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Kommunernas årsbidrag förbättrades år 2013, men
lånestocken fortsatte att öka
Årsbidragen för kommunerna i Fasta Finland förbättrades med 669 miljoner euro jämfört med
året innan. Detta förklaras av att ökningen av verksamhetsutgifterna bröts samt av att
skatteinkomsterna och statsandelarna ökade kraftigare än året innan. Ökningen av kommunernas
lånestock accelererade till 13,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter om
bokslutsprognoser samlades in från 304 kommuner och 149 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årbidrag och lånestock i kommunerna
i Fasta Finland 2002–2013*

*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, ökade med 3,0 procent jämfört med året innan.
Löneutgifterna ökade med 2,2 procent och köp av tjänster med 3,4 procent. Kommunernas
verksamhetsinkomster ökade med 1,4 procent. Ökningen av verksamhetsutgifterna var långsammare än
året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.2.2014
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Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades mindre än tidigare år, sammanlagt med 0,9 miljarder euro.
Skattefinansieringen ökademer än året innan. Skatteinkomsterna ökademed 6,8 procent och statsandelarna
med 2,9 procent från året innan. Denna ökning av skattefinansieringen på 1,5 miljarder euro räckte till för
att täcka försvagningen av verksamhetsbidragen, vilket syns i en förbättring av årsbidragen.

Kommunernas årsbidrag steg med 0,7 miljarder euro och samtidigt visade allt färre kommuner ett negativt
årsbidrag. Av kommunerna uppskattade 36 att årsbidraget förblir negativt, året innan var antalet 84.
Årsbidraget täckte 99,5 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna samt 51,7 procent av
investeringarna. Nyckeltalen förbättrades från året innan även om det skett en ökning både när det gäller
avskrivningar och investeringsutgifter. Kommunernas investeringsutgifter steg med 3,7 procent.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 13,8 miljarder euro i slutet av år 2013. Lånestocken ökade
med 13,4 procent, dvs. med omkring 1,6 miljarder euro, jämfört med året innan. Lånestocken ökade mer
än året innan. Lånestocken per invånare var 2 553 euro i kommunerna, medanmotsvarande siffra föregående
år var 2 262 euro. Ökningen av kommunernas lånestock accelererade mot slutet av året. Under fjärde
kvartalet steg kommunernas lånestock, exkl. affärsverk, med 7,8 procent.

Samkommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, minskade med 0,3 procent jämfört med året
innan. Löneutgifterna, som är samkommunernas största utgiftspost, minskade med 1,1 procent medan köp
av tjänster ökade med 1,3 procent. Verksamhetsinkomsterna steg med 1,5 procent. Samkommunernas
sammanräknade lånestock var 2,9 miljarder euro i slutet av år 2013 och detta var en ökning på 5,2 procent
från året innan.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära
och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Tidigare år har motsvarande uppgifter
publicerats i statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser samt i
kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 2013, mn
euro1)

SamkommunerKommuner

Förändring, %2013, mn. €Förändring, %2013, mn. €

Resultaträkning:

38,67533,4-27 119= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

..6,820 543Skatteinkomster

..2,98 264Statsandelar

-26,37-1,2217Ränteintäkter

5,712-1,2363Övriga finansiella intäkter

-1,197-14,5201Räntekostnader

-7,52628,857Övriga finansiella kostnader

48,264949,92 009= Årsbidrag (+ eller -)

9,05436,82 020Avskrivningar och nedskrivningar

Investeringar:

8,78903,73 885Investeringsutgifter totalt

26,822-8,9178Finansieringsandelar för investeringsutgifter

-57,535-15,2712Försäljninginkomster av investeringsvaror

Lån:

5,22 88413,413 843Lånestock 31.12.

Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade1)

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland
2013, exkl. affärsverk

1– 4:e kvartalet1– 4:e kvartalet
SamkommunerKommuner
mn €mn €

Resultaträkning:

11 9709 110Verksamhetsintäkter

11 0603 634Därav: Försäljningsintäkter

3861 614Avgiftsintäkter

1-0Förändring av produktlager

8433Tillverkning för eget bruk

11 28137 781Verksamhetskostnader

4 38010 477Därav: Löner och arvoden

1 1743 340Lönebikostnader

1 10310 646Köp av kundtjänster

2 6806 463Köp av övriga tjänster

1 3431 593Material, förnödenheter och varor

1152 277Understöd

699-28 238= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

020 543Skatteinkomster

08 264Statsandelar

7224Ränteintäkter

14568Övriga finansiella intäkter

96193Räntekostnader

4



1– 4:e kvartalet1– 4:e kvartalet
SamkommunerKommuner
mn €mn €

2640Övriga finansiella kostnader

5981 129= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

8102 850Investeringsutgifter totalt

54812Investeringsinkomster totalt

Lån:

2 84713 152Lånestock, i slutet av kvartalet
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

Revidering, %Revidering,
mn €

Senaste
offentliggörandet,
mn €

1:a
offentliggörandet,
mn €

-0,3-61 9151 9211:a kvartalet2013VerksamhetsintäkterKommuner

-0,0-14 3724 3732:a kvartalet

-0,1-46 5196 5233:e kvartalet

0,038 8098 8061:a kvartalet2013Verksamhetskostnader

0,0918 55018 5412:a kvartalet

-0,0-427 82327 8273:e kvartalet

0,911011 99711 8861:a kvartalet2013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,0212 24212 2402:a kvartalet

0,0012 20012 2003:e kvartalet

-0,2-62 9872 9921:a kvartalet2013VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,3196 0746 0552:a kvartalet

0,008 9838 9833:e kvartalet

5,11332 7152 5821:a kvartalet2013Verksamhetskostnader

0,165 7075 7012:a kvartalet

0,008 5388 5383:e kvartalet

0,002 8442 8441:a kvartalet2013Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,122 9102 9092:a kvartalet

0,002 9692 9693:e kvartalet
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