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1 SAMMENDRAG 
 

Revisjonen vil oppsummere sine vurderinger i denne rapporten slik: 

� Kommunen har siden 2006 økt sin lånegjeld betydelig og har nå dobbelt så høy 
lånebelastning sammenlignet med kommuner i samme kostragruppe. 

� Kommunen har gjennomgående finansiert sine investeringer med en høy grad av 
lånefinansiering. 

� En stor lånebelastning kombinert med nye regler for momskompensasjonen vil kunne 
begrense kommunens handlingsrom i årene fremover. Etter revisjonenes oppfatning bør 
kommunen ta hensyn til dette når de vurderer nye investeringer som finansieres med lån.   

� Kommunens praksis for avdragshåndtering i perioden 2001-2011 har hatt som konsekvens 
at det ikke er betalt inn tilstrekkelig med avdrag på lånene slik kommuneloven § 50 nr. 7 
krever. Avdragsberegningen er i dag justert i tråd med regelverket, men avdragene var ved 
utgangen av 2011 fortsatt ikke faktisk innbetalt. 

� Kommunens budsjetteringspraksis har ikke vært i tråd med gjeldende regelverk, og har vært 
med på å gjøre budsjettene lite realistiske. Budsjettene gir dermed ikke god nok informasjon 
til folkevalgte og innbyggere.  

� Urealistiske budsjetter har ført til store låneopptak der kommunen sitter igjen med 
betydelige beløp som ubrukte lånemidler i flere av årene. 

Grafen nedenfor gir en samlet illustrasjon av kommunens investeringer de siste årene sammenholdt 
med budsjett og bruk av lånemidler.  

Fig. 1.1 Investeringer i anleggsmidler sammenlignet med regnskap og bruk av lån 
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2 BAKGRUNN OG FORMÅL 
 

2.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 
Lørenskog kommune har de siste årene hatt høye investeringer og en økende gjeld. Kontrollutvalget 
har gjennom de siste årene vært opptatt av denne utviklingen. I tillegg har revisjonen gjennom flere 
år hatt diskusjoner med kommunen om betaling av avdrag og avdragsberegninger. Kontrollutvalget 
fattet følgende vedtak i sitt møte 21.09.2011: 
 

1. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av Lørenskog kommunes håndtering av lån og 
avdrag 

2. Gjennomgangen presenteres i form av en rapport til kontrollutvalget i god tid før 
regnskapsavslutning for 2011 

 
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i kommunens lånebelastning de siste ti 
årene og en status over kommunens lånebelastning i dag. Kommunens praksis for budsjettering av 
investeringer og hvordan låneavdragene blir håndtert vil også bli berørt. Rapporten kommer ikke 
inn på de enkelte investeringsprosjekter eller kommunes oppfølgingsrutiner for 
investeringsprosjekter.   
 
Rapporten legges frem senere enn opprinnelig planlagt. Dette har blant annet sammenheng med 
behovet for å avslutte dialogen som har vært ført med kommunens administrasjon angående 
forståelsen av regelverket for håndtering av avdrag på lån. Da regelverksforståelsen på dette 
området ble avklart og kommunen ville innrettet sin praksis i råd med dette, fikk revisjonen 
kontrollutvalgets samtykke til at rapporten kunne utsettes.   
 

2.2 Metode og problemstillinger 
Revisjonen har med bakgrunn i kontrollutvalgets oppdrag satt opp følgende problemstilling som vi 
vil besvare i denne rapporten: 

• Hvordan har Lørenskogs langsiktige lånebelastning utviklet seg de siste 10 årene? Hva er 
status i dag og prognosene de nærmeste årene?  

• Er kommunens praksis for budsjettering, opptak og avdrag på lån innenfor gjeldende 
regelverk? 

 
Det er brukt Kostratall og regnskapstall for å kartlegge og presentere kommunenes lånebelastninger 
gjennom årene. Det er foretatt en gjennomgang av kommunens praksis for budsjettering av 
investeringer, og kommunens praksis for låneavdrag. Dette vurderes opp mot gjeldende regelverk 
og praksis for god økonomistyring og fylkesmannens anbefalinger for kommunenes budsjett- og 
økonomiplanarbeid. 
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Vi vil i tillegg presisere at alle låneopptak er gjenstand for løpende kontroll i forbindelse med 
revisjonens årlige gjennomgang av kommunens regnskap. Avvik fra regelverket er i tilfelle blitt 
påpekt i revisors behandling av årsregnskapet.  
 

2.3 Oppbygging av rapporten 
Rapporten er delt inn i en innledende del om regelverk i kapittel 3, deretter en faktadel i kapittel 4 
og 5 og en vurderingsdel i kapittel 6. 
Kapittel 3 gir en oversikt over aktuelt regleverk som gjelder for kommunens økonomistyring 
innenfor låneopptak, betaling av låneavdrag, budsjettering av investeringer og hvilke retningslinjer 
som er gitt for en sunn kommunaløkonomisk styring.  
 
I kapittel 4 og 5 presenteres fakta om Lørenskog kommunes investeringer, utviklingen i lånegjeld, 
budsjetteringspraksis, praksis for låneavdrag og avdrags- og rentebelasting fremover i tid. Til slutt i 
rapporten gis en samlet vurdering av faktadelen opp mot regelverk og retningslinjer på området.  
 
Nedenfor følger først en kort redegjørelse for formålet og bakgrunn for rapporten, og litt om metode 
og problemstillingene som blir besvart i rapporten. 
 
 

3 REGELVERK 
 

3.1 Generelt 
Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger på prinsippet om at løpende utgifter skal 
finansieres av løpende inntekter, også kalt formuesbevaringsprinsippet. Hensynet bak denne regelen 
er at kommunene ikke skal legge seg på et høyere aktivitetsnivå i den løpende driften enn det som 
kan finansieres av løpende inntekter. 
 
 

3.2 Adgang til låneopptak 
Begrensningene i kommunenes låneadgang er begrunnet i det finansielle ansvarsprinsippet. 
Gjennom krav til årlige planmessige avdrag som fordeler nedbetalingen av investeringen over flere 
år vil lånegjelden være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet. Avdrag på lån knyttet 
til investeringer er således å regne som løpende utgifter, og skal som hovedregel dekkes innenfor 
balansekravet. Det kan videre kun tas opp lån til investeringer som er ført opp i årsbudsjettet. Regler 
om kommunenes budsjetter, årsregnskaper, låneopptak og avdrag på lån finnes i kommuneloven 
kapittel 8 og 9.   
 
I kommmuneloven § 50 nr 7 heter det: 

§ 50. Låneopptak.  
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1. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg 
og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet.  

 (…) 

7. Kommuners og fylkeskommuners lånegjeld skal avdras på følgende måte:  

a. Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like 
årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde 
kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler 
ved siste årsskifte.  
 

3.3 Budsjettering av investeringer  
Det finansielle system innebærer at all bruk av midler må bevilges, også bruk av lånemidler. Så vel 
utgiften som foranlediget bruken av lånemidler, som selve bruken av lånemidlene, fremgår dermed i 
prinsippet direkte av budsjettet. Dette synliggjør bruken av lånemidler på en enkel måte. All bruk av 
midler er dermed forankret i kommunestyrets bevilgningsvedtak, og kommunestyret kan enkelt 
kontrollere om administrasjonen har forholdt seg til bevilgningene. Det følger derfor av 
kommuneloven § 50 nr. 1 at lån til investeringer må være ført opp i årsbudsjettet. Kommuneloven 
§§ 45-47 med tilhørende forskrift har regler om årsbudsjettet og dets innhold. Budsjettet er en 
bindende plan over kommunens midler og anvendelsen av disse for det neste året. Det lovlige 
låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet. Dette kravet må sees i sammenheng med kravet til 
balanse i årsbudsjettet, og at underbalanse medfører at låneopptak må godkjennes av departementet. 
Det settes imidlertid ikke krav om at investeringen er spesifisert ved særskilt bevilgning.  
 
Departementet har i sitt brev av 07.04.10 til NKRF utdypet hvordan dette regelverket skal være å 
forstå. De skriver bl.a.:  

Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig 
for å kunne pådrag kommunen (…) utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må 
reguleres ved behov for å tilfredstille lovens krav til balanse, realisme m.v.  

 
I samme brev kommenterer departementet nærmere kravet til investeringsbudsjettet, og uttaler: 

(…) investeringsprosjekt som skal gå over flere budsjettår må tas inn i investeringsbudsjettet 
kun med den delen av utgiften til prosjektet som forventes i det aktuelle året. Bevilgninger til 
resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års 
budsjetter, i takt med prosjektets framdrift. Samtidig innebærer denne forståelsen at vedtak 
om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må gis som tillegg til den 
obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet, og utgiftene må fordeles på det enkelte 
år i økonomiplanen.   

 
Kommunal- og regionaldepartementet har også gitt ut en veileder om budsjettering og avslutning av 
investeringsregnskapet. Der heter det på s. 33: 
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Dersom inntektsrammene og bevilgningene i kommunens vedtatte budsjett ikke lenger 
tilsvarer de inntekter og utgifter som kan forventes i løpet av året, vil det være nødvendig å 
foreta budsjettjustering. Også endring av fordeling mellom inntektskilder (…) krever 
budsjettjustering, selv om ikke budsjettbalansen er forrykket.  

 
I veilederen trekkes følgende eksempel frem: 

Årets budsjett for skole A nedjusteres med 5 mill. i årets budsjett, mens årets budsjett for 
sykehjem A og IKT‐investeringer økes med til sammen 30 mill. Dette gjelder uavhengig av 
om totalrammene for prosjektene økes eller ikke. Administrasjonen foreslår å finansiere de 
økte utgiftene med bruk av lån. Finansieringen relateres ikke til det enkelte prosjekt. 

 

3.4 Avdrag på lån 
Avdrag skal føres som en kostnad i driftsregnskapet til kommunen og får direkte betydning for 
kommunens utgifter og dermed dens økonomi, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning (for 
kommuner og fylkeskommuner vedlegg 1). Kravene i kommuneloven § 50 nr. 7 a) om 
avdragsbetaling på lån ble presisert i et brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 
05.03.09. Der heter det følgende om forståelsen av bestemmelsen: 
 
(…) bestemmelsen må forstås som krav om at det årlig, som et minimum, må betales avdrag med et 
beløp minst tilsvarende vektingsreglene gitt i bestemmelsen, slik at den samlende lånegjelden hvert 
år i realiteten minst reduseres i samsvar med kravet til minimusavdrag.(…) 
 
Departementet har tidligere i brev datert 25.09.2007 til Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) 
uttalt seg om hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved beregning av minste tillatte avdrag på 
lån etter kommuneloven § 50 nr. 7. Der sier departementet at både den såkalte ”regnearkmodellen” 
og ”forenklet modell”, er metoder for å beregne avdrag på lån som tilfredsstiller lovens krav om at 
lån på investeringer skal være fullt nedbetalt når de er avskrevet fullt ut. Det er ”regnearkmodellen” 
som gir de laveste årlige avdragene.  
 
NKRF har på sin side henvendt seg på nytt til departementet i brev av 11. juni 2012, og mener at det 
er kun ”forenklet” modell som i realiteten ivaretar kravet i kommuneloven om at lånefinansierte 
investeringer skal være nedbetalt når de er fullt ut avskrevet. Departementet har foreløpig ikke svart 
på denne henvendelsen.   
 

3.5 Sunn økonomiforvaltning 
Hva som er effektiv kommunaløkonomisk styring er del bl.a. sagt noe om i Ot.prp. nr. 43 (1999-
2000) under kapittel 4 om det kommunale budsjett- og regnskapssystem og under kapitel 9 om 
regler for kommunenes låneadgang. 
 
Under punkt 9.3 på side 77 heter det: 
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Å finansiere kommunale tiltak ved lån vil alltid medføre en reduksjon i tjenestetilbudet på 
lang sikt. Dette fordi deler av kommunens inntekter må dekke betaling til kommunens 
långivere for at disse stiller midler til rådighet for kommunen. Dette er midler som ellers 
kunne vært satt direkte inn i tjenestetilbudet.(…) Etter departementets oppfatning er det 
vanskelig å gi noen entydig og god definisjon på «effektiv kommunaløkonomisk styring». De 
fleste vil likevel være enig om at en økonomisk styring som sikrer et stabilt velferdstilbud på 
kort og lang sikt, og som sikrer at kommunen ved inngangen til ny budsjettperiode 
ressursmessig minst står like godt rustet til å løse velferdsoppgavene som ved inngangen til 
foregående budsjettperiode, er kriterier som bør være oppfylt. 

 
Under punkt 4.2 på side 25 heter det: 

Primæransvaret for en god kommunaløkonomisk styring tilligger det enkelte kommunestyre. 
Kommuners behov for fleksible utgifts- og inntektsrammer kan stå i et motsetningsforhold til 
statens behov for styring med de offentlige utgifter. Dette vil være særlig merkbart i perioder 
der det føres en stram finanspolitikk. Kommuner kan stå ulikt rustet i møtet med en trangere 
kommuneøkonomi. Kommuner med en sunn økonomi og økonomisk handlefrihet, kan møte 
innstramningene ved å redusere driftsoverskuddet uten at det får noen direkte konsekvenser 
for tjenestetilbudet. For kommuner uten økonomisk handlefrihet kan økonomiske 
innstramninger få konsekvenser for tjenestetilbudet. Dersom mulighetene for det er til stede, 
kan det midlertidig tæres på oppsparte reserver. Mangler slike muligheter, innebærer et 
balansekrav at det må foretas utgiftskutt.  

 

Videre under punkt 4.2 på side 26 uttales det: 

Etter departementets oppfatning bør uønskede utslag av innstramninger eller strukturelle 
omlegginger primært unngås ved at kommuner søker å opprettholde en sunn økonomi. 
Kommuner med sunn økonomi vil være kjennetegnet ved at de har reserver å tære på i 
nedgangstider. Regelverket bør søke å støtte opp om dette. Dette krever at kommuner 
innretter seg slik at en til en hver tid har midler til å møte uforutsette forhold innenfor 
rimelighetens grenser, og samtidig driver en strategisk planlegging med sikte på å 
strukturere tjenestetilbudet best mulig i forhold til innbyggernes behov.  

 
I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet (2011) mottar kommunene i Akershus et årlig 
brev fra fylkesmannen. I brevet fra 2011 anbefaler bl.a. fylkesmannen at følgende legges til grunn 
for kommunenes budsjett- og økonomiplanarbeid: 
 

• Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av 
nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3- 
5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts og 
utgiftssiden. 

 

• Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å 
gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke 
kommunens økonomiske stilling. 
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• Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen 
synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler 
kommunen å utarbeide oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og 
mellomlang sikt. Dette for å skape bevissthet rundt mulige effekter av nivået på 
lånegjelden. 

 
I saksfremlegget til kommunens årsbudsjett for 2012 peker rådmannen i sin innstilling på at 
fylkesmannen i sine ”normer” har gitt uttrykk for at ca 25 % av investeringene bør dekkes av 
egenkapital.  
 
 

4 UTVIKLING AV LÅNEGJELD 

4.1 Generelle kostratall og andre nøkkeltall 
I Kostra er kommunene delt inn i grupper som består av kommuner det er naturlig å sammenligne. 
Lørenskog tilhører kommunegruppe 13 sammen med Skedsmo, Halden, Moss, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Nittedal, Ullensaker, Hamar, Ringsaker og 
Lillehammer. Tabellen viser at Lørenskog kommune har mer enn dobbelt så høy lånegjeld i 2011 
pr. innbygger sammenlignet med gjennomsnittet for landet og kostragruppe 13.  
 
 

Fig. 4.1 Nøkkeltall for 2011 sammenlignet med Kostragruppe 13, Akershus og landet for øvrig. 

Finansielle nøkkeltall 2011 
0230 

Lørenskog 

Kostra-
gruppe 

13 Akershus 
 

Landet 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 242,9 191 184 187,1 

Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger, konsern 56 843 59 657 55 768 64 468 
Frie inntekter i kroner pr. innbygger 39 121 40 692 41 401 43 440 
Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger 78 146 38 358 44 149 34 421 

 
 
Kommunen hadde i 2006 en lånegjeld på nivå med kostragruppe 13. Fra år 2006 har lånegjelden økt 
betydelig både i forhold til kommunene i kostragruppe 13 og Skedsmo kommune. Tallene viser at 
lånegjelden til Lørenskog kommune har tredoblet seg siden 2006, fra kr 26 333 til kr 78 146 pr. 
innbygger. Grafen nedenfor illustrerer veksten i lånegjeld fra 2006-2011. 
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Fig. 4.2 Utvikling i lånegjeld i kr pr. innbygger sammenlignet med kostragr. 13 og Skedsmo kommune 

 
 
 
I tabellen nedenfor følger en oversikt over de mest brukte nøkkeltallene for å vise kommunens 
økonomiske situasjon. 
 
Fig.43.3 Lørenskog kommunes nøkkeltall i perioden 2001 – 2011. 

Finansielle 
nøkkeltall Lørenskog 
kommune 

 

                    

År 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Langsiktig gjeld i 
prosent av brutto 
driftsinntekter 

 
 
 

52,6% 135,7% 167,7% 166,3% 176,1% 162,7% 183,3% 204,1% 218,5% 245,1% 242,9% 

Netto lånegjeld i 
kroner pr. innbygger* 

 

26 333 29 842 32 176 30 522 37 628 43 405 61 492 71 511 78 146 

Frie inntekter i kroner 
pr. innbygger 

 
19 896 

20 773 21 703 21 869 22 734 24 929 25 934 27 183 29 857 30 910 39 121 

Driftsresultat i % av 
driftsinntekter 

                      
1,8  

                        
-0,8  

                        
-2,0  

                          
0,6  

                       
1,5  

                          
4,2  

                      
4,2  

                        
-4,2  

                       
14,1  

                          
5,7  

                       
3,3  

Disposisjonsfond i 
mill. kr 

       
38,5 

           
39,5 

           
22,5 

           
14,2 

          
9 

             
9,2 

       
53,4 

           
30,3 

         
215,7 

         
129,4 

      
110,9 

*Kostra hadde ikke samme grunnlagstall for lånegjeld i årene 2001-2002 og derfor er det ikke lagt inn summer her.  
 

 
Tabellen viser utvikling i lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter og per innbygger i perioden 
2001 t.o.m. 2011. Lånegjelden har hatt en betydelig økning, særlig fra 2007 og årene utover. 
Kommunens frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) har økt, men ikke i samme grad som 
lånegjelden. Fylkesmannens anbefaling om 3-5 % driftsresultat i prosent av driftsinntektene er 
oppfylt i årene 2006-2011, med unntak av år 2008 hvor driftsresultatet var -4,2 %. Resultatet i 2008 
har sammenheng med verdireduksjon av kommunes plasseringer innen finansområdet. 
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Kommunen har ved utgangen av 2011 disposisjonsfond på 110,9 mill. Før 2009 var frie fond i 
Lørenskog beskjedne, av tabellen over ser vi at fondet øker markant i 2009. Dette har sammenheng 
med at kommunen endret sin praksis for beregning av avdrag på sine lån i tråd med departementets 
lovfortolkning. Dette medførte videre at regnskapet tilbake til 2001 blir rettet. Dette forklarer den 
store økningen i disposisjonsfondet, se redegjørelse for beregning av låneavdrag under kapittel 5.  
Tabellen over viser videre at fondet er halvert siden 2009.    
 
 

4.2 Oppbygging av lånegjeld 
 

4.2.1 Innledning 

I delkapittelet over så vi på generelle nøkkeltall og tall fra Kostra. Vi går nå over til å se nærmere på 
oppbyggingen av lånegjelden. Tallene som presenteres her er hentet fra kommunens regnskaper. 
For å få et helhetsbilde starter vi med å se på kommunens investeringer, deretter ser vi nærmere på 
budsjetteringspraksisen til kommunen, og til slutt på utviklingen av kommunens gjeld, herunder 
også ubrukte lånemidler.  
 

4.2.2 Investeringer i anleggsmidler 

Kommunen har de siste ti årene gjort betydelige årlige investeringer i anleggsmidler (dvs. i 
eiendommer, veier, maskiner og utstyr osv.). Disse investeringene har bl.a. sammenheng med 
statlige tiltak som for eksempel barnehagereformen (2008). I tillegg har kommunen prioritert mange 
andre investeringstiltak som skoler og kulturhus. Kommunens investeringer i anleggsmidler har pr. 
31.12.2011 totalt en verdi på kr 3,5 mrd.  
 
Økte investeringer for å oppgradere eldre bygg medfører i mange tilfeller lavere driftskostnader til 
vedlikehold. Lørenskog kommune har selv gjort beregninger som etter deres anslag viser at de siste 
årenes investeringer reduserer vedlikeholdsetterslepet med ca 230 mill, jf. punkt 3.3 i forslag til 
økonomiplan 2013-2016 for teknisk sektor. De totale investeringene disse årene har vært ca kr 
2 506 mill. 
 
Som figuren nedenfor viser er kommunens investeringer i stor grad finansiert ved bruk av 
lånemidler.   
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Fig. 4.4 Investering og bruk av lånemidler i årene 2001- 2011* 

 
*Bruk av lånemidler inkluderer formidlingslån (startlån til boligformål gitt til innbyggere) 
 
 
Tabellen nedenfor viser investeringer i bygg, anlegg og varige driftsmidler med en spesifisering av 
hvordan disse er finansiert i perioden 2009-2011. Som tabellen viser er kommunens 
egenfinansiering for disse årene på 14 % av totalinvesteringene, mens salgsinntektene er på 5 %.  
Beregningen av kommunens egenfinansiering inkluderer bruk av investeringsfond og overføring fra 
driften.  
 
Fig.4.5 Finansiering av anleggsmidler  

År 2009 2010 2011 Sum 

I 

prosent 

Investeringer i anleggsmidler mill kr 591 590 468 1649   

Finansiert slik           

Bruk av lån 418 465 343 1226 74 % 

Tilskudd og refusjoner 72 17 28 117 7 % 

Bruk av inv fond  28 22 1 51 3 % 

Salgsinntekter 6 11 59 76 5 % 

Overføring fra drift 67 75 37 179 11 % 

Sum finansiering 591 590 468 1649 100 % 

 
 
Overføring fra driften skriver seg hovedsakelig fra momskompensasjon for Lørenskog hus. Det har 
vært praksis at momskompensasjon på investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Det har likevel 
vært anbefalt å tilbakeføre denne kompensasjonen til finansiering for investeringsprosjekter. Denne 
anbefalingen bygger på at en høy investeringstakt i en kommune medfører høy kompensasjon, som 
igjen gir et kunstig høyt inntektsnivå i driftsregnskapet. Fra og med 2014 er det bestemt at 
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momskompensasjon som vedrører investeringer ikke skal føres i driftsregnskapet. Fra 2010 kom det 
regler om at kommunene gradvis måtte begynne å tilpasse seg dette1.   
 
Tabellen under viser hvor mye momskompensasjon kommunen har fått for årene denne ordningen 
har vært gjeldende. Videre hvor mye kommunen hvert år har overført fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. Som vi ser av tabellen er ca halvparten av mottatt kompensasjon tilbakeført 
investeringsregnskapet, mens den andre halvparten har gått til å styrke driften for disse årene.  
 
Fig 4.6 Momskompensasjon 

Regnskap år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 

MVA komp. påløpt i 
investeringsregnskapet 20,9 15,4 29,8 40,9 41,3 86,8 98,2 67,7 401 

Krav om minimumsbeløp 
for overføring             19,6 27,1   

Overført til 
investeringsregnskapet  0 0 2,8 16 0 68,7 74,8 36,6 198,9 

Brukt i driften årlig 20,9 15,4 27 24,9 41,3 18,1 23,4 31,1 202,1 

 
 
Kommunen har gjennom de siste årene budsjettert investeringer som ikke er blitt gjennomført i 
budsjettåret. Dette har medført et stort avvik mellom investeringsbudsjettene og regnskapene de 
enkelte årene. Grafen nedenfor viser forskjellen mellom regnskap og budsjett for investeringsmidler 
i årene 2001-2011. 
 
 
Fig 4.7 Forholdet mellom investeringsbudsjett og investeringsregnskap 

 
 
 
                                                 
1 Departementet endret forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3 
f.o.m. 2010. Fra dette året skulle minimum 20 % av mva kompensasjonen føres tilbake til 
investeringsregnskapet . I 2011 minimum 40 %, 2012 minimum 60 %, 2013 minimum 80 % og 2014 hele 
beløpet 
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Det at kommunen ikke justerer sine budsjetter når denne type avvik oppstår har medført betydelig 
avvik mellom budsjetterte investeringer og regnskapsførte investeringer for samme periode. 
Kommunen har som praksis å overføre ubrukte investeringsmidler til neste års budsjett. Dette gjøres 
ved å fremme en årlig sak for kommunestyret med gjentatte bevilgninger for de 
investeringsprosjekter som tidligere år har fått en bevilgning/ramme. Praksisen innebærer at de 
fleste bevilgninger som er gitt i forrige års budsjett og som ikke er brukt, blir videreført først langt 
inn i gjeldende årsbudsjett.    
 
Figuren nedenfor viser avviket mellom investeringsbudsjettet og regnskapet for perioden. Det totale 
avvik mellom investeringsbudsjett og regnskap i disse årene er på 1.36 mrd. Størst avvik er det i 
2008. I dette året ble det budsjettert med nærmere 700 mill til investeringer, mens regnskapet ved 
årets slutt viste et forbruk på i underkant av 300 mill. Det vil si et avvik på 400 mill mellom budsjett 
og regnskap. 
 
 
Fig. 4.8 Avvik mellom investeringsbudsjett og regnskap 

 
 
 
I 2011 kan det se ut som om budsjetteringen er mer i tråd med det reelle forbruk. Imidlertid er det 
slik at om man ser på realiteten bak tallene viser disse at det er store overskridelser på flere av 
investeringsprosjektene. Disse overskridelsene medfører at det totale avviket mellom 
investeringsbudsjettet og regnskapet blir mindre. Med andre ord ville avvike mellom budsjett og 
regnskap vært større om man ikke fikk disse overskridelsene. I 2011 viser tabellen nedenfor at det 
er overskridelser på totalt 135 mill. Avviket mellom budsjett og regnskap ville vært på 195 mill i 
2011 hvis det ikke hadde vært overskridelser på prosjektene. Tabellen nedenfor viser prosjektene 
med størst avvik.  
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Fig 4.9 Oversikt over de største prosjektene med overskridelse av budsjett i 2011 

Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik (overskridelser) 

Lørenskog hus               214 877 057      103 134 000    111 743 057  

Kjenn skole 99 549 954 86 024 000     13 525 954  

Lørenskog sykehjem  9 646 321 7 541 000       2 105 321  

Blåkollen 24 498 477 20 007 000       4 491 477  

Bro over langvannet 5 592 187 2 307 500       3 284 687  

 
Kommunen har de siste årene hatt en praksis der det brukes ledig lånekapital fra forsinkede 
investeringsprosjekter til å dekke overskridelser på andre investeringsprosjekter, og det foretas ikke 
budsjettjusteringer gjennom året slik regelverket forutsetter. I 2011 var overskridelsene særlig store. 
Sak om overskridelse i disse prosjektene har først kommet til kommunestyret etter regnskapsårets 
slutt.  
 

4.2.3 Utvikling av lånegjeld i årene 2000 – 2011 

Kommunens lånegjeld har nesten tredoblet seg siden 2006. I tillegg til at kommunen låner til egne 
investeringer, gir de også innbyggerne startlån (til boligformål) som finansieres ved lån fra 
husbanken. Dette er lån som innbyggerne selv hefter for og de er derfor skilt ut i fremstillingen 
nedenfor. Enkelte lånefinansierte investeringer gjelder områder innenfor selvkostområdene som 
vann, avløp og renovasjon. Disse beregnes i selvkostregnskapet og dekkes inn ved inntekter fra 
forbrukerne av tjenestene. Revisjonen gjør oppmerksom på at disse lånene ikke er skilt ut i 
framstillingen nedenfor.  
 
 
Fig. 4.10 Utvikling av lånegjeld med og uten formidlingslån* 

Utvikling av gjeld 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lånegjeld pr. 

31.12.2011 inkl 

formidlingslån  252  482  558  867  998  1 073  1 034  1 380  1 759  2 309  2 835  3 006  

Formidlingslån 70  75  87  62  82  106  100  124  149  218  210  245  

Gjeld eks formlån  182  407  471  805  916  967  934  1 256  1 610  2 091  2 625  2 761  

*alle tall er i tusen kr 
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Nedenfor er denne utviklingen framstilt grafisk. 
 
 

Fig. 4.11 Utvikling av lånegjeld uten formidlingslå

 

 

 
 
Fig. 4.12 Nye låneopptak pr. år 

 
 
Figuren 4.12 viser at låneopptaket 
kommunen i 2006 ikke tok opp nye lån. Dette skyldes at de har hatt tilgang på ubrukte lånemidler 
fra tidligere år. 
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er denne utviklingen framstilt grafisk.  

Utvikling av lånegjeld uten formidlingslån 

 

 

åneopptaket for kommunen i snitt er på 167 mill pr år. Figuren viser også at 
kommunen i 2006 ikke tok opp nye lån. Dette skyldes at de har hatt tilgang på ubrukte lånemidler 
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Figuren viser også at 
kommunen i 2006 ikke tok opp nye lån. Dette skyldes at de har hatt tilgang på ubrukte lånemidler 
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4.2.4 Ubrukte lånemidler 

Kommunens låneopptak har selvsagt en nær sammenheng med investeringsbudsjettet det enkelte år. 
I og med at kommunens budsjettpraksis har medført at investeringsbudsjettet ikke kan sies å være 
realistisk, blir låneopptakene kunstig høye i flere av årene vi har undersøkt. Kommunen har dermed 
stående ubrukte lånemidler ved årsskifte, og disse føres i henhold til regelverket som en 
memoriapost (”hjelpekonto” for ubrukte lånemidler). Ved neste års låneopptak skal ubrukte 
lånemidler trekkes fra rammen for låneopptak dette året.  
 
Fig. 4.13 Ubrukte lånemidler pr. år 

 
 
Figuren viser ubrukte lånemidler pr. år i perioden 2001-2011. I 2006 tok kommunen ikke opp lån 
fordi de hadde ledige ubrukte lånemidler fra forrige år. Ved utgangen av dette året var ledige 
lånemidler brukt opp. Som grafen over viser hadde kommunen i overkant av 150 mill på konto for 
ubrukte lånemidler ved utgangen av 2011. 
 
 

5 RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN  
 

5.1 Innledning 
I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvilken praksis kommune har hatt for avdragsberegning på 
sine lån og hvilken virkning dette har hatt. Deretter ser vi på prognosene fremover for avdrag og 
renter på lån, med andre ord hvor stor belastning dette vil komme til å utgjøre for kommunes drift i 
tiden fremover.  
 
Revisjonen vil understreke at fremstillingen i dette kapittelet bygger på kommunens egne tall. 
Revisjonen har ikke selv gjort beregninger eller foretatt nærmere kvalitetssikring av tallene. 
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5.2 Kommunens tidligere 
Kommunen har pr. 31.12.2011 en total lånebelastning på ca. 3 mrd
formidlingslån. Med andre ord er det ca. 2,7 mrd som kommune selv må svare for. 
 
Kommunens innlån består hovedsakelig av avdragsfrie lån (bullet
2001 - 2009 hatt en praksis der avdragene på lån i hovedsak 
ikke faktisk betalt (kommunen startet med avdragsfrie lån i 2001). 
kommunen i realiteten ikke har betalt 
minstekrav som regleverket krever. 
noe som ble avklart i brev fra Kommunal
kommer det klart frem at regelverket må forstås slik at 
innbetale avdrag tilsvarende minimumsavdraget.
 
Kommunen ønsket etter dette å lage en egen metode for å beregne minste lovlige avdrag på sine lån. 
Revisjonen fikk denne til gjennomgang i forbindelse med årsoppgjø
fikk ikke forelagt seg dokumentasjon på at metoden var innenfor rammene av 
 
Rådmannen fremmet i forbindelse med budsjettet i 2012 et forslag om å bruke forenklet metode for 
avdragsberegning. Kommunestyret 
beregning av kommunens avdrag. 
for nedbetaling av lån. Av de to metodene er det ”regnearkmodellen” som gir den lavest
beregningen for lovlige avdrag.  
 

5.3 Avdrag på lån i perioden 
Kommunen foretok i 2009 en korrigering av tidligere avdragsbelastninger 
”regnearkemodellen” for regnskapene 
avdrag på sine lån for hele denne perioden. 
 
Fig 5.1 Avdrag pr år i perioden 1999 
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tidligere praksis for avdrag på lån  
Kommunen har pr. 31.12.2011 en total lånebelastning på ca. 3 mrd, og av dette er ca. 250 mill  
formidlingslån. Med andre ord er det ca. 2,7 mrd som kommune selv må svare for. 

Kommunens innlån består hovedsakelig av avdragsfrie lån (bullet-lån). Kommunen har i perioden 
raksis der avdragene på lån i hovedsak ble utgiftsført mot kortsiktig gjeld og 

ikke faktisk betalt (kommunen startet med avdragsfrie lån i 2001). Denne praksisen har ført til at 
kommunen i realiteten ikke har betalt tilstrekkelig med avdrag i perioden 2001
minstekrav som regleverket krever. Revisjonen mente at denne praksisen ikke kunne være lovlig, 

i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 05.03.2009.
kommer det klart frem at regelverket må forstås slik at kommunen er forpliktet til årlig 
innbetale avdrag tilsvarende minimumsavdraget. 

Kommunen ønsket etter dette å lage en egen metode for å beregne minste lovlige avdrag på sine lån. 
Revisjonen fikk denne til gjennomgang i forbindelse med årsoppgjøret for 2010, men 

forelagt seg dokumentasjon på at metoden var innenfor rammene av 

Rådmannen fremmet i forbindelse med budsjettet i 2012 et forslag om å bruke forenklet metode for 
avdragsberegning. Kommunestyret på sin side vedtok at ”regnearkmodellen” skulle benyttes for 

avdrag. Begge metodene mener departementet tilfredsstiller lovens krav 
for nedbetaling av lån. Av de to metodene er det ”regnearkmodellen” som gir den lavest

 

vdrag på lån i perioden frem til 2011 
en korrigering av tidligere avdragsbelastninger etter 

regnskapene for 2001-2008. Kommunen har dermed valgt minste mulig 
avdrag på sine lån for hele denne perioden.  

.1 Avdrag pr år i perioden 1999 – 2011 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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av dette er ca. 250 mill  
formidlingslån. Med andre ord er det ca. 2,7 mrd som kommune selv må svare for.  

Kommunen har i perioden 
utgiftsført mot kortsiktig gjeld og 

Denne praksisen har ført til at 
perioden 2001-2011 etter de 

Revisjonen mente at denne praksisen ikke kunne være lovlig, 
og regionaldepartementet datert 05.03.2009.  Der 

kommunen er forpliktet til årlig og faktisk 

Kommunen ønsket etter dette å lage en egen metode for å beregne minste lovlige avdrag på sine lån. 
ret for 2010, men revisjonen 

forelagt seg dokumentasjon på at metoden var innenfor rammene av gjeldende regelverk.  

Rådmannen fremmet i forbindelse med budsjettet i 2012 et forslag om å bruke forenklet metode for 
skulle benyttes for 

departementet tilfredsstiller lovens krav 
for nedbetaling av lån. Av de to metodene er det ”regnearkmodellen” som gir den lavest 

etter 
Kommunen har dermed valgt minste mulig 
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Figuren viser hvor mye avdrag kommunen etter ”regnearkmodellen” har belastet 
kommuneregnskapet med i årene 1999-2011. Som figuren viser kan det se ut til at kommunen 
hadde inntekter på avdragene sine i 2009. Dette kan forklares med rettelser av regnskapene i 
perioden 2001-2008 som nevnt ovenfor.  Dette medfører at kommunen hadde inntekter på sine 
avdragsberegninger i 2009 på kr 119 mill (korrigeringene besto av tilbakeføring av 165 mill og 
bokføring av avdrag på 48 mill).  
 

5.4 Fremtidige avdrag og renter på lån for perioden 2010 – 2016 
Kommunen har fra 2012 endret praksis og vil nå betale avdrag på lån. Nedbetaling av lån kan gjøres 
på to måter, ved innbetaling av låneavdrag eller ved reduksjon av lånesummen ved opptak av nye 
lån. Lørenskog kommune har valg den siste metoden og har ikke tatt opp lån i 2012. 
Regnskapsmessig føres dette som avdrag på lån og bruk av ubrukte lånemidler. 
  
Oversikten nedenfor viser en utvikling med økte avdrag i årene fremover, selv om man legger til 
grunn ”regnearkmodellen” for beregning av minste tillatte avdrag. Fig 5.2 gir en oversikt over 
avdragsbetalingen på lån i økonomiplanperioden. Tallene er hentet fra årsbudsjettet 2012 og 
økonomiplan 2013-2016.  
 
 
Fig 5.2 Avdrag på lån i perioden 2010 – 2016 

 
 
 
Tabellen nedenfor viser rentekostnader i perioden 2011-2016. Tallene er hentet fra økonomiplan 
2013-2016. Kostnadene vil være avhengige av utviklingen i rentemarkedet fremover i tid. 
Kommunen har fastrente eller sikringsavtale på ca 70 % av renteporteføljen, jf. kommunens 
finansrapport 2. kvartal 2012. 
 
Fig 5.3 Renteutvikling på lån i perioden 2011-2016 
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Tabellen viser at kommunen sannsynligvis vil få økende utgifter til renter de neste årene. 
Prognosene antyder en rentebelastning på nærmere 150 mill. ved utgangen av 2016. 
 
Tabellen nedenfor gir en enkel illustrasjon av hvordan den økte lånegjelden vil påvirke kommunens 
utgifter til renter og avdrag og bortfall av momskompensasjonen i driften. Som vi ser av tabellen vil 
utgifter til renter og avdrag, samt bortfall av momskompensasjon få en virkning på kommunens 
driftsregnskap med nærmere 84 mill dersom prognosene slår til. For å møte denne utfordringen må 
kommunen skaffe ytterligere inntekter eller igangsette tiltak for å redusere utgiftene. 
 

 

Fig 5.4 Prognose for utvikling i renter, avdrag og endring i momskompensasjonsordning 

  2011 2016 Endring 

Rentebelasting i mill (utgift) 115 147 32 

Avdrag (utgift) 69 90 21 

Mva komp (inntekt) -31 0 31 

Sum 153 237 84 
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6 REVISJONENES SAMLEDE VURDERINGER 
 
Om lånebelastning og avdragshåndtering 
Kommunen har en betydelig lånebelastning og i dag utgjør denne kr. 78 146 pr. innbygger. 
Lånegjelden har økt med opp til det dobbelte de siste 10 årene i forhold til sammenlignbare 
kommuner. Revisjonens tall viser at Lørenskog kommune ikke har en egenfinansiering av sine 
investeringer med 25 %, slik fylkesmannen anbefaler i sine retningslinjer.   
 
Med høy lånegjeld vil avdragene stige, og mer av kommunens midler vil være bundet til å betale 
avdrag. I tillegg kommer rentene som også er en driftskostnad. Fra 2014 skal momskompensasjonen 
ikke lenger føres i driftsregnskapet. Endringer i momskompensasjonsordningen sammen med økte 
renter og avdrag vil påvirke kommunens driftsbudsjetter i betydelig grad i fremtiden. Om 
kommunens egne prognoser slår til vil dette utgjøre nærmere 84 mill i 2016.  
 
Kommunen har, i tråd med fylkesmannens anbefalinger, hatt et driftsresultat på over 3 % av 
driftsinntektene i årene 2006-2011. Unntaket er 2008 hvor finanskrisen medførte store tap på 
kommunens finansielle plasseringer.  Kommunen har pr 31.12 2011 et disposisjonsfond (oppsparte 
midler som kan benyttes både til investerings- og driftsformål) på ca kr 111 mill. Frie fondsmidler 
gjør det mulig for kommunen å møte svingninger eller uforutsette hendelser uten kutt i tjenester 
gjennom året. Etter revisjonens vurdering er det viktig at fondsmidlene minst opprettholdes på 
dagens nivå.   
 
Likevel er det slik at en utvikling med høyt investeringsnivå og økende gjeld reduserer det totale 
handlingsrommet Lørenskog kommune vil ha i årene fremover. For å ha en sunn 
økonomiforvaltning må det være en balanse mellom nye investeringer (som medfører økte renter og 
avdrag) og driftskostnadene. Kommunen er i en situasjon der det økonomiske handlingsrommet kan 
strammes inn i så stor grad at det kan gå ut over driften, og i neste omgang tjenestetilbudet til 
innbyggerne. Endringer i renten vil kunne forsterke dette fremover. Etter revisjonens oppfatning bør 
kommunen ta hensyn til dette når de vurderer nye investeringer som skal finansieres med lån. 
Med andre ord kan kommunen oppleve at de ved inngangen til en ny budsjettperiode ikke står like 
godt rustet til å løse velferdsoppgaver som ved inngangen av den foregående budsjettperioden.  
 
Kommunen har før 2010 hatt en praksis for å beregne sine låneavdrag som ikke tilfredstiller lovens 
krav, jf. kommuneloven § 50 nr. 7. Dette har medført at det ikke er innbetalt tilstrekkelig med 
avdrag på kommunens lån. Ikke innbetalte avdrag er i regnskapet avsatt til en kortsiktig gjeldspost. 
Dette er ikke i tråd med regelverket og har medført en økt tilgang til likviditeten, siden lånene som 
tas opp er avdragsfrie lån (bullit-lån). Kommunen har opplyst om at avdrag som ikke var betalt ved 
utgangen av 2011 vil blir gjort opp ved at det ikke tas opp nye lån i 2012, noe som likestilles med 
betaling av avdrag. Denne metoden er i tråd med regelverket.  
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I dag bruker kommunen den såkalte ”regnearkmodellen” for å beregne minste lovlige avdrag på 
sine lån. Kommunaldepartementet har uttalt at denne modellen vil tilfredsstille lovens krav til 
beregning av minste lovlige avdrag. Dette er imidlertid den modellen som gir minst 
avdragsbetaling.  Revisjonen gjør oppmerksom på at Norges kommunerevisorforbund i 2012 har 
reist spørsmål ved om ”regnearksmodellen” gir tilstrekkelige avdrag, slik at lånene fullt ut blir 
nedbetalt i takt med eiendelenes levetid.  I et brev til kommunal departementet stiller Norges 
kommunerevisorforbund spørsmål ved om denne metoden tilfredsstiller lovens krav. Brevet er 
foreløpig ikke besvart, man kan i tilfelle få betydning for fremtidig forståelse av dette regelverket. 
 
 
Om budsjetteringspraksis 
Etter revisjonens syn har ikke årsbudsjettene for investeringer vært realistiske de senere år.  
Dette gjelder både fastsettelsen av opprinnelig budsjett og manglende rutiner for å justere budsjettet 
når endringene i løpet av året er så store at en budsjettjustering er påkrevd. Formålet med 
årsbudsjettet er å gi bevilgninger og å vedta finansiering for årets planlagte forbruk, jf. kl § 45.  
Dette innebærer at det kun er årets antatte forbruk til investeringsprosjekter som skal føres opp i 
årsbudsjettet.  Kommunen har ikke foretatt de materielle vurderingene som skal til for å tilfredsstille 
lovens krav til et realistisk budsjett, bl.a. er ikke budsjettet justert for investeringsprosjekter som 
overhode ikke ble påbegynt eller som ikke har fremdrift som forutsatt i budsjettåret.  
 
Når investeringsbudsjettet ikke tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse og realisme har dette 
betydning for kommunens evne til å følge opp prosjektene på en god måte. Budsjett som ikke 
bygger på et realistisk anslag gir ikke nødvendig styringsinformasjon for å fange opp avvik på et 
tidlig tidspunkt. Videre har et for høyt budsjett betydning for kommunens låneopptak det enkelte år, 
fordi øvre grense for låneopptak følger budsjettet. Dette har medført at kommunen har hatt mye 
ubrukte lånemidler, og således mye ledig likviditet på kort sikt. En mer realistisk budsjettering der 
de nødvendige justeringer blir foretatt, vil medføre at likviditeten i kommunen blir strammere. 
Revisjonen er av den oppfatning at likviditeten i kommunen må følges nøye opp i tiden fremover. 
 
Avslutningen av investeringsregnskapet påvirkes også av hvordan budsjettet er fastsatt. 
Investeringsregnskapet i Lørenskog er gjort opp i balanse hvert år, dette har vært mulig fordi 
budsjettoverskridelser er blitt finansiert ved bruk av lån som var budsjettert til andre prosjekter. I 
realiteten er det således ledig lånekapital fra forsinkede prosjekter som har blitt brukt til å dekke 
overskridelser på andre investeringsprosjekter. Dette gir ikke et reelt bilde av de faktiske forhold.  
 
Etter revisjonens oppfatning må Lørenskog kommune endre sin budsjetteringspraksis slik at den er i 
tråd med regleverket. Tidligere budsjetteringspraksis har etter revisjonenes oppfatning gitt dårlig 
informasjon til folkevalgte og innbyggere. En mer korrekt budsjettering av investeringer vil gi en 
mer samlet og helhetlig oversikt for kommunestyret, og vil gi de folkevalgte en større mulighet til å 
foreta prioriteringer mellom ulike investeringsbehov.  


