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Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
1 Innledning
Nord-Trøndelag fylkeskommune gir i dette dokument sin pliktige årsberetning
for 2017. Årsberetning gis iht. kommuneloven § 48, 5.ledd,
Regnskapsforskriftens § 10 og KRS nr. 6 Endelig standard. Årsberetningen er
en redegjørelse for fylkeskommunens virksomhet gjennom året, spesielt de
faktorer som påvirker det økonomiske resultat, utvikling og stilling.
Årsregnskapet 2017 er eget dokument og avlagt 15.02.18. Årsberetningen skal
være overordnet og ment å utfylle den informasjon som gis i årsregnskapet.
Finansrapport var ikke tatt inn i årsregnskapet, og har fått et eget kapittel i
dette dokument. I tillegg er det tatt inn egne kapitler om
likestilling/diskriminering, framtidsutsikter, klima, etikk og internkontroll.
Bevilgningsregnskapet i Nord-Trøndelag fylkeskommune viser en omsetning i
2017 på 3,7 milliarder kroner, hvorav 2,9 milliarder kroner i driftsregnskapet og
0,8 milliarder kroner i investeringsregnskapet.
I balanseregnskapet viser sum eiendeler en kapital på 7,5 milliarder kroner
hvorav finansiering med egenkapital utgjør 28 %.

2 Økonomi – anskaffelse og anvendelse av midler
Fylkeskommunens samlede forvaltning i drift og investering i form av tilgang til
og bruk av eksterne midler, har hatt følgende utvikling (beløp i mill. kroner):
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3 Økonomiutvikling i drift
Regnskapsskjema 1A og B
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet
Regnsk 2017

Budsj 2017 Rev.bud 2017 Avvik 2017

Regnsk 2016

i mill. kr
Frie disponible inntekter
1
2
4
5
6

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter Sum (L1:L5)

-667,6
-1 578,4
-5,6
-9,7
-2 261,2

-657,3
-1 575,1

-657,3
-1 578,2

10,3
0,1
5,6
-4,0
12,0

-647,9
-1 541,9

-13,7
-2 246,1

-13,7
-2 249,2

7 Renteinntekter og utbytte
8 Gevinst finansielle instrumenter (OM)
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
11 Avdrag på lån

-42,8
-0,1
56,3
109,8

-45,8

-45,8
67,7
109,8

-3,1
0,1
11,4
0,0

-179,6
-0,6
62,0
106,3

67,7
109,8

12 Netto finansinntekter/-utgifter Sum (L7:L11)

123,3

131,7

131,7

8,4

-11,9

34,1
-101,2
-48,1
-115,3

0,7
-22,3
-21,7

34,1
-101,2
-48,1
-115,3

32,3

32,3

32,3

-2 220,9

-2 103,8

2 199,9

-21,0

-11,7
-2 201,5

Netto finansinntekter/-utgifter

Netto avsetninger
14 Til ubundne avsetninger
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
17 Bruk av ubundne avsetninger
19 Netto avsetninger Sum (L13:L18)
20 Overført til investeringsregnskapet
21 Til fordeling drift L6 + L12 - L19 - L20
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (L22-L21)

0,0

80,3
-110,7
-51,6
-82,0

-2 200,5

20,4

-2 170,8

2 103,8

2 200,5

0,6

2 069,7

0,0

0,0

21,0

-101,2

Budsj 2017 Rev. bud 2017 Avvik 2017

Regnsk 2016

0,0

124,5

Regnskapsskjema 1B
Regnsk 2017
i mill. kr
Fordelt slik
Fylkesordfører og fylkesting
Fylkesrådet, ledelse og stab
Utdanning
Tannhelse og folkehelse
Fagskolene
Samferdsel
Kontroll og tilsyn
Regional utvikling
Kultur
Fylkestingets enekompetanse, finans
Sum netto drift

19,5
159,5
1 097,4
106,5
27,0
781,9
5,6
50,5
99,1
-147,2
2 199,9

19,7
149,9
1 054,4
100,1
25,2
749,2
5,6
49,5
83,4
-133,2
2 103,8

19,5
159,5
1 097,4
101,1
27,0
781,9
5,6
50,5
99,1
-141,3
2 200,5

0,0
0,0
0,0
-5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,6

Driftsregnskapet for fylkeskommunen viser i 2017 et mindreforbruk på 21 mill.
kroner. I 2016 var mindreforbruket 101,2 mill. kroner og i 2015 på 110,7 mill.
kroner. I 2017 satte vi av ved årsavslutningen til disposisjonsfond
mindreforbruket på sektorene med 74,1 mill. kroner. Dette iht. FT-sak 41/17.
Korrigert for dette ville mindreforbruket i 2017 vært 95,1 mill. kroner. Innen
regnskapsskjema 1B var det et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Innen sektor
Tannhelse og folkehelse var det et merforbruk på 5,3 mill. kroner mens det
innen Fylkestingets enekompetanse, finans var en merinntekt på 5,9 mill.
kroner. Her fører vi fellesutgifter/-inntekter som ikke kan føres i
regnskapsskjema 1A iht. regnskapsregler og gjelder bl.a. motpost
avskrivninger og pensjonsjusteringer.
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Regnskapsskjema 1A med de vesentligste avvik:
Skatt på inntekt og formue med 10,3 mill. kroner i mere inntekter.
Ordinært rammetilskudd er 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. I
fylkeskommunen justerte vi budsjettet i driftsrapport 1 med 1,6 mill. kroner og
1,5 mill. kroner i driftsrapport 2.
Andre direkte eller indirekte skatter har en merinntekt på 5,6 mill. kroner og er
naturressursskatt som er budsjettert under rammetilskudd.
Andre generelle statstilskudd har en lavere inntekt på 4 mill. kroner. Dette
gjelder lavere rentekompensasjon enn budsjettert.
Renteinntekter og utbytte har samlet 3,1 mill. kroner i mindre inntekt.
Renteinntekter budsjetteres med forsiktighet pga. det lave rentenivå og
renteinntektene er i 2017 på 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. Utbytte ble
samlet 4,3 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Gevinst finansielle instrumenter er ført med 0,1 mill. kroner og budsjettet inngår
i renteinntekter og utbytte.
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter er 11,4 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Ved budsjettering legger vi inn en margin for å ta høyde for
eventuell renteoppgang.
Avdrag på lån er betalt iht. budsjett.
Netto avsetninger og overføring til investeringsregnskapet er ført iht. budsjett.

Regnskapsskjema 1B med avvik innen sektorene:
Fylkesordfører og fylkesting hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner som
ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Mindreforbruket var relatert
til mindre reisevirksomhet enn budsjettert og at et fylkesting ble avlyst i 2017.
Fylkesrådet, ledelse og stab hadde et mindreforbruk på 11,8 mill. kroner som
ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Av dette var 0,8 mill. kroner
på Fylkesrådet og var i hovedsak mindre kjøp av tjenester samt et romslig
reisebudsjett. Administrasjonssjefen hadde 0,3 mill. kroner pga. mindre kjøp av
andre tjenester og mindre reisevirksomhet. Administrasjonsavdelingen hadde
10,4 mill. kroner inklusiv 6,2 mill. kroner i gjenbevilgning fra 2016. Dette pga.
mindre aktivitet enn budsjettert da arbeidet har dreid seg om
fylkessammenslåing, mindre bruk av personalmidler samt sykepengerefusjoner
uten innsetting av vikar. Kommunikasjonsavdelingen hadde et mindreforbruk
på 0,3 mill. kroner som skyldes mindre kjøp av fagpersonell og lisenser.
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Utdanning som den største sektoren hadde et mindreforbruk på 35,4 mill.
kroner som ved årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Herav utgjorde
AVGO 14,5 mill. kroner og skolene 20,9 mill. kroner. På AVGO skyldtes
mindreforbruket at det var merinntekt på gjesteelever og landslinjer med 6,1
mill. kroner mens det var mindreforbruk på disse områder i mill. kroner;
språkopplæring, voksenopplæring og fellesutgifter med 5,2, VFS-prosjektene
3, redusert aktivitet og besparelser 5,2 samt et merforbruk innen fagopplæring
med 5. Alle skolene hadde mindreforbruk i mill. kroner slik; Meråker 0,8, Ole
Vig 2,2, Levanger 3,3, Verdal 1,1, Leksvik 2,1, Inderøy 1,8, Mære 1,3, Olav
Duun 1,6, Steinkjer 3,8, Grong 1,3 og Ytre Namdal 1,3. Mindreforbruket ved
skolene er bl.a bevilgede utstyrsmidler som ikke ble brukt som følge av utsatte
bygningsmessige arbeider hvor utstyr skal plasseres. I tillegg er midler tildelt
med helårsvirkning og skal brukes våren 2018.
Tannhelse og folkehelse har merforbruk på 5,3 mill. kroner. Innen sektoren har
tannhelse merforbruk på 6,5 mill. kroner. Svikt i honorarinntekter forklarer
mesteparten av merforbruket mens det er mindre avvik på flere poster.
Folkehelse har mindreforbruk på 1,2 mill. kroner som er forskyvelse i utbetaling
av aktivitetsmidler folkehelsetiltak.
Fagskolene hadde et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Ytre Namdal fagskole fikk
styrket sitt budsjett høsten 2017 ved oppstart av maskinoffiserutdanningen og
hadde 1,4 mill. kroner i mindreforbruk. Av dette var 0,7 mill. kroner
utstyrsmidler som skal brukes i 2018. Fagskolen felles hadde et lite merforbruk
mens Steinkjer Fagskole hadde tilsvarende mindreforbruk.
Samferdsel hadde et mindreforbruk på 17,4 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. Kollektivsiden ved
Administrasjon, bilruter, båt/ferje hadde mindreforbruk 17,8 mill. kroner som
har sin årsak i gunstige kostnadsutvikling i 2016 og som var grunnlag for
avtalereguleringene i 2017. Tilrettelagt transport for funksjonshemmede hadde
et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. På fylkesveg drift/vedlikehold, miljø og
trafikksikkerhetstiltak var det et merforbruk på 6,5 mill. kroner. I tillegg til at
SVV i sin rapport på fylkesveg har 10,4 mill. kroner i merforbruk har vi i
fylkeskommuneregnskapet regnskapsført og periodisert 1 mill. kroner samt
andre mindre avvik ift. budsjett med 1,6 mill. kroner i lavere utgift. I tillegg
inntektsføring av erstatning på asfaltskader i militærøvelsen Cold Response i
2016 med 3,3 mill. kroner. På fylkesvegregnskapet er merforbruket i hovedsak
innen driftskontrakter og bruvedlikehold.
Kontroll og tilsyn hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond.
Regional utvikling hadde et mindreforbruk på 5 mill. kroner som ved
årsavslutningen ble avsatt til disposisjonsfond. 3 mill. kroner av dette var
relatert til reduserte stillingsandeler, sykelønnsrefusjon og mindreforbruk på
enkeltposter som interne utviklingsmidler. 2 mill. kroner skyldes
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egenfinansierte prosjekt med utsatt aktivitet som følge av arbeidet med
fylkessammenslåingen.
Kultur hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner som ved årsavslutningen ble
avsatt til disposisjonsfond. Mindreforbruket på sektoren skyldtes lønnsposter
og sykelønnsrefusjon med 1,4 mill. kroner. I tillegg mindreforbruk på
innvandrerråd, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet på ca.
0,4 mill. kroner samt utsatt aktivitet på enkelte prosjekt.
Fylkestingets enekompetanse, finans hadde en merinntekt på 5,9 mill. kroner.
Innen dette område føres avregning av pensjonskostnader. Pensjon
budsjetteres og avsettes på de enkelte sektorer. Avregningene førte til en
merinntekt på 1,4 mill. kroner på sektor 9, hvorav pensjonene i SPK fikk et
avvik på 0,1 mill. kroner og KLP 1,4 mill. kroner i form av inntekt mens
arbeidsgiveravgift på dette utgjorde 0,1 mill. kroner i merutgift.
Konsesjonskraftinntekter utover budsjettet på Regional utviklingsavdeling er
ført her med 5,6 mill. kroner og var ikke budsjettert. Ved driftsrapport 2/2017
var det signal om noe høyere konsesjonskraftinntekter. Kjøp av varer og
tjenester har et merforbruk på 1,1 mill. kroner og er i hovedsak
underbudsjetterte bank-/finansgebyrer samt kjøp av finanstjenester.
Forøvrig vises til omtale i Årsregnskapet.
Sektorene får i budsjett tildelt netto driftsramme. I regnskapet 2017 er
sektorenes netto driftsutgifter 2199,9 mill. kroner som fordeler seg slik i mill.
kroner i sektordiagram:
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Brutto og netto driftsresultat og mindreforbruk i driftsregnskapet
Økonomisk oversikt - drift
Regnskap 2017

Rev. budsj
2017 Regnskap 2016

Regnskap
2015

i mill. kr

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige tilskudd
Andre overføringer
Inntekts- og formueskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

-27,2
-75,2
-457,2
-1 578,4
-86,6
-0,3
-667,6
-5,6
-2 898,1

-31,2
-63,9
-371,8
-1 578,2
-83,1
-0,5
-657,3

-27,0
-77,7
-470,0
-1 571,9
-71,8
-1,0
-647,9

-25,3
-66,4
-514,8
-1 538,4
-19,2
-0,3
-605,6

-2 785,9

-2 867,3

-2 770,1

886,9
238,6
727,9
568,4
445,5
141,3
-74,1

860,4
232,3
654,8
578,5
436,4
141,3
-52,3

862,6
227,6
721,1
554,7
392,4
133,2
-74,5

849,2
212,8
694,6
528,6
380,7
121,5
-74,0

2 934,4

2 851,4

2 817,2

2 713,4

36,3

65,5

-50,1

-56,7

Finansinntekter
Renteinntekter og garantiprovisjon
Utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Sum eksterne finansinntekter

-26,6
-19,1
-0,1
-45,8

-25,9
-23,4
-49,3

-164,0
-19,0
-0,6
-183,6

-172,0
-21,2
-0,2
-193,4

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Sum eksterne finansutgifter

56,3
109,8
166,1

67,7
109,8
177,5

62,1
106,3
168,4

63,9
106,3
170,2

Resultat ekst. finanstransaksjoner

120,3

128,2

-15,1

-23,2

Motpost avskrivninger

-141,3

-141,3

-133,2

-121,5

15,4

52,5

-198,4

-201,4

Bruk av avsetninger
Bruk av udisponert fra tidligere år
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-101,2
-88,1
-110,3
-299,6

-101,2
-88,1
-92,9
-282,2

-110,7
-58,3
-77,8
-246,7

-29,9
-58,1
-64,1
-152,1

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

63,1
126,4
73,8
263,2

65,1
126,4
38,2
229,7

133,5
102,9
107,5
343,9

101,4
62,1
79,3
242,9

-101,2

-110,7

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Eksterne finansieringstransaksjoner

Netto driftsresultat
Interne finansieringstransaksjoner

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)
Til inndekning senere år (underskudd)

-21,0
0,0

Resultat etter int. finanstransaksjoner
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Sentrale resultatbegrep i det fylkeskommunale regnskapet:






Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drift inkludert
avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for
fylkeskommunens evne til å finansiere deler av årets investeringer over
driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk.
Netto driftsresultat viser resultatet av den ordinære, løpende drift
innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. Vi korrigerer for
virkningen av avskrivninger og erstatter dette med avdrag på lån. I
tillegg er netto renteutgifter trukket fra brutto driftsresultat.
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er bunnlinja som viser om det er
disponert mere/mindre enn eller i samsvar med det innvilgede budsjett
gitt av fylkestinget.

Brutto driftsresultat i 2017 var negativt med 36,3 mill. kroner ved at utgiftene
var større enn inntektene. Til sammenligning var det budsjettert med negativt
driftsresultat 65,5 mill. kroner slik at brutto driftsresultat er 29,2 mill. kroner
bedre enn budsjettert. I 2016 var brutto driftsresultat positivt med 50,1 mill.
kroner.
I 2017 har vi bl.a. høyere driftsinntekter enn budsjettert med 112,2 mill. kroner.
Brukerbetalinger og andre overføringer er de eneste hovedposter som har en
inntektssvikt på hhv. 4 og 0,2 mill. kroner. Andre salgs- og leieinntekter har en
merinntekt på 11,3 mill. kroner hvorav salg har merinntekt på 12,2 mill. kroner
mens husleieinntekter har svikt i inntekt på 0,9 mill. kroner. Overføringer med
krav til motytelse er 85,4 mill. kroner mere enn budsjettert og som skyldes
økning i momskompensasjon, øremerka tilskudd, sykepenger og refusjon fra
andre fylkeskommuner og kommuner. Rammetilskudd fra staten og andre
direkte og indirekte skatter hvor naturressursskatt er ført, er til sammen 5,8
mill. kroner mere enn budsjettert. Andre statlige tilskudd er 3,5 mill. kroner
mere enn budsjettert hvor det er nedgang i rentekompensasjon mens det er
økning innen overføringene på kulturområdet. Inntekts- og formuesskatt er
10,3 mill. kroner mere enn budsjettert.
Driftsutgiftene er 83 mill. kroner høyere enn budsjettert. Innen driftsutgiftene er
det økning innen lønns- og sosiale utgifter 32,8 mill. kroner, kjøp av varer som
inngår i egenproduksjon 73,1 mill. kroner samt overføringer med 9,1 mill.
kroner. Det er lavere utgifter enn budsjettert på kjøp av varer og tjenester som
erstatter egenproduksjon med 10,1 mill. kroner. Pensjonsavregning inngår i
sosiale utgifter og utgjør merinntekt på 1,4 mill. kroner, jfr regnskapsskjema 1B
og omtale pensjoner. Også i 2017 fortsetter trend med at det er større andel
fordelte utgifter internt enn budsjettert. Lønn og sosiale utgifter er den største
posten innenfor driftsutgiftene og utgjør 38,4 % av driftsutgiftene. Sum
lønnsutgifter i % av driftsutgifter viser en liten nedgang fra 2016 hvor det
utgjorde 38,7 %. I 2012 var dette forholdstallet til sammenligning på 40,2 %.
Budsjettering med negativt brutto driftsresultat (utgifter større enn inntekter)
har i mange år vært sett i sammenheng med eksterne finansieringsposter som
renteinntekter på ansvarlig lån til NTE. Uten dette ville budsjetteringen av
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driftsutgifter vært redusert tilsvarende. I 2016 ble utlånet iht. avtale nedskrevet
med 1800 mill. kroner til 195,4 mill. kroner. Som følge av dette fikk
renteinntektene en stor nedgang i 2017 både i budsjett og regnskap. Når brutto
driftsresultat avviker fra budsjett kan noe forklares med at nye prosjekt kommer
inn og utgift/inntekt ikke alltid budsjetteres når det skal dekkes av eksterne
midler.
Da deler av driftsutgiftene inklusive merforbruket i forhold til budsjett
finansieres av fonds, kan vi for analyseformål korrigere brutto driftsresultat slik:

mill. kr
Brutto driftsresultat
Bruk av bundne fonds
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert brutto driftsresultat

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
36,3
65,5
-50,1
-56,7
109,7
-41,5
19,3
-110,3
-92,9
-77,8
-64,0
-129,0
-129,7
-136,1
-88,1
-88,1
-58,3
-58,1
-46,2
-129,4
-142,9
-162,1
-115,5
-186,2
-178,8
-65,5
-300,6
-259,7

Korrigeringen forbedrer brutto driftsresultat for 2017 fra 36,3 mill. kroner til et
resultat på -162,1 mill. kroner hvor inntektene er større enn utgiftene. Dette er
det korrigerte brutto driftsresultatet før en trekker inn eksterne
finansieringsposter.
Utviklingen gjennom år i brutto driftsresultat som regnskapsført i mill. kroner:
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Netto driftsresultat: I 2017 var utgiftene høyere enn inntektene. Dette ga et
netto driftsresultat på 15,4 mill. kroner og som var 37,1 mill. kroner bedre enn
revidert budsjett for samme. I 2016 var tilsvarende -198,4 mill. kroner og 135,4
mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Hovedårsaken til avvik i 2017 var for
uten avvik i brutto driftsresultat avvik på finansområdet med 7,9 mill. kroner
som skyldes noe lavere finansinntekter, samtidig som renteutgifter er
budsjettert med en viss margin og ble lavere enn budsjettert.
Netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter var på -0,5% i 2017 mot 6,9
% i 2016. ( 7,3 % i 2015, 1 % i 2014, og 7 % i 2013). Gjennomsnittet for
fylkeskommunene i 2017 er til sammenligning på 4,2 %. KS sin anbefaling for
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dette forholdstall er 4% fra 2014 etter anbefaling og gjennomgang fra Teknisk
beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi. Anbefaling
gjelder først og fremst i makro - alle fylkeskommuner sett under ett – og ikke
den enkelte fylkeskommune. Anbefalingen bygger på en tenkning om “absolutt
kommunal formuesbevaring”. Det er en teoretisk størrelse som bl.a. inkluderer
kapitalslit/avskrivninger (istedenfor avdrag), deflatering av gjeld og
bompengeinntekter og andre inntekter i investeringsregnskapet. Dette er
nødvendig for å kunne opprettholde et visst handlingsrom i forhold til sparing
og investeringer. I 2014 hadde vi en lav prosentvis netto driftsresultat pga.
endringer i rutiner ift. kulturbygg- og spillemidler samt et tilskudd til investering i
Inderøy kommune. I 2017 er det langt lavere finansinntekter enn tidligere år og
som følge av endret låneavtale med NTE som gjør det største utslaget og som
gir oss lavere handlingsrom. 2001 var det siste året vi hadde et negativt
forholdstall. Dette var -1,45% og var det siste året hvor sykehusene var en del
av fylkeskommuneregnskapet.
Utviklingen i netto driftsresultat i % av driftsinntektene framgår slik:
7,3

8

6,9

7

7
6
5

4

4
3
2

1

1
-0,5

0
-1
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Netto driftsres i % av driftsinntekter

Fylkeskommunen skal iht. Kommunelovens § 46, nr. 6 og 7, oppfylle
balansekravet mellom inntekter og utgifter i driftsregnskapet. Det vil si at brutto
driftsresultat foruten å dekke avdrag og renter, skal dekke nødvendige/bundne
avsetninger og dels i bestemmelsen om at det i årsbudsjettet kan avsettes
midler til bruk i senere budsjettår. For å se om balansekrav er oppfyllt og hvor
stor andel av driftsresultatet vi har til fri disposisjon kan vi analysere netto
driftsresultat. Vi korrigerer netto driftsresultat for bruk av tidligere års
overskudd, frie og bundne fond og setter av til pliktige/bundne fond. Det
korrigerte netto driftsresultat viser etter dette hva vi har til fri disposisjon ved at
inntektene er større enn utgiftene. Vi oppfyller da balansekravet i regnskap og
budsjett for 2017:
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tall i mill. kroner
Brutto driftsresultat
Tilbakeførte avskrivninger
Netto finansposter eks. avdrag
Avdrag på lån
Netto driftsresultat
Bruk av bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av tidligere års overskudd
Avsetning til bundne fond
Korrigert netto driftsresultat

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
36,3
65,5
-50,1
-56,7
109,7
-41,5
19,3
-141,3
-141,3
-133,2
-121,5
-110,5
-99,2
-84,4
10,5
18,4
-121,4
-129,5
-128,7
-140,0
-117,7
109,8
109,8
106,3
106,3
103,6
94,1
83,9
15,3
52,4
-198,4
-201,4
-25,9
-186,6
-98,9
-110,3
-92,9
-77,8
-64,0
-129,0
-129,7
-136,1
-88,1
-88,1
-58,3
-58,1
-46,2
-129,4
-142,9
-101,2
-101,2
-110,7
-29,9
-62,0
-53,6
-62,9
73,8
38,2
107,5
79,3
75,4
153,2
137,4
-210,5
-191,6
-337,7
-274,1
-187,7
-346,1
-303,4

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017, var på 21 mill. kroner etter avsetning
av mindreforbruk på sektorer/virksomheter med 74,1 mill. kroner til
disposisjonsfond i regnskapsavslutningen iht. vedtak i FT-sak 41/17. I 2016 var
mindreforbruket 101,2 mill. kroner hvor resultatet på sektorer/virksomheter
først ble en del av gjenbevilgning påfølgende år. Utviklingen i regnskapsført
netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk (mill. kroner):
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4 Økonomiutvikling i investering
Investeringsregnskap/-budsjett er iht. gjeldende regler ettårig og skal ha et
realistisk budsjett med finansiering. Detaljer om investeringer i 2017 framgår av
årsregnskapets kapittel 2 og kapittel 4 med kommentar til
investeringsregnskapet. De samlede investeringer i 2017 var på 820,3 mill.
kroner og 8,6 mill. kroner mere enn revidert budsjett. Investeringene i 2017 var
466,7 mill. kroner høyere enn i 2016. Låneandelen for finansiering av
anleggsmidlene var på 39 % i 2017. Tilsvarende var 38 % i 2016 og 55 % i
2015.
Økonomiplanen for fylkeskommunen rulleres hvert år og endringer i
investeringstakten forsøkes innarbeidet når dette er kjent. I økonomiplan lagt i
2016 for 2018 er det beregnet 948,9 mill. kroner og i 2019 768,5 mill. kroner
som en inngang for Nord-Trøndelag fylkeskommune ved overgangen til
Trøndelag fylkeskommune. For 2018 er budsjettet for Trøndelag
fylkeskommune på investeringer 3657,7 mill. kroner og stor økning i forhold til
2017 hvor det til sammenligning var totale investeringer for Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag fylkeskommune på 2211 mill. kroner med budsjett på 2631,2
mill. kroner.
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De vesentligste avvik innenfor Regnskapsskjema 2A og B er innenfor:
Investeringer i anleggsmidler i 2017 var samlet på 809,6 mill. kroner med en
økning på 468,4 mill. kroner fra 2016. Dette er 9,3 mill. kroner mere enn
revidert budsjett for 2017
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Fylkesrådet, ledelse og stab hvor eiendom med bygg og anlegg inngår,
har mindreforbruk med 29,3 mill. kroner. I driftsrapport 1/2017 ble
opprinnelig budsjett innen sektoren økt med 20,2 mill. kroner inkludert
gjenbevilgning fra 2016 på 7,7 mill. kroner vedr. prosjekt som fortsatte i
2017. I driftsrapport 2/2017 ble budsjettet nedjustert med 51,2 mill.
kroner. Mindreforbruket i 2017 skyldes i hovedsak 4 prosjekter som har
endring i tidsplan; 429141 Hybelhus Mære -5,8 mill. kr, 432101 Olav
Duun Verkstedbygg -3,9 mill. kr, 435020 Ytre Namdal vgs verkstedhall 9,9 mill. kr og Verdal vgs renovering adm.fløy -4,3 mill. kr. I tillegg er det
flere mindre prosjekter som har mindreforbruk hvor arbeidet videreføres
i 2018 og noen prosjekter med merforbruk.



Utdanning har investert for 3,3 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette
gjelder egenfinansierte utstyrsmidler eller bruk av bundne
investeringsfond. Investeringene er finansiert uavhengig av om det er
manglende budsjett.



Tannhelse og folkehelse har investert for 0,7 mill. kroner mer enn
budsjettert. I dette inngår en avtale om investering for andre og
påfølgende refusjon med 0,9 mill. kr slik at reelt mindreforbruk er 0,2
mill. kr.



Samferdsel med investeringer i fylkesveger har et merforbruk på 35,2
mill. kroner. Vegbudsjettet i 2017 er totalt økt med 99,5 mill. kroner.
Inkludert i dette er styrking av budsjett i driftsrapport 1/2017 ved
gjenbevilgning ubrukte midler i rammen til Statens Vegvesen (SVV) fra
2016 med 19,7 mill. kroner. I tillegg styrkning med 36,8 mill. kr i samme
driftsrapport og en styrkning av budsjettet administrativt med overføring
av budsjettmidler fra drift til investering ift. mindreforbruk drift i 2016 med
15 mill. kroner. I driftsrapport 2/17 ble budsjettet økt med 27,9 mill.
kroner etter årsprognoser fra SVV. I årsrapporten fra SVV opplyses 18,2
mill. kroner i mindreforbruk. Forskjellen mellom SVV sitt regnskap og
fylkeskommunen sitt utgjør 35,2 mill. kroner ( -18,2 +43,6 +9,5 +0,3).
Dette forklares med at vi i fylkeskommunen sitt regnskap som er ført
etter fylkeskommunale prinsipper har periodisert utgifter i 2017 på 9,5
mill. kroner og i tillegg et mellomværende med Sør-Trøndelag
fylkeskommune på Fosenvegene på 43,6 mill. kroner og som ikke er
budsjettert. I SVV sitt regnskap er hovedårsaken til mindreforbruket fv
17/720 prosjektet hvor det var budsjettert med aktivitet på
Beitstadsundbrua i 2017, men kun forskuddet ble belastet mens det på
andre prosjekter er mer-/mindreforbruk.

Kjøp av aksjer og andeler er iht. budsjett.
Avsetning i 2017 er 0,7 mill. kroner mindre enn revidert budsjett. Dette gjelder
bundne, eksterne midler ved Ole Vig vgs. og utstyr til yrkessjåfør. Selv om det
er budsjett kan det ikke avsettes mere enn de eksterne mottatte midlene med
fratrekk av det som er investert.
Dokumentnr.: 201835911-3

side 16 av 42

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Bruk av lånemidler er 313,6 mill. kroner og er 156,7 mill. kroner lavere enn
budsjett. Alle lånemidler er oppbrukt. Låneopptak er forskjøvet og ikke opptatt
iht. budsjett pga. god likviditet.
Inntekter fra salg av anleggsmidler er på 0,2 mill. kroner. Dette var ikke
budsjettert.
Kompensasjon for merverdiavgift har en inntektssvikt på 17,5 mill. kroner.
Dette har sin årsak i at ordinære investeringer som gir momskompensasjon er
lavere enn budsjettert. Periodiseringer av utgifter er netto eks mva. og
mellomværende med Sør-Trøndelag fylkeskommune på Fosenvegene er eks
mva. slik at totalt blir kompensasjonen lavere selv om årets investeringer er
høyere enn budsjettert.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner er 12 mill. kroner mere enn revidert
budsjett. Avdrag på utlån til NTE er 2,5 mill. kroner mens refusjon fra
kommuner er 6,6 mill. kroner og er relatert til g/s veg og Inderøy vgs Akset. I
tillegg refusjon fra andre private 0,9 mill. kroner vedr. tannklinikker, øremerka
tilskudd på Ole Vig vgs yrkessjåfør 0,9 mill. kroner og 1 mill. kroner på refusjon
fra stat på g/s veg.
Andre inntekter er 0,2 mill. kroner som er salg ift. vegregnskapet.
Overført fra driftsregnskapet er 0,6 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
Dette er i hovedsak investering i utstyrsmidler på Utdanningssektoren.
Utstyrsmidler er egenfinansierte og det overføres fra driftsregnskapet akkurat
beløpet som trengs for å finansiere opp de enkelte prosjekter. Budsjett på dette
område og for sektorene egenfinansierte investeringsprosjekter er delegert til
administrasjonssjefen.
Bruk av avsetninger er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjett og gjelder bruk av
bundne fond i forbindelse med kjøp utstyr ved yrkessjåfør Ole Vig vgs.
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5 Økonomiutvikling i balanse og finansiell status

Regnskapsmessig viser oversikten at fylkeskommunens finansielle status er på
et tilfredstillende nivå.
Likviditet
Likviditeten er fylkeskommunens evne til å møte løpende forpliktelser og er
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, uttrykt som arbeidskapital.
Det er også av interesse å se denne i forhold til fylkeskommunens samlede
driftsinntekter.
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Utvikling i arbeidskapital/likviditet kan illustreres som følger:
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Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) var 1,3 ved
utgangen av 2017 og en nedgang fra 1,8 ved utgangen av 2016. Dette
oppfattes fortsatt som tilfredsstillende, men burde ifølge teori vært >2.
En strengere vurdering av likviditetsgrad gjøres gjennom likviditetsgrad 2.
Denne viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidler som kasse,
bankinnskudd og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2 er 0,8 mot 1,2 i 2016.
Likviditetsgrad 2 viste en nedgang i flere år, men økte i årene 2015 og 2016.
Ifølge teori bør likviditetsgrad 2 være > 1. At likviditetsgraden går kraftig ned
ned i 2017 kan ses i sammenheng med at anvendelse av midler i 2017 er
større enn anskaffelse av midler og at det i tillegg er utsatt låneopptak.
Likviditeten vil variere noe over året og vil være under noe press i enkelte
måneder. Dette har bl.a. sammenheng med tidspunkt for låneopptak, måneder
uten utbetaling rammetilskudd, avdragsbetaling vedrørende lån samt at
eieruttak fra NTE skjer først medio desember måned.
Egenkapital
Fylkeskommunens egenkapital består av frie og bundne fonds, årets
mindreforbruk samt kapitalkontoen. Den siste representerer
egenfinansieringen av registrerte anleggsmidler.
Egenkapitalen før årets resultat pr. 31.12.2017 var på 2076,1 mill. kroner.
Tilsvarende ut 2016 var 3737,7 mill. kroner og en total nedgang på 1661,6 mill.
kroner. Av endringen hadde disposisjonsfond en økning på 29,3 mill. kroner.
Bundne fond til driftsformål en nedgang med 37,2 mill. kroner. Ubundne
investeringsfond gikk ned med 5,3 mill. kroner mens bundne investeringsfond
økte med 2 mill. kroner. Kapitalkontoen hadde en nedgang på 1478 mill.
kroner. I 2017 er aksjepost i NTE Holding AS overført vederlagsfritt til
kommuner i Nord-Trøndelag med 1823,7 mill. kroner. Dette iht. FT-sak 10/17.
Udekket i investeringsregnskapet er 172,4 mill. kroner. Overføring av aksjepost
og andre motposter mot kapitalkontoen som avgang og aktivering fast
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eiendom/utstyr, endring pensjonsmidler/-forpliktelser, låneendringer, endringer
og tap aksjeposter forklarer den totale nedgangen på kapitalkontoen.
Spesifikasjon og utvikling av
egenkapital i hele 1000 kr:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Endring i regnskapsprinsipp
66 701
66 701
66 701
66 701
66 701
66 701
Disposisjonsfond
-313 185
-283 823
-239 600 -241 920 -209 870
-201 192
Bundne fond; øremerkede midler
inkl bundne midler fra Regionalt
utviklingsfond
-86 834
-124 032
-94 329
-79 071 -133 287
-109 778
Ubundne investeringsfond
-4 349
-9 719
-8 306
-19 458
-21 920
-16 219
Bundne investeringsfond
-3 943
-1 863
-1 459
-1 248
-1 385
-1 291
Regnskapsmessig mindreforbruk
-20 979
-101 175
-110 656
-29 912
-61 999
-53 657
Udekket i investeringsregnskapet
172 395
402
Kapitalkonto
-1 906 837 -3 384 930 -5 169 420 -4 868 562 -4 657 555 -4 540 941
Sum egenkapital
-2 097 031 -3 838 842 -5 556 667 -5 173 470 -5 019 315 -4 856 377

Egenkapitalen i prosent av sum egenkapital og gjeld (egenkapitalandelen) var
pr årsskifte på 28 % og gikk ned med 15 % fra 2016. Egenkapitalandelen eller
soliditeten anses fortsatt å være betydelig.
Hovedpostene i balansen er nærmere omtalt i årsregnskapets kapittel 5.
Vi viser også til etterfølgende avsnitt om fylkeskommunens finansforvaltning.

6 Finansforvaltning
Innledning
Finansforvaltningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune var regulert av
finansreglementet, fastsatt av fylkestinget i juni 2010, sak 10/32, i medhold av
”Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning” av 9.6.2009,
gjeldende fra 1.7.2010. Denne er gitt i medhold av kommunelovens § 52 punkt
2.
Myndighet innenfor området var delegert fra fylkestinget via fylkesrådet til
administrasjonssjefen.
Finansrutiner ble utarbeidet i løpet av 2012, og gjennomgått av sakkyndig
instans (KomRev Trøndelag IKS). Fylkesrådet har i sak 14/13 vedtatt endelige
finansrutiner.
Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners
og fylkeskommuners finansforvaltning". Forskriften inneholder omfattende
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bestemmelser om rapporteringsgrad. På denne bakgrunn er det innledningsvis
laget et kort sammendrag, som ikke oppfyller kravet i forskriften, men som gir
leseren en grei og rask oversikt over hovedlinjene i fylkeskommunens
innlånsportefølje.
Innskudd og plasseringer
Fylkeskommunen hadde Sparebank 1 SMN som hovedbankforbindelse i
perioden 1.1.2013 - 31.12.2017. Ledige midler var pr. 31.12.2017, plassert i
henhold til bankavtalen. I tillegg var 30 mill. kroner plassert i Grong sparebank,
10 mill. kroner i Hegra sparebank samt 3,6 mill. kroner i KLP Pengemarked.
Sum bankinnskudd og plasseringer varierte gjennom året, og var samlet pr.
31.12.2017 på 581,1 mill. kroner. I tillegg KLP pengemarkedsfond på samlet 3,8
mill. kroner.
Korrigerer vi for skattetrekkskonto, andel av bundne midler, egenkapital
regionalt utviklingsprogram og plasseringer er driftslikviditet ved årets slutt ca.
343,7 mill. kroner. Snitt månedlige drifts- og investeringsutgifter som belaster
likviditet er på ca. 252,5 mill. kroner. Driftslikviditeten er i snitt godt over månedlig
løpende likviditetsbehov og kassekreditt har ikke vært benyttet i 2017.
Utvikling i driftslikviditet 2017 eks. skattetrekk og plasseringer (tall i 1000 kroner):
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Grafen viser likviditet i 2015, 2016 og 2017 sammenlignet med
likviditetsbudsjett 2017.
Samlet renteinntekt på innskudd og plasseringer og garantiprovisjon var i 2017
0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Generelt er innskuddsrenter fortsatt
lave. De fleste rentesatsene på innskudd og plasseringer er knyttet til 3måneders norsk interbankrente (3M nibor). Ved IMM desember var 3M nibor
0,81 % mot 1,17 % ved forrige årsskifte.

Kontrollskjema plasseringer
Plassering utenfor bank

ja

Er plasseringen vurdert opp mot
likviditetsprognosen? Finansreglement kap. 6,
avsnitt 1.

x

Er plasseringen vurdert opp mot ulike typer
finansiell risiko? Finansreglement kap. 5,
avsnitt 1 og kap. 6, avsnitt 2

x

Er plasseringen vurdert opp mot
begrensningene i finansreglementet?
Finansreglement kap. 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8.

x

Er avkastningspotensialet på plasseringen
vurdert opp mot avkastning på konsernkonto?
Finansreglementet kap 6, avsnitt 1.

x

nei

merknad

Ja = i samsvar med rutiner og finansreglement
Nei = avvik fra rutiner og finansreglement
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Låneporteføljen
Sammendrag
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning er endret fra
01.01.17. Det er mer fokus på gjeld, spesielt på kortsiktig gjeld og
refinansieringsrisiko. Vi har ikke endret finansreglementet, i og med
sammenslåingen fra 1.1.18
Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 0,5 % fra mars 2016, da den
ble satt ned fra 0,75 %. Mot slutten av året konstaterer Norges Bank at
oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Styringsrenten vil bli liggende på
dagens nivå den nærmeste tiden framover, men man venter mulig renteheving
fra slutten av 2018, eller begynnelsen av 2019. Lange renter (10-års swap1)
har steget betydelig i løpet av 3. tertial, etter å ha falt noe tidligere på året.
Marginen2 på lån med rente basert på Nibor3 i Kommunalbanken er
0,6 prosentpoeng, mot 0,7 ved forrige årsskifte.
Samlet lånevolum ved årsskiftet er 2.530 mill. kroner. Långivere er
Kommunalbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig
porteføljerente4 er 2,02 % og andelen fastrente5 er 24 %. Lån som skal
refinansieres de neste 12 måneder utgjør 585 mill. kroner, eller 23 % av samlet
lånevolum. Gjennomsnittlig tid til forfall på hele låneporteføljen er 7,3 år.
Finansforskriften
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i den
såkalte finansforskriften, med virkning fra 01.01.17. Endringene gjelder bl.a.
refinansieringsrisiko6 ved opptak av lån, og at vi skal opplyse om verdien av
lån som forfaller og som må refinansieres de neste 12 måneder. Begrepet
«finansforvaltning» erstattes med «finans- og gjeldsforvaltning». I tillegg er
anskaffelsesforskriften endret, slik at «banklån» ikke lenger må kunngjøres.

1

Rentebytteavtale (renteswap) er en avtale mellom to parter (f.eks. en bank og fylkeskommune) om å
bytte rente. Vi bytter flytende rente (f.eks. 3M nibor) mot fast rente. Vi bruker renteswapper for å få en
ønsket struktur med fast-/flytende rente i vår låneportefølje. Det er kun rentedifferansen som betales
(ingen hovedstol) for det avtalte beløpet. Økonomisk uttrykt er nåverdien av renteswappen null ved
inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten. Ved utløpet av
perioden vil nåverdien igjen være null.
2 Det vi må betale i tillegg til markedsrenten
3 Nibor (f.eks. omtalt som 3M nibor) er en interbankrente = rente for lån mellom banker. Mer presist:
Hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til, gjennom
valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 måneders rente, derav betegnelsen 3M nibor
4 Renten for hele låneporteføljen, sett under ett
5 Fastrente er en rente som er fast over lånets løpetid, man sikrer renten for en periode
6 Risiko for at vi ikke får hentet inn ny kapital når eksisterende lån forfaller
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Markedet for lån med fylkeskommunal risiko
Norges Bank har holdt styringsrenten på 0,5 % siden mars 2016, da den ble
satt ned fra 0,75 %. Mye kan tyde på at dagens nivå på 0,5 % vil være bunnen.
Mest i fokus nå, er en mulig renteøkning i løpet av et års tid.
I markedet for fremtidige renteavtaler (FRA-markedet)7 handles nivået på
fremtidig 3M niborrente. Her ser vi at markedsaktørene legger til grunn en

økning i den korte renten framover.
Vi benytter denne kurven som utgangspunkt, for å prognosere renteutgiftene
på lån med flytende rente.
Kravet til den motsykliske bufferen (egenkapital)8 i bankene er økt med 0,5
prosentpoeng med virkning fra 31.12.17. Dette treffer også Kommunalbanken,
som i tillegg er ansett som en systemkritisk bank (1 av 3) i Norge. Isolert sett
reduserer dette utlånsevnen, øker marginkravet på lån og tar ned kapasiteten
til å betale eieren utbytte. Bankene har lenge forberedt seg på dette.
Kommunalbanken reduserte marginen på sine nibor-lån fra 0,70 % til 0,60 %,
fra 1. august 2017.

7

FRA-markedet/FRA-rente: FRA-rente er framtidig renteavtale (forward rate agreement). Den gjelder
for et avtalt beløp, fra et framtidig tidspunkt. Mest brukt er 3-månedersperioder (3M). Det betales kun
rentebeløp (netto), ingen hovedstol. Ved hjelp av flere slike FRA etter hverandre, i 3-månedersperioder,
kan lage en grafisk framstilling, forwardkurven. Den regnes som markedets prising av framtidig
kortrente.
Bankene er pålagt å bygge opp en kapitalreserve når finansielle ubalanser bygger seg opp. Dette kalles en
motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet fastsetter kravet til denne bufferen hvert kvartal.
8
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Sammensetning av låneporteføljen
Ved utløpet av desember består låneporteføljen av lån fra Kommunalbanken,
KLP og verdipapirmarkedet. Til sammen utgjør disse lånene 2.530 mill. kroner.

Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering
Avdrag
Vi har betalt avdrag på lån på til sammen 109,8 mill. kroner.
Refinansiering og nytt låneopptak
Et obligasjonslån pålydende kr 379 221 000, kom til forfall den 15. mars. Etter
anbud tok vi opp et såkalt FRN-lån9 i Kommunalbanken, på samme beløp,
med flytende rente basert på 3M nibor, og renteregulering hver 3. måned på
IMM. I tillegg til niborrenten kommer en fast margin på 0,37 prosentpoeng.
Lånet forfaller til full innfrielse pr. IMM mars 2020. Vi skal ikke betale løpende
avdrag på lånet.
Vi ba samtidig om pris på refinansiering av sertifikatlån pålydende kr 36 789
147, som forfalt i februar. Vi besluttet imidlertid å la være å refinansiere dette
lånet, og lot det gå inn som en del av årets avdrag.
Vi tok opp et nytt obligasjonslån (FRN-lån) i august 2017 på 300 mill. kroner,
med forfall i mars 2019, med renteregulering på hver IMM-dato, og med fast
marginpåslag på 0,15 %-poeng i tillegg til niborrenten.
Bortfall fastrente
Fastrente på 3,697 % for 100 mill. kroner kom til forfall IMM desember.
Løpetid på lånene
Tabellen viser en oppstilling av alle lån med långiver, lånevolum, hvor stor
andel hvert lån utgjør av samlet lånevolum og innfrielsestidspunkt. I tillegg
vises løpetiden i kolonnen til høyre, dvs. hvor lang tid (antall år) det er til
forfall/innfrielse. Lån som har kortere tid til forfall enn 1 år er markert med gult.
På nederste linje fremgår en vektet gjennomsnittlig løpetid.

9 Lån

med fast margin som påslag til en flytende rente
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Det er to lån som har kortere løpetid enn 1 år. Til sammen utgjør disse 23 % av
samlet lånevolum. Vi har ofte tatt opp lån med kort løpetid, for å oppnå lavere
lånerente. Det er alltid en avveining i hvilken grad vi skal gjøre dette.
Sammensetningen av låneporteføljen er innenfor begrensningene i
finansreglementet.
Om fylkeskommunens låneportefølje
Fylkeskommunens lån i Kommunalbanken og KLP har flytende rente basert på
3M-nibor. Lånene rentereguleres hver 3. måned lik 3M nibor pluss et
margintillegg. Lånene her har lang løpetid, med unntak for et FRN-lån.
Tre lån er via verdipapirmarkedet. De har flytende rente på samme måte som
lånene i Kommunalbanken, men marginen er lavere og ligger i intervallet 0,150,52 prosentpoeng. FRN-lånet i Kommunalbanken har en margin på 0,37 %.
Fylkeskommunens fastrenter utgjør 24 % av samlet lånevolum. Fastrentene er
etablert som rentebytteavtaler10. Fast rente sikrer kontantstrømmen for det
etablerte volumet og gjør porteføljerenten mer stabil.

10

Rentebytteavtale (renteswap) er en avtale mellom to parter (f.eks. en bank og fylkeskommune) om å
bytte rente. Vi bytter flytende rente (f.eks. 3M nibor) mot fast rente. Vi bruker renteswapper for å få en
ønsket struktur med fast-/flytende rente i vår låneportefølje. Det er kun rentedifferansen som betales
(ingen hovedstol) for det avtalte beløpet. Økonomisk uttrykt er nåverdien av renteswappen null ved
inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten. Ved utløpet av
perioden vil nåverdien igjen være null.
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Tabellen under viser hver enkelt fastrenteavtale med volum og rentenivå:

Nedenstående graf illustrerer en framskriving av fastrenteandelen i
låneporteføljen. Her har vi forutsatt at fremtidige låneopptak og avdrag blir i
henhold til tidligere plan. Vi har, i denne oversikten, lagt til grunn at vi ikke
etablerer nye fastrenter i perioden (selv om andelen fastrente skulle falle lavere
enn kravet i finansreglementet).

Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon11 (varighet) på 1,00 år, mens
rentefølsomheten ligger på 0,99 %.

11

Durasjon: Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall, og renter betales underveis. Til sammen
utgjør de lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det
tar før disse kontantstrømmene betales. Litt upresist kan man si at durasjonen er et uttrykk for
gjennomsnittlig rentebinding.
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Strategi for rentesikringer
Fylkeskommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av
rentesikring. Vi bruker rentesikringer for å skape forutsigbarhet og stabilitet, i
kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Vi etablerer rentesikringene iht. intern
strategi for innlån og rentesikring. Vi forutsetter lang tidshorisont og at
rentesikringene vil bli holdt til forfall.
Markedsverdi på låneporteføljen og rentesikringer
Verdien på en rentesikring er null når vi etablerer den, da dette skjer til
markedspris. Ved opphør/utløp av rentesikringen vil verdien igjen være null. I
mellomtiden varierer verdien av rentesikringen i takt med at markedsrenten
avviker fra nivået sikringen er etablert på. Jo lengre rentesikringen er, jo større
vil utslagene i verdi bli.
Iht. finansforskriften skal vi rapportere verdien på rentesikringer etablert ved
bruk av renteswapper. Porteføljeoppstillingen under viser at det er en negativ
verdi (overkurs) på renteswappene. Dette skyldes at de er etablert på et
tidspunkt med høyere rente enn det som er markedet nå.

Tabellen viser løpende renteswapper, med fastrente som betales, og flytende
rente (0,88 %) og markedskurs/markedsverdi på rentesikringen. Overkursen
for alle typer fastrente utgjorde samlet omkring 56 mill. kroner ved årsskiftet,
tilsvarende 2,2 % av lånevolumet.
Når det gjelder lån med flytende rente blir disse renteregulert fortløpende til
riktig markedsrente. Det vil derfor ikke oppstå særlige kursutslag her.
Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet
Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet
sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng viser vi til "Avviksanalyse"
nedenfor.
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Markedsrenter og egne betingelser
Gjennomsnittsrenten i låneporteføljen er 2,02 %. Hva den blir framover, kan vi
simulere ved noen forutsetninger: Kostnaden på flytende lån setter vi lik
forwardkurven (FRA-renten) og vi legger til eksisterende fastrenter. Vi legger til
grunn at fastrentene ikke blir endret/tilpasset i perioden. Vi forutsetter at vi ikke
etablerer nye fastrenter og legger til nye låneopptak samt avdrag (fra
økonomiplanen).
Framskrivingen her bygger på antakelse om marginen. Denne kan endres på
kort varsel for de fleste lånene. Vi får en porteføljerente som utvikler seg slik:

Sammenligning av renteutgifter (benchmarking)12
Vi har foretatt såkalt benchmarking av lånerenten, mot en referanserente13
som er sammensatt av 3M nibor (34 % vekt) og 4 års fastrente (66 % vekt). Vi
får da følgende figur:

12

Benchmarking er en metode for å sammenligne seg med andre eller med en på forhånd bestemt
størrelse
13 En rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt
benchmarking)
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Grafen foran illustrerer at det de siste årene har oppstått et avvik mellom
porteføljerenten og referanserenten. Dette skyldes 2 forhold:
 For det første har marginen på de flytende lånene økt mye i etterkant av
finanskrisen. Den har gått fra å være negativ med (mer enn) 0,15 prosent
til å bli positiv på 0,7 % for lånene i Kommunalbanken.
 Det andre forholdet er at referanseindeksens element av 4-års fastrente
hele tiden oppdateres med gjeldende markedsrente, mens porteføljen
beholder de gamle fastrentene som er etablert på høye nivåer. Med de
kredittmarginene som nå er gjeldende, vil porteføljerenten neppe komme
ned til referanserentens nivå.
Vurdering og håndtering av finansiell risiko
Vi vurderer den finansielle risikoen iht. interne rutiner for finansforvaltning. Det
innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av
risikotilpasninger og låneopptak. Vi arkiverer alle vurderingene.
Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og
innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi,
forskrift og gjeldende lov.
Rentesjokk (stresstest14)
Foran har vi framskrevet porteføljerenten framover. Basert på denne, men med
et tillegg for margin på lånene, kan vi beregne låneporteføljens brutto
rentekostnad. Nedenfor er denne rentekostnaden fremstilt grafisk. I tillegg er
det gjort en simulering der vi får en umiddelbar renteoppgang på 2 %
(rentesjokk). Figuren illustrerer og hvilken effekt dette får på brutto
renteutgifter.

14

Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige
stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.
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En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for fylkeskommunens
selvfinansierende lån (eks. bompengelån) og aktivaside (innskudd o.l). Det er
ikke tatt høyde for dette i beregningen foran.
Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport
Denne analysen er iht. gjeldende forskrift for kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning, vårt vedtatte finansreglement og fastsatte rutinebeskrivelser
for finansområdet.

Begrensningene i finansreglementet er overholdt.

Dokumentnr.: 201835911-3

side 31 av 42

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Økonomi og regnskap
Vurdering og håndtering av finansiell risiko
Denne vurderingen er iht. gjeldende forskrift for kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning, vårt vedtatte finansreglement og fastsatte
rutinebeskrivelser for finansområdet.
Kontrollskjema:

7 Framtidsutsikter
Fra 01.01.18 er Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune sammenslått til en fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune
er rettsetterfølger etter disse to tidligere fylkeskommunene og har overtatt alle
forpliktelser. Fylkestinget i Trøndelag vedtok 14.12.18 i sak 61/17,
økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. I dokumentet inngår
fylkeskommunens økonomiske rammer og framtidsutsikter.
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8 Organisering
Nord-Trøndelag fylkeskommune eier mindre andeler i en rekke selskaper og
andelslag. Bakgrunn for det enkelte eierskap varierer. Fylkestinget har i alle år
behandlet en årlig eiermelding, sist i sak 61/16, behandlet i fylkestinget
06.10.16. I 2017 var det ikke egen eiermelding.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har pr 31.12.17. overdratt eierskapet i NordTrøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE Holding AS) vederlagsfritt til
kommuner i Nord-Trøndelag. Den bokførte verdi av dette var 1823,7 mill.
kroner. Dette iht. FT-sak 10/17.
Innenfor kontroll og tilsyn kjøper fylkeskommunen ved kontrollutvalget,
tjenester fra KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS.

Organisasjonskart

Vi har laget kartet med vekt på å vise ansvaret i økonomiforvaltningen
pr. 31.12.17.
Virksomhetene Administrasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og
Administrasjonssjef som inngår i stab (sektor Fylkesrådet, ledelse, stab) har vi
ikke synliggjort i denne oversikten. Det samme gjelder virksomheten Fagskolen
felles (sektor Fagskolene).
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Etter vedtak i de to fylkestingene 27.04.16, vedtok Stortinget 08.06.16,
sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, med virkning fra
01.01.18. I sammenslåingsprosessen har ei fellesnemnd vært det øverste
politiske nivået inntil det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune
konstituerte seg i 18.10.17. Da ble fylkesutvalg og hovedutvalg valgt.
Den administrative organiseringen i Trøndelag fylkeskommune:

Vesentlige eierforhold
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS - eierskap og økonomisk
mellomværende
Nord-Trøndelag fylkeskommune har siden etableringen av Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk Holding AS vært eneeier av aksjene. Selskapet har 4
datterselskaper; NTE Nett AS, NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE
Elektro AS. Aksjekapitalen i holdingselskapet var pr 01.01.17 bokført med en
verdi på 1.823,7 mill. kroner. Iht. FT-sak 10/17 er eierskapet for selskapet i sin
helhet overført til kommuner i Nord-Trøndelag. I tillegg var 1995,1 mill. kroner
utlånt fra fylkeskommunen til selskapet i form av ansvarlig lån iht. sak 08/150 i
fylkestinget. I FT-sak 9/16 fra mars 2016 er vedtatt at ordningen med ansvarlig
lån avvikles. 1800 mill. kroner av lånet ble i 2016 nedskrevet og konvertert til
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egenkapital i selskapet. Rest saldo lån pr 31.12.2017 på 95,1 mill. kroner skal
avdras over 2 år.
De økonomiske overføringene fra selskapet til fylkeskommunen:
i mill. kroner:
Renteinntekter
Utbytte
Garantiprovisjon
Konsesjonskraftinntekter
Sum

2017 2016 2015 2014 2013 2012
15,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
17,1
17,4
20,0
20,0
20,0
0,0
0,3
0,4
2,8
3,0
9,7
9,8
7,6
6,5
2,0
6,2
11,2
5,9
40,0 174,3 174,8 179,2 190,9 165,7

Nærmere om overføringene:








Renteinntekter på ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet står tilbake for all
annen gjeld som selskapet har, men har prioritet foran aksjekapitalen og
eventuelle nye ansvarlige lån. Renteavtalen var tiårig fra desember 2009 og
videreføres inntil det ansvarlige lånet er nedbetalt i 2019.
Utbytte, er resultatbasert og ble vedtatt i FT-sak 08/150 fra oktober 2008.
Denne ble avløst av ny utbyttemodell fra 2016 som ble vedtatt i FT-sak
09/16. Etter inflasjonsjustering av egenkapital er eiers utbytteforventning at
minimum 25% av årsresultatet utbetales eier. Vedtaket sier videre at ved en
eventuell sammenslåing av fylkeskommunene i Trøndelag skal utbytte for
driftsåret 2017 tilfalle NTFK’s rettsetterfølger. Det utbytte som er ført i
fylkeskommunens regnskap i 2017 er utbytte for 2016.
Garantiprovisjon. Fylkestinget har vedtatt garanti for lån som selskapet
overtok i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap. Samlet garantert
lånemasse var 2.328 mill. kroner ved overføringen i juni 2007. Pr 01.01.17
var dette 733,2 mill. kroner. Lånemassen og dermed det faktiske garantiansvaret, reduseres i takt med avtalt nedbetaling av de aktuelle lånene. Pr
31.12.17 er garantiansvaret utløpt.
Konsesjonskraftinntekter er ikke knyttet til eierskapet. Fylkeskommunen
mottar verdien av den konsesjonskraften som ikke benyttes i
kraftkommunene. Konsesjonskraftutbetalingene bygger på et prisregime
knyttet til notert markedspris (NordPool) etter nærmere bestemmelser.

9 Etikk
Nord Trøndelag fylkeskommune har nedfelt sitt verdigrunnlag som uttrykker
hva som skal kjennetegne fylkeskommunens virksomhet innenfor alle dens
roller og funksjoner. Verdigrunnlaget er rettesnoren for alle ansatte og
folkevalgte og signaliserer for omverden hva som skal kjennetegne
fylkeskommunens virksomhet. Ved å ha et aktivt og bevisst forhold til
verdigrunnlaget og de etiske retningslinjer, står vi bedre rustet til å møte uetisk
atferd og korrupsjon.
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Vi ønsker å ha en tillitsskapende forvaltning med en høy etisk standard hvor
fylkeskommunen opptrer i samsvar med gjeldende lover og regler.
Fylkeskommunen skal ta samfunnsansvar ved å ta hensyn til de økonomiske,
miljømessige og sosiale konsekvensene av egen organisasjon.
Fylkeskommunen har flere systemer og mekanismer for å arbeide etisk riktig
og forhindre korrupsjon.
I 2017 er det ikke igangsatt noen spesielle tiltak på overordnet nivå i
forbindelse med etikk. I løpet av året har fokuset vært å forberede og å utvikle
nye felles verdier og styringsdokumenter for nye Trøndelag fylkeskommune.

10 Likestilling og diskriminering
Med bakgrunn i Likestillingsloven § 24, Diskrimineringsloven § 21,
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 25 og Kommuneloven § 48, skal det
redegjøres for den faktiske tilstand når det gjelder likestilling og diskriminering i
fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak
som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt fremme formålet i
lovene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har 1673 ansatte (1433 årsverk) fordelt på
820 årsverk med kvinner og 613 årsverk med menn i 2017. Det er en
kvinnedominans blant tannleger, fagarbeidere, ufaglærte og i stillinger med
krav om høyskole.
Når det gjelder lønn har vi et avvik på 5 % mellom kjønnene, dvs. at menn
tjente i gjennomsnitt ca. 26.000 kroner mer enn kvinner. Forskjellen ser vi
spesielt på mellomlederstillinger i sentraladministrasjonen (6 %) og for
tannleger (4,6 %). For tannlegene er årsaken at de mannlige tannlegene har
høyere snittalder og lengre ansiennitet. Når det gjelder forskjellen i lønn på
mellomledernivået sentralt, kan det være ulik kompetanse og ansiennitet som
utgjør ulikhetene. Vi ser også at bare 4 av 12 mellomledere i
sentraladministrasjonen er kvinner og at 6 av 10 virksomhetsledere er kvinner.
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Administrasjonssjefen ledergruppe bestod i 2017 av 1 kvinne og 3 menn. På
grunn av omorganiseringer er ledergruppa blitt mindre og har en kvinneandel
på 25 %. Fylkeskommunen har ellers en god fordeling mellom kjønn når det
gjelder politiske organer.

11 Klima
Fylkestinget vedtok nye klima- og energistrategier for Nord-Trøndelag
fylkeskommune i 2015. Dermed ble det satt klare mål for det interne
arbeidet med å redusere utslippene. Fylkestinget gikk samtidig bort fra å
sette mål for utslippsreduksjon i hele fylket, ettersom vi har svært liten
påvirkning på disse.
Målene for Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid i gjennom
denne strategien er:
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Utslippene av klimagasser fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin
virksomhet, utenom samferdsel, reduseres med 30 % i 2020 i forhold
til utslippene i 2007.
Nord-Trøndelag fylkeskommune skal ikke ta reduksjoner i
klimagassutslipp innen samferdsel ved å redusere tilbudet. Det skal
videreutvikles et effektivt kollektivtilbud, der vi skal søke å ta i bruk
miljø- og klimavennlig materialbruk og teknologi.

Det er ført opp konkrete tiltak for å nå målet. Klima og miljø er løftet høyt
på den politiske agenda i Nord-Trøndelag. Hele strategien kan du lese
her.
Det ble I 2016 etablert et klima- og miljøutvalg med representanter fra
Fylkesmannen, KS, Nord Universitet og Fylkestinget. Utvalget har blant
annet tatt initiativ til å etablere et klimasatsnettverksprosjekt for
kommunene i Nord-Trøndelag. Dette prosjektet starter opp fra og med
13.02.18.
Utslippene av klimagasser i egen virksomhet har i 2016 (siste hele år
med tall) gått ned med omtrent 2 500 T i forhold til sammenlikningsåret
2007. Dette er et bra resultat, men nedgangen har imidlertid stagnert
etter 2012. Vi har likevel oppnådd målsettingen for 2030 allerede, og
må se på nye mål i det nye fylket.

12 Intern kontroll
Formelle krav og ansvar for styring/internkontroll
Innenfor NTFK’s parlamentariske styringssystem er det fylkesrådet som iht.
Kommuneloven (KL) § 20.2 skal sørge for at fylkeskommunen er under
betryggende kontroll (styring). KL § 48.5 gir pålegg om at fylkeskommunens
årsberetning skal redegjøre for tiltak som er iverksatt i forhold til nevnte krav.
Stortinget vedtok den 8.6.16 sammenslåing av Nord-Trøndelag og SørTrøndelag fylkeskommuner fra 1.1.18. I nye Trøndelag fylkeskommune er
formannskapsmodellen vedtatt som styringsform. Arbeidet med
sammenslåingen medfører at de viktigste styrings- og kontrollelementene
innenfor dagens fylkeskommuner fortsatt er under revurdering og redefinering.
Dette gjelder f.eks. viktige strukturelle forhold som politisk/administrativ
organisering/arbeidsdeling, systemer/prosesser/rutiner, herunder innebygde
elementer av internkontroll.
Det er i den forbindelse utarbeidet nye delegeringsreglementer for Trøndelag
fylkeskommune vedr.
 Reglement for overordnet arbeidsdeling mellom ulike politiske organer
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Reglement for politisk/administrativ delegering av særlovsfullmakter
Reglement for politisk/administrativ delegering av økonomi/anvisningsfullmakter
Reglement politisk/administrativ delegering av finansfullmakter

Reglement for adm. videredelegering av fylkesrådmannens fullmakter er under
utarbeidelse.
Utviklingsperspektiv på internkontroll i kommunesektoren
Internkontroll er ikke noe entydig begrep, men finnes i mange og tildels ulike
varianter og konsepter innenfor kommunesektoren. Ulike statlige
sektormyndigheter har ofte ulike behov for løpende kontroll av kvalitet og
pengebruk, noe som har ført til mange ulike internkontrollsystemer med
tilhørende rapportering. Eksempler på ulike typer kontrollfokus er:
 Økonomisk internkontroll: Skal sikre økonomiske verdier mot
tap/mislighold
 HMS: Skal sikre arbeidstakere mot yrkesskade/yrkesrelatert sykdom
 Tjenestekvalitet (flere varianter): Skal sikre brukere/innbyggere den
tjenesten som de trenger/har lovbasert krav på.
Felles hjemmel for kommunal intern kontroll
Den eneste overordnede fellesbestemmelsen for kommunal internkontroll
finnes i kommuneloven § 23.2, som omhandler administrasjonssjefens
(administrasjonens) ansvar for internkontroll: «Administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll»
I NOU 2016:4 har et regjeringsoppnevnt utvalg lagt fram forslag til ny
kommunelov. En hovedbegrunnelse for forslaget er å legge til rette for økt
lokalt (kommunalt) selvstyre, og samtidig trappe ned statlig detaljstyring.
Kommunelovutvalget foreslår å fjerne bestemmelser om internkontroll i
særlovene, og erstatte dem med en generell og overordnet bestemmelse om
internkontroll i kommuneloven.
En slik felles forankring av internkontroll vil gi grunnlag for mer helhetlig og
selvstendig kommunalt selvstyre, herunder egen utforming av intern styring og
kontroll innenfor kommunesektoren. Videre vil dette plassere et entydig ansvar
for all internkontroll på kommunens øverste leder
(administrasjonssjef/rådmann). Dersom dette blir vedtatt, må Trøndelag
fylkeskommune trolig igangsette et reformarbeid innenfor internkontroll. Et
hovedformål kan være å utnytte økt handlingsrom til å utøve mer helhetlig
lokalt selvstyre (samfunnsutviklingsrollen).
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13 KOSTRA – utvalgte nøkkeltall
Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner - nivå 1
NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

-1,3

1,7

2

5,4

6,1

3,0

3,5

-0,5
16 292

6,9
16 176

2,4
13 801

10,5
21 552

6,6
11 634

4,3
12 863

3,9
19 228

162,0

155,2

170

126,7

193,4

150,7

145,1

15,7

7,8

1. Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto driftsres. i prosent av brutto
driftsinnt.
Frie inntekter i kroner per innbygger
Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter
Arbeidskapital ex premieavvik i
prosent av brutto driftsinntekter

1,6

10,6

10,9

49,8

11,9

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

17 659

15 512

17 333

20 156

17 302

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

2017

2017

2017

2017

2017

189 897 172 517

190 367

162 077

170 853

170 835

2017
2. Prioritering
Netto driftsutgifter til videregående
opplæring, per innbygger 16-18 år
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger,
samferdsel i alt
Netto driftsutgifter til administrasjon
og styring, per innb. i kr.
Økonomisk bel. 510-562 vg.
opplæring i skole per elev
Økonomisk belastning 570
fagopplæring i arbeidslivet per
lærling/lærekandidat

195 414

2016

11 689
6 638
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

5 369

5 215

5 126

9 567

4 087

4 253

4 100

1 351

1 171

761

1 119

524

651

586

167 175 156 533

175 235

146 383

157 273

157 477

170 098

83 065

81 744

79 218

81 525

77 565

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

80 579
80 006
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

91,9

92,3

92,8

89,2

93,6

92,8

92,7

98,1

98,9

98,4

98

98,1

97,8

97,7

..

42,8

..

..

75,0

80,9

85,8

89,8

90,8

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

2017

2017

2017

2017

2017

178 177 162 835

186 856

156 874

158 463

155 550

82 919

80 288

80 218

79 775

3. Dekningsgrad
Andelen av personer 16-18-år som
er i videregående oppl. bostedsfylke
Andel elever med direkte overgang
fra grunnskole
til vg.
opplæring
Andel
elever med
direkte
overgang
fra vg. opplæring til høyere
utdanning
Prioriterte personer, andel under
offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten

2017
4. Produktivitet/enhetskostnader
Korr bto driftsutg 510-562
videregående opplæring i skole, per
elev
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i
arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per
lærling/lærekandidat
Elever per lærerårsverk,
fylkeskommunale
skoler
Andel
beståtte fagog
svenneprøver
Andel elever og lærlinger som har
bestått vgo i løpet av normert tid
Personer undersøkt/behandlet pr.
offentlig avtalt årsverk i

5. Lovanvendelse
Andel disp. etter kulturminneloven ift.
til fredete kulturminner
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178 204

86 098

2016

84 520

..

82 219

88,0
88,2
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

7,7

7,6

8,3

7,3

8,5

8,6

8,8

96,1

94,9

94,6

95,4

93,9

93,5

93,1

..

..

..
224

..
237

285

282

336

NordNordTrøndelag Trøndelag

MidtNorge

Sogn og
Fjordane

SørTrøndelag

276
283
Fylkeskommuner Alle fylkesuten Oslo kommuner

2017

2016

2017

2017

2017

2017

2017

12

11

7

6

7

5

5
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Kommentar til tabellen
Generellt
Kommunal deflator for lønns- og prisvekst i 2017 var 2,3 %.
Under punkt 2 og 4 i tabellen over vises netto og brutto driftsutgift pr elev i
videregående skole.
Pkt 2 netto driftsutgifter til videregående opplæring pr innbygger 16-18 år og
Økonomisk belastning 510-562 er det en korreksjon som ikke er kommet med
og som utgjør en økning ift de foreløpige Kostra-tall med ca 2.500,- kroner.
Inkludert prisjustering er resultatene likt med 2016. Under pkt 4 korrigerte
brutto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet innvirket i 2017 økt satsing
pga. økt lærlingetilskudd fra staten. Hensyntatt prisjustering er det på samme
nivå som 2016.
Punkt 1: Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger:
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive
pensjonsforpliktelser), fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale
utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån, herunder ansvarlig lån til NTE
(utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag
skal inntektsføres i investerings-regnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i
driftsregnskapet.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger = (netto lånegjeld / antall innbyggere pr.
31.12.)*1000. Brøk multiplisert med 1000 gir kroner per innbygger.
Teller = langsiktig gjeld er kontoklasse 2, kapittel (41-49), alle sektorer. Totale
utlån er kontoklasse 2, kapittel 22, alle sektorer. Ubrukte lånemidler er
kontoklasse 2, kapittel 29100, alle sektorer.
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data er hentet fra
SSB’s befolkningsstatistikk. Pr 31.12.2017. var det 137 858 innbyggere.
Punkt 4: Korrigert brutto driftsutgift funksjon 510-560 videregående opplæring i
skole, per elev:
Indikatoren viser korrigert brutto driftsutgifter pr. elev til videregående
opplæring (funksjonene 510-560, unntatt 554). Utgifter til voksenopplæring
etter opplærings-loven, er ikke tatt med (funksjonen 581). Indikatoren viser
enhetskostnaden for den aktuelle tjenesten.
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Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens
egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger og minus dobbeltføringer som
skyldes viderefordeling av utgifter/ internkjøp (intern kostnadsfordeling) mv.
Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1. artene (010-290)+ 429 +
590 - (690, 710, 729, 790)) for funksjonene 510, 515, 520, 521-532, 538, 539,
556 og 560. Data fra kommuneregnskapet i 1000 kr.
Nevner: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall
per 1.10. Tallet er vektet i forholdet 7/12 for i fjor og 5/12 for i år, for at
skoleåret skal tilsvare regnskapsåret. Kilde: VIGO.
For ytterligere detaljinformasjon og søkemulighet vises til internettsiden:
http://www.ssb.no/kostra
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