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Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år
2015
År 2015 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland till 15,2
miljarder euro. Lånestocken ökade med 566 miljoner euro från året innan, dvs. med 3,9 procent.
Ökningen var igen långsammare än året innan. Lånestocken ökade då med 890 miljoner euro,
dvs. med 6,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas
och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser samlades
in från 301 kommuner och 140 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i
kommunerna i Fasta Finland 2004–2015*

*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades med 1,1 miljarder euro från året innan, dvs. med 4,0 procent
särskilt på grund av minskningen av verksamhetsintäkterna. Kommunernas skattefinansiering, dvs.
statsandelar och skatteinkomster, ökade med 614 miljoner euro, dvs. med 2,1 procent jämfört med året

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.2.2016
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innan. När det gäller ökningen av skattefinansieringen härstammade 591miljoner euro från skatteinkomster
och 22 miljoner euro från statsandelar.

Kommunernas årsbidrag försvagades med 426 miljoner euro, dvs. med 19,4 procent från året innan. Totalt
11 kommuner uppskattade att årsbidraget kommer att vara negativt. Enligt föregående års bokslutsuppgifter
var årsbidraget negativt i 10 kommuner. År 2015 uppgick det sammanräknade årsbidraget för kommunerna
i Fasta Finland till 1,8 miljarder euro.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 15,2 miljarder euro i slutet av år 2015. Lånestocken ökade
med 566 miljoner euro jämfört med året innan. Lånestockens ökning avtog från året innan, då ökningen
var 890 miljoner euro. Lånestocken per invånare var 2 793 euro i kommunerna, medan motsvarande siffra
föregående år var 2 697 euro.

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, steg med 1,8 procent. Tillväxttakten tilltog något
från året innan, då tillväxten var 1,2 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 2,8
procent och personalkostnaderna med 0,6 procent från året innan. Kommunernas verksamhetsintäkter,
exkl. affärsverk minskade däremot med 0,2 procent från året innan.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökademed 0,1 procent jämfört med året innan.
Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 0,2 procent, men å andra sidan minskade
personalkostnaderna med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade
med 1,0 procent.

På jämförbarheten av årsförändringarna, som beräknats på basis av bokslutsprognoserna för år 2015,
inverkar de bolagiseringar som genomfördes år 2014 i fråga om affärsverk och andra enheter som verkar
på marknaden. Till exempel kommunernas sammanräknade årsbidrag innehåller inte längre överskott från
bolagiserade enheter, vilket för sin del förklarar den negativa förändringen av årsbidraget. Också
kommunernas sammanlagda resultat för räkenskapsperioden var år 2015 betydligt svagare än året innan.
Detta är en följd av att det år 2015 inte fanns några bokföringsmässiga vinster av bolagiseringar, som det
gjorde år 2014. Dessutom var kommunernas bruttoinvesteringsutgifter och -intäkter påfallande stora år
2014 på grund av bokningar i anknytning till bolagiseringarna.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis publiceras nu för sista gången
i den här formen. Uppgifterna om bokslutsprognoserna för år 2015 kommer eventuellt att preciseras i de
preliminära uppgifterna i statistiken över kommunekonomin som publiceras i juni. Statistiken över
kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis ersätts i fortsättningen av statistiken
Kommunekonomin kvartalsvis. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland
(exkl. affärsverk och affärsverkssamkommuner)

1–4:e kvartalet

SamkommunerKommuner

2015, mn. €2015, mn. €

Resultaträkning:

12 3129 577Verksamhetsintäkter

11 3753 744Därav: Försäljningsintäkter

4311 732Avgiftsintäkter

11 50739 120Verksamhetskostnader

4 27010 506Därav: Löner och arvoden

1 1593 329Lönebikostnader

1 20111 373Köp av kundtjänster

2 8646 649Köp av övriga tjänster

1 3641 530Material, förnödenheter och varor

1402 674Understöd

810-29 134= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

21 660Skatteinkomster

8 183Statsandelar

5248Ränteintäkter

22482Övriga finansiella intäkter

95197Räntekostnader

2358Övriga finansiella kostnader

7181 185= Årsbidrag (+ eller -)

Investeringar:

7472 885Investeringsutgifter totalt

34753Investeringsinkomster totalt

Lån:

2 90614 913Lånestock 31.12

Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland1)

SamkommunerKommuner

Förändring, %2015, mn. €Förändring, %2015, mn. €

Resultaträkning:

14,48694,0-28 402= Verksamhetsbidrag (+ eller -)

2,821 660Skatteinkomster

0,38 183Statsandelar

-16,1523,9248Ränteintäkter

54,72010,4364Övriga finansiella intäkter

-1,296-5,2204Räntekostnader

-20,124152,687Övriga finansiella kostnader

18,7774-19,41 769= Årsbidrag (+ eller -)

0,7565-1,62 033Avskrivningar och nedskrivningar

101,3208-96,571= Räkenskapsperiodens resultat (+ eller -)

Investeringar:

0,2812-48,53 495Investeringsutgifter totalt
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SamkommunerKommuner

Förändring, %2015, mn. €Förändring, %2015, mn. €

-29,214-32,8149Finansieringsandelar för investeringsutgifter

-16,822-84,0802Försäljninginkomster av investeringsvaror

Lån:

-1,52 9503,915 243Lånestock 31.12

Affärsverk och affärsverkssamkommuner inkluderade samt kommunens/samkommunens interna poster eliminerade1)
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Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet, kommuner och samkommer i Fasta Finland (exkl. affärsverk
och affärsverkssamkommuner)

Revidering, %Revidering,
mn. €

Senaste
offentliggörandet,
mn. €

1:a
offentliggörandet,
mn. €

KvartalÅrPostRegion

0,1139 4279 41542014VerksamhetsintäkterKommuner

-0,4-102 1782 18812015

-0,1-44 7304 7342

0,007 0247 0243

0,01938 37038 35242014Verksamhetskostnader

0,029 4129 41012015

0,0019 56419 5642

0,0029 22729 2273

0,0-114 41714 41842014Lånestock, i slutet av
kvartalet 1,926614 35514 08812015

0,57814 44214 3652

0,0014 30614 3063

0,0-312 10912 11242014VerksamhetsintäkterSamkommuner

0,0-13 0353 03712015

0,006 1266 1272

0,009 0849 0843

0,0-211 37111 37242014Verksamhetskostnader

-0,1-12 7322 73412015

0,005 6995 6992

0,008 4888 4883

3,4992 9832 88442014Lånestock, i slutet av
kvartalet 0,002 8242 82412015

-0,1-32 7832 7862

0,002 7752 7753
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