentralbyrås (SSBs) 	 100
tradisjonelle beregningsmetode er i
alt 74,4 prosent av befolkningen bo-	 50

satt i tettsteder.

Antall tettsteder, etter befolkningsstorrelse. 1998. Foreløpige tall

Antall tettsteder
400

150

Størst tettstedsareal i fylkene
rundt Oslofjorden
Noe forenklet defineres tettsteder
ifølge SSBs tettstedsdefinisjon som
områder hvor det er bosatt minst
200 personer, og der avstanden mel-
lom bygningene normalt ikke over-

O

skrider 50 meter. Arealberegninger
gjort ved hjelp av den nyutviklede
metoden og en streng fortolkning av
SSBs tettstedsdefinisjon viser at for
hele landet utgjør tettstedsareal i alt

2 074 kvadratkilometer. Størst andel
av tettstedsareal per fylke finnes,
ikke overraskende, i fylkene rundt
Oslofjorden. Nest etter Oslo, der tett-
stedsarealer utgjør 30,8 prosent av
fylkets totale landareal, kommer fyl-
kene Vestfold og Akershus med hen-
holdsvis 5,7 og 5,0 prosent tettsteds-
areal.

Andelen av befolkningen som er bo-
satt i tettsteder er størst i fylkene
Oslo og Akershus med henholdsvis
99,4 og 86,5 prosent av total folke-
mengde i fylket. Minst andel bosatte
i tettsteder finnes i Hedmark med
48,8 prosent, tett fulgt av Sogn og
Fjordane med 49,7 prosent.

200 - 	 500 -	 1000 -	 2000 -
	 20000- 	 100000-

499 	 999 	 1999 	 19999
	

99999

Størrelsesgrupper av antall bosatte

Befolkningstettheten innenfor tettste-
dene regnet som gjennomsnitt per
fylke er klart størst i Oslo med 3 772
bosatte per kvadratkilometer, deret-
ter følger Sør-Trøndelag og
Akershus med henholdsvis 1 788 og
1 712 bosatte per kvadratkilometer.
Befolkningstettheten i tettstedene er i
gjennomsnitt for fylket lavest i
Hedmark, Oppland, Aust-Agder og

	  Sogn og Fjordane.
Digitale kartdata: Statens  kartverk.
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Befolkning i tettsteder per 1. januar 1998

Tradi-
sjonell

bereg-
nings-

metode.
Antall

	

Ny beregningsmetode 	 Befolknings-
tetthet

Antall 	 Prosent 	 i tettsteder.
Bosatte per

km' tett-
stedsareal

Ny statistikk
Befolkning og areal i tettsteder,
1997.
Statistikken utgis for første gang i år i Ukens
statistikk, og vil bli fortløpende publisert et-
tersom nye resultater er tilgjengelige. Mer
informasjon: Om den nye metoden og avlede-
de resultater: Per.Schoning@ssb.no,
tlf 62 88 54 69,
Marianne.Vik.Dysterud@ssb.no, tlf
62 88 53 11, eller Erik.Engelien@ssb.no,
tlf. 62 88 52 93. Om befolkningsstatistikk:
Henning.Hartvedt@ssb.no, tlf 62 88 52 65.

SSB har på grunnlag av den tradisjo-
nelle beregningsmetoden utarbeidet
befolkningsstatistikk for tettsteder
årlig fra og med 1990. Statistikk for
bosatt befolkning per tettsted ble sist
publisert i Regionalstatistikk 8/95
gjeldende for folkemengde per
1. januar 1995. Denne statistikken er
imidlertid, på grunn av ulike bereg-
ningsmetoder, ikke direkte sammen-
lignbar med tallene i den nye statis-
tikken.

Oslo størst tettsted
Arealmessig er Oslo vårt største tett-
sted på i alt 261,8 kvadratkilometer.
Oslo ligger som et sammenhengende
tettsted fordelt over til sammen
elleve kommuner fra Ski sørøst for
Oslofjorden, via Skedsmo og
Nittedal i nordøst og rundt Oslofjor-
den til Røyken kommune i Buskerud.
I det samlede tettstedet viser bereg-
ningene at i alt 754 550 personer,
eller 17,1 prosent av landets totale
befolkning er bosatt. Befolkningen i
Oslo tettsted fordeler seg på fylkene
Oslo, Akershus og Buskerud, hen-
holdsvis med 65,8, 33,5 og 0,7 pro-
sent, og arealdekningen er tilsvaren-

Nr. Fylke
	

Totalt 	 Andel
tettsteds- tettsteds-

areal. 	 areal av
km' landareal

i alt.
Prosent

Om statistikken
Statistikken er basert på å kople Det sentrale folkeregister (DSF) og
Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av
adresse-/bygningskoordinater og geografisk informasjonssystem (GIS)
blir bygninger og befolkning gruppert sammen til tettsteder og tettsteds-
befolkning.

Tidligere tettstedsavgrensninger har vært foretatt manuelt av kommunene
i samarbeid med SSB, og bygger i varierende grad på skjønn. Med unn-
tak av noen enkelte tettsteder er det imidlertid i hovedsak godt samsvar
mellom geografisk lokalisering av tettstedsarealer etter den helautomatis-
ke metoden foretatt for 1998 og den manuelle avgrensingen, sist foretatt i
1994-1995. Ved bruk av den nyutviklede metoden dannes det imidlertid
noen flere tettsteder som hver for seg fyller kravet til maksimal avstand
mellom bygninger og befolkningsstørrelse enn hva som tidligere er av-
grenset manuelt. I tillegg skyldes noen av avvikene i arealer og bosatte at
GAB ikke er tilstrekkelig oppdatert eller kvalitetskontrollert i kommune-
ne.

Når tettsteder avgrenses med den nyutviklede metoden fremkommer også
tall for befolkningen bosatt i tettsteder. Metoden gir muligheter for å be-
regne tilbakegående tall. SSB og Statens kartverk samarbeider om å øke
datakvaliteten i GAB. Det vil kunne gi mer presise tall både for nåtidssi-
tuasjonen og historikken.

de 131,5, 126,5 og 3,8 kvadratkilo-
meter.

De nest største tettstedene
Nest etter Oslo er Bergen arealmes-
sig vårt største tettsted på i alt 92,2
kvadratkilometer, etterfulgt av
Fredrikstad/Sarpsborg, Stavanger/
Sandnes, Trondheim og Skien/
Porsgrunn med henholdsvis 63,0,
57,8, 56,2 og 52,9 kvadratkilometer.
Karakteristisk for flertallet av norske
tettsteder er imidlertid at de er små.
Beregninger viser at i alt 591 tettste-
der er mindre enn 1 kvadratkilome-
ter i utstrekning. Av disse tettstedene
har 558 færre enn 1 000 bosatte.

Tettstedsarealer og befolkning i tettsteder. Hele landet og fylker. 1998.
Foreløpige tall

Hele landet 	 2

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark

074,3

139,1
229,2
131,6
90,7
92,4

127,6
121,3
89,8
58,4
73,8

168,1
207,5
49,7

125,8
106,3
52,8

109,1
61,6
39,5

0,7

3,6
5,0

30,8
0,3
0,4
0,9
5,7
0,6
0,7
1,1
2,0
1,4
0,3
0,9
0,6
0,3
0,3
0,2
0,1

3 287 978

194 322
393 652
497 450

95 909
92 938

175 054
165 892
119 078
62 461

116 444
293 394
317567
52 160

146 714
191 366
67 172

156 225
94 988
55 192

3 279

197
392
496

90
92

173
171
118
62

115
286
319

53
154
190

65
150
94
53

486

292
429
446
754
768
734
051
449
983
239
981
188
618
945
077
289
585
086
572

74,2

81,0
86,5
99,4
48,8
50,9
74,6
82,0
72,3
62,3
75,5
78,8
74,4
49,7
64,0
73,3
51,5
62,9
62,6
71,5

1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

581

418
712
772
001
004
362
410
319
079
562
707
538
077
232
788
237
380
527
356
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Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret, 1997:

Nær 33 milliarder i økt lønn
og honorarer
Summen av lønn, honorarer og trekkpliktige naturalytelser utgjorde 429,6 milliarder kroner i 1997.
Dette er 32,7 milliarder kroner mer enn i 1996, og tilsvarer en økning på 8,2 prosent. Til sammen-
ligning var det fra 1995 til 1996 en vekst på 7,3 prosent. I samme tidsrom ble utbetalinger av
dagpenger redusert, mens pensjonsytelser fra folketrygden økte.

Antall personer med lønn, honorarer, trekkpliktige naturalytelser med videre #111
og dagpenger. Samlet beløp i millioner kroner. Prosentvis endring

I gjennomsnitt hadde hver person
172 100 kroner i lønn, honorarer og
trekkpliktige naturalytelser i 1997.
Dette er 10 000 kroner høyere enn i
1996 og tilsvarer en gjennomsnittlig
vekst på 6,2 prosent. Fra 1996 til
1997 var det størst økning i lønns-
summer for menn med 6,4 prosent,
mens kvinner hadde 5,7 prosent. Til
sammenligning hadde kvinner høyest
vekst fra 1995 til 1996. Gjennom-
snittlig lønnssum for menn var
205 500 kroner i 1997, mens den for
kvinner var 135 200 kroner.

Flere mottar lønn
Det ble totalt registrert 2 496 000
personer som hadde lønn, honorarer
og trekkpliktige naturalytelser i
1997. Dette er en økning på 48 000
personer i forhold til 1996. Det ble

Lønn, honorarer mv.
inklusive trekkplik-
tige naturalytelser
Dagpenger

også registrert en økning fra 1995 til
1996, men da var den på 14 000
personer.

Færre får utbetalt dagpenger
11997 var det 260 900 personer som
fikk utbetalt dagpenger. Dette er
57 300 færre personer enn i 1996.
Det har vært en jevn nedgang i antall
personer som har fått utbetalt dag-
penger de siste årene. Nedgangen fra

1995 til 1996 var til sammenligning
33 500 personer. Det er en nedgang i
antall personer som får utbetalt dag-
penger for alle aldersgruppene, men
den er spesielt sterk for aldersgrup-
pen under 20 år hvor det totalt er en
nedgang på nær 61 prosent. Utbeta-
lingene i 1997 var sammenlagt på
7,3 milliarder kroner. Dette er en
nedgang i forhold til 1996 på
1,6 milliarder, eller 17,9 prosent.

Antall personer Samlet beløp i
millioner kroner

Endring i
prosent 

1995- 	 1996-
1996 	 19971995 1996 1997 1995 1996 1997

2 433 954 2 447 985 2 496 021 369 904 396 926 429 639 7,3 8,2
351 765 318 240 260 893 9 956 8 863 7 274 -11,0 -17,9

økning i samlede pensjons-
ytelser
Totalt ble det utbetalt 113 milliarder
kroner i pensjoner og lignende i
1997. Beløpet omfatter utbetalinger
fra folketrygden, blant annet alders-
og uførepensjon og andre pensjonsut-
betalinger. Økningen er på 6,3 pro-
sent. I alt 1 357 700 personer mot-
tok pensjoner og lignende i 1997.
Dette er en økning på 19 100 perso-
ner fra året før. Den gjennomsnittli-
ge utbetalingen i 1997 var 83 500
kroner mot 79 700 kroner i 1996.
Dette tilsvarer en økning på 4,8 pro-
sent.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra
Lønns- og trekkoppgaveregisteret,
1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk.
Mer informasjon:
Sigbjorn. Stromsnes@ssb . no,
tlf. 62 88 51 69, eller
Knut.Hakon.Grini@ssb.no, tlf. 62 88 54 44.
Vedleggstabeller sidene: 14-18.

Om statistikken
Alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere, som i løpet av året har utbetalt
lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstaker eller oppdragstaker, er som
hovedregel pliktige til å sende lønns- og trekkoppgave til kommunekasse-
rer/Skattedirektoratet. Til dette formål foreligger en kodeoversikt som for
1997 omfatter 157 koder for inndeling av lønnsarter, pensjoner, utgifts-
godtgjørelser med mer. Skattedirektoratet er ansvarlig for vedlikehold av
Lønns- og trekkoppgaveregisteret.

Lønn, honorarer med videre (kode 111-A) har det største samlede beløp i
LTO-registeret. Under denne koden innberettes det meste av utbetalt lønn
og annen godtgjørelse som ikke er utført som ledd i selvstendig nærings-
virksomhet. Trekkpliktige naturalytelser skilles ut i egen kode (112-A),
og omfatter fri bolig, fri strøm, gruppelivsforsikring og andre trekkplikti-
ge naturalytelser. I 1997 er det kommet til en egen kode for innrapporte-
ring av lønn ved arbeidsmarkedstiltak (141-A). Tidligere ble dette beløpet
innrapportert under kode 111-A. Ved vår presentasjon har vi slått sammen
disse kodene for å få sammenlignbare tall. Lønns- og trekkoppgaveregis-
teret omfatter videre en del overføringer som dagpenger, sykepenger og
pensjoner. I tillegg finner vi flere trekkfrie naturalytelser og utgiftsgodt-
gjørelser.

Statistikken omfatter kun innrapportering på gyldige fødselsnummer.
Opplysninger i lønns- og trekkoppgaven er til hjelp ved utfylling av selv-
angivelsen og blir lagt til grunn ved ligning av skattyter. Særlig gjelder
dette for skattytere som leverer forenklet selvangivelse.
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