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Kort sammendrag 
Asplan Viak har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune kartlagt 

kommunens klimafotavtrykk fra egen virksomhet for året 2021, og 

sammenlignet dette med klimafotavtrykket til fylkeskommunen i 2020. 

  

Det totale klimafotavtrykket som følge av den fylkeskommunale 

virksomheten var på 67 153 tonn CO2-ekvivalenter i 2021, mot 61 174 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2020. Dette er en oppgang på nesten 6 000 tonn CO2-

ekvivalenter sammenlignet med 2020. 
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1. Innledning 

Innlandet fylke ble opprettet 1. januar 2020 av de to tidligere fylkene 

Hedmark og Oppland og består av 10 regioner som huser 46 kommuner 

og 371 253 innbyggere pr. 1 januar 20221. Med et areal på 52 590 km2 er 

Innlandet fylke større enn Danmark, men i motsetning til Danmark ligger 

bare 11% av fylkets areal lavere enn 300 meter og har, som Norges eneste 

fylke, ingen kystlinje. I fylket ligger både Galdhøpiggen, Glomma og Mjøsa, 

som er Norges henholdsvis høyeste fjell, lengste elv, og største innsjø2. 

 

Ny regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet skal vedtas i juni 

2023. Frem til denne vedtas videreføres de gjeldende klima- og 

energiplanene for Oppland og Hedmark3. Fylket har i tillegg utarbeidet to 

klimamål. Det første er å redusere fylkets direkte, geografiske 

klimagassutslipp med 50% innen 2030 sammenlignet med 2018-nivå4. Det 

andre er at Innlandet fylkeskommunes virksomhet skal bli fossilfri innen 

20255. 

 

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, har Asplan Viak utarbeidet en 

rapport som presenterer klimagassregnskapet for fylkeskommunens egen 

virksomhet for 2021. Klimagassregnskapet er presentert som et 

klimafotavtrykk, der både direkte og indirekte utslipp er inkludert. 

Tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysen er i hovedsak KOSTRA-

regnskapet, og for å beregne klimagassutslippene har Klimakost-modellen6 

blitt benyttet. 

 

Videre i rapporten vil det først komme en kort beskrivelse av metoden for 

utarbeidelsen av klimagassregnskapet i kapittel 2, og i kapittel 3 

presenteres Innlandet fylkeskommunes klimafotavtrykk fra egen virksomhet 

 
1 https://www.ssb.no/statbank/table/06913/tableViewLayout1/ 
2 https://innlandetfylke.no/om-fylkeskommunen/om-innlandet/fakta-om-innlandet/ 
3 https://innlandetfylke.no/tjenester/klima-og-miljo/klima-og-energi/klima-og-energiplan/ 
4 https://innlandetfylke.no/tjenester/klima-og-miljo/klima-og-energi/var-rolle-innen-klima-
og-energi/ 
5 https://innlandetfylke.no/tjenester/klima-og-miljo/klima-og-energi/klimaregnskap/ 
6 https://www.klimakost.no/ 
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for 2021, samt en sammenligning av 2021 mot 2020. Rapporten avsluttes 

med en oppsummering og diskusjon av resultatene i kapittel 4. 
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2. Metode 

Målet med et klimaregnskap på et organisatorisk nivå er å kartlegge de 

viktigste kildene og driverne bak klimagassutslippene, for så å kunne 

evaluere og iverksette effektive tiltak rettet mot de mest sentrale 

utslippskildene, som fremhevet av klimagassregnskapet. 

 

Klimafotavtrykket for fylkeskommunens egen virksomhet beregnes ved 

hjelp av Klimakost-modellen. Kort oppsummert baserer metoden seg på 

data på fylkeskommunens forbruk (i NOK) og fysiske data på blant annet 

energibruk og drivstofforbruk. Disse dataene kombineres med en database 

som angir hvor mye utslipp som genereres fra ulike innkjøp og aktiviteter. 

Som datagrunnlag for fylkeskommunens økonomiske innkjøp benyttes tall 

fra KOSTRA-systemet. Dette gjør at klimaregnskapet kan deles opp i 

kategorier for innkjøp (art) og tjenester (funksjon), som er standard for alle 

fylkeskommuner, og som dermed muliggjør sammenligning av data. 

 

For å danne et mest mulig komplett bilde av fylkeskommunens 

klimafotavtrykk, inkluderes alle klimabidrag. Dette vil si at man tar med 

både direkte klimagassutslipp som fra forbrenning av fossile drivstoff 

(scope 1), indirekte klimagassutslipp fra innkjøp av energi (scope 2), og 

indirekte klimagassutslipp fra vare- og tjenestekjøp (scope 3). En illustrativ 

forklaring av scope 1, 2, og 3 er vist i Figur 1. 

 

Indirekte utslipp, som scope 2- og scope 3-bidrag, er viktig å inkludere i 

kartlegningen av klimafotavtrykket ettersom de utgjør en vesentlig del av 

fylkeskommunal tjenesteproduksjon. En bevisstgjøring av utslippene knyttet 

til innkjøp av varer og tjenester gjør at en reduksjon av fylkeskommunens 

klimagassutslipp kan oppnås ved å stille miljøkrav i egne anskaffelser. 
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Figur 1: Inndeling av klimaregnskap i scope 

Modellen bruker en kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) og miljøutvidet 

kryssløpsanalyse (EEIOA) for henholdsvis de fysiske og de økonomiske 

innsatsfaktorene for å beregne det totale klimafotavtrykket. I en miljøutvidet 

kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg 

næringslivssektorer (SN2007/NACE rev2) for å beregne utslippene et gitt 

innkjøp forårsaker. 

 

Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge 

innhentet via data som fylkeskommunen sitter på, og koblet opp mot 

utslippsintensiteter. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye 

fylkeskommunene kjøper inn av matvarer, undervisningsmateriell, 

byggematerialer, diverse tjenester, etc. – har vist seg som en god og effektiv 

måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensningen er at 

man må benytte sektorsnitt av typen «matvareproduksjon», som ikke er i 

stand til å skille mellom ulike produkter innen hver kategori. 

 

Klimakost er derfor et godt analyseverktøy for å identifisere fokusområder i 

klimahandlingen, men man bør derimot ikke benytte verktøyet ukritisk til å 

spore utvikling av teknologi over tid eller for å sammenligne ulike produkter 

innen samme sektor. 

 

Utslippsintensiteter oppdateres jevnlig for å ta høyde for utvikling av 

teknologi innen ulike sektorer på nasjonalt nivå, men er likevel sårbare for å 

ikke fange opp spesifikke valg rundt enkelte elementer for en enkelt 
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kommune eller fylke. For detaljerte klimaanalyser for spesifikke produkter, 

og for en mer nøyaktig beregning av effekten av tiltak, trengs det mer 

spesifikke LCA-studier. 

 

For kollektivtrafikk har det blitt hentet inn data for spesifikke utslipp basert 

på drivstofforbruk. Det har i tillegg blitt lagt til element som skal dekke 

indirekte klimagassutslipp fra produksjon av transportmidler, samt andre 

elementer rundt driften av kollektivtrafikken. I de tilfeller hvor 

transportoppgavene for kollektivtrafikk ikke gjennomføres av 

fylkeskommunen selv, men av et eksternt selskap, vil klimagassutslippene 

fra kollektivtrafikk i Klimakost-analysen regnes som «kjøp fra andre 

(private)», som i KOSTRA-inndelingen fra SSB.  
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3. Klimafotavtrykk for Innlandet 

fylkeskommune 

Begynnelsen av kapittelet er viet til å presentere Innlandet fylkeskommunes 

klimafotavtrykk fra egen virksomhet for 2021, før det videre i kapittelet vises 

hvordan klimafotavtrykket fordeler seg på kategorier for ulike bidrag og 

virksomhetsområder, først på et aggregert nivå og deretter på et mer 

detaljert nivå. Til slutt sammenlignes klimafotavtrykkene for 2021 og 2020. 

3.1. Klimafotavtrykk Innlandet fylkeskommune 2021 

I 2021 var det samlede klimafotavtrykket fra Innlandet fylkeskommunes 

egen virksomhet på 67 153 tonn CO2-ekvivalenter (CO2e). 

 

Hovedresultatene er oppsummert i Tabell 1, hvor klimagassutslippene har 

blitt fordelt på innkjøpskategorier på den loddrette aksen og 

virksomhetsområder på den horisontale aksen. Stolpediagrammet i Figur 2 

viser hvordan innkjøpskategoriene fordeler seg for hvert av 

virksomhetsområdene. Tallene i tabellen og i teksten under har blitt rundet 

av til nærmeste hele tonn, og mindre avvik mellom sum og verdier som kan 

forekomme i tabellen er som følge av avrundingen. Vedlegg 1: Detaljert 

klimaregnskap, 202 inneholder mer detaljerte underkategorier for de ulike 

innkjøpskategoriene. 

 

Det er i hovedsak tre virksomhetsområder som står for mesteparten av 

klimafotavtrykket til Innlandet fylkeskommune som følge av egen 

virksomhet. Det største bidraget er knyttet til virksomhetsområdet 

fylkesveier med et klimagassutslipp på 25 303 tonn CO2e, tett etterfulgt av 

virksomhetsområdet videregående opplæring med et klimagassutslipp på 

24 586 tonn CO2e. Videre har man også et vesentlig klimagassbidrag fra 

virksomhetsområdet kollektivtrafikk, som i denne sammenhengen omfatter 

buss og ferge, på 11 194 tonn CO2e. 

 

For virksomhetsområdet fylkesveier, med sitt samlede klimagassutslipp på 

25 303 tonn CO2e, stammer det største bidraget fra innkjøpskategorien 
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bygg og infrastruktur med et bidrag på 23 322 tonn CO2e (92,2%). Det nest 

største bidraget til klimafotavtrykket for virksomhetsområdet er knyttet til 

innkjøpskategorien energi, og er på 1 145 tonn CO2e (4,5%). Samlet sett 

utgjør disse to innkjøpskategoriene 96,7% av klimafotavtrykket knyttet til 

virksomhetsområdet. 

 
Tabell 1: Hovedresultatene fordelt på virksomhetsområder (vannrett) og innkjøpskategorier 

(loddrett). 

BIDRAG  Adm.  Vgs.  
Tann-

helse  

Kultur, 

idrett, 

næring  

Fylkes-

veier  

Bil-

ruter  

Fylkes-

vei-

ferjer  

Transp. 

funksj.  
SUM  

Forbruks-

materiell og 

utstyr  

1 255 7 422 653 844 244 141 129 6 10 694 

Reise og 

transport med 

egne kjøretøy 

135 1 929 100 349 321 134 108 0 3 076 

Energi  295 5 697 187 234 1 145 24 31 0 7 614 

Bygg og 

infrastruktur  
758 5 999 330 62 23 322 252 2 124 0 32 847 

Kjøp av 

private tjenester  
0 1 730 96 14 1 8 155 0 290 10 286 

Kjøp av andre 

tjenester  
197 1 809 102 158 270 91 5 5 2 637 

SUM  2 639 24 586 1 470 1 661 25 303 8 797 2 397 301 67 153 

 

 

Det nest største klimafotavtrykkbidraget kommer fra virksomhetsområdet 

videregående opplæring, med et samlet klimagassutslipp på 24 586 tonn 

CO2e. Dette klimafotavtrykket er, i motsetning til for fylkesveier, jevnt fordelt 

utover alle innkjøpskategoriene. Det største klimagassbidraget for 

virksomhetsområdet er på 7 422 tonn CO2e (30,2%) og kommer fra 

innkjøpskategorien forbruksmateriell og utstyr. Videre har man 

klimagassbidragene fra innkjøpskategoriene bygg og infrastruktur på 5 999 

tonn CO2e (24,4%), energi på 5 697 tonn CO2e (23,2%), reise og transport 

med egne kjøretøy på 1 929 tonn CO2e (7,8%), kjøp av andre tjenester på 

1 809 tonn CO2e (7,4%), og kjøp av private tjenester på 1 730 tonn CO2e 

(7%). 
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For virksomhetsområdene, stammer det tredje største bidraget til 

fylkeskommunens klimafotavtrykk fra kollektivtrafikk. Når det kommer til 

buss er klimagassutslippene i hovedsak knyttet til kjøp av private tjenester 

(8 155 tonn CO2e), mens for ferger er disse knyttet til bygg og infrastruktur 

(2 124 tonn CO2e). 

 

 
Figur 2: Klimagassutslippene fra innkjøpskategorier fordelt på virksomhetsområder. 

 

I Figur 3 er prosentandeler av totalen illustrert i de to kakediagrammene, 

hvor det til venstre er for innkjøpskategorier og det til høyre er for 

virksomhetsområder. Her kan man se at innkjøpskategorien bygg og 

infrastruktur står for nesten halvparten av utslippene med sine 48,9%. Dette 

er i hovedsak klimagassutslipp knyttet til investeringer gjort innen 

virksomhetsområdene fylkesveier og videregående opplæring. Videre er 

det de tre innkjøpskategoriene kjøp av private tjenester, forbruksmateriell 

og utstyr, og energi som står for mesteparten av den resterende halvparten 

med en samlet andel på 42,5%, og for de tre nevnte innkjøpskategoriene er 

det investeringer gjort innen virksomhetsområdet videregående opplæring 

som står for de største andelene for hver av dem. 
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I kakediagrammet til høyre, hvor fordelingen er på virksomhetsområder, er 

det to deler som tar opp størsteparten av diagrammet, og det er fylkesveier 

og videregående opplæring. For virksomhetsområdet fylkesveier er det 

investeringer innen bygg og infrastruktur som utgjør nesten hele 

utslippsandelen, mens andelene for videregående opplæring er jevnt 

fordelt på alle innkjøpskategoriene. De to virksomhetsområdene har en 

samlet prosentandel på 74,3%. Om man også inkluderer kollektivtrafikk, 

stiger andelen til 91% av Innlandet fylkeskommunes totale klimafotavtrykk 

som følge av egen virksomhet. 

 

  
Figur 3: Prosentvis fordeling på innkjøpskategorier til venstre og på virksomhetsområder til 

høyre. 

3.2. Sammenligning 2020-2021 

I Figur 4 er utviklingen fra 2020 til 2021 illustrert for de totale 

klimafotavtrykkene. Hvert virksomhetsområde blir representert av en stolpe 

i stolpediagrammet, og hver stolpe er videre inndelt i innkjøpskategorier. 

Deler av stolpen som er over eller under nullpunktet viser her til en 

henholdsvis økning eller reduksjon i klimagassutslipp. For eksempel for 

virksomhetsområdet videregående opplæring har det vært en reduksjon i 
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utslipp for tre av innkjøpskategoriene mens det samtidig har vært en økning 

i klimagassutslipp for tre andre innkjøpskategorier, og en netto økning for 

totalt klimagassutslipp. 

 

 
Figur 4: Utvikling i klimagassutslipp fra 2020 til 2021. 

I figuren kan man se at de største nettoøkningene i klimagassutslipp 

kommer fra virksomhetsområdene videregående opplæring, fylkesveier, og 

fylkesveiferger. Disse har hatt en netto økning på henholdsvis 2 114, 1 445, 

og 1 685 tonn CO2e. Innkjøpskategorien forbruksmateriell og utstyr utgjør 

den største økningen for virksomhetsområdet videregående opplæring, 

mens innkjøpskategorien bygg og infrastruktur har bidratt til en vesentlig 

økning innen flere av virksomhetsområdene. Alle virksomhetsområdene har 
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transportordninger for funksjonshemmede, som har en netto reduksjon på 

henholdsvis 487 og 5 tonn CO2e. 

 

Figur 5 viser en direkte sammenstilling av Innlandet fylkeskommunes 

klimagassutslipp som følge av egen drift fra hvert virksomhetsområde for 

2020 og 2021. Hver stolpe er oppdelt i bidragene fra de spesifikke 

innkjøpskategoriene, som akkumulert utgjør totalutslippet til et 

virksomhetsområde. Det totale klimafotavtrykket har økt med 5 979 tonn 

CO2e. 

 

For klimagassutslippene som stammer fra buss i fylket, har det mellom 2020 

og 2021 vært en nedgang i de indirekte utslippene på 78 tonn CO2e, fra 

henholdsvis 3 729 til 3 651 tonn CO2e. Det har til gjengjeld vært en økning i 

de direkte klimagassutslippene fra buss på 950 tonn CO2e, fra henholdsvis 

3 553 til 4 503 tonn CO2e. Økningen kan settes i sammenheng med en 

økning i forbruket av vanlig diesel (fra 1 365 588 til 1 730 682 liter), en 

reduksjon av bruk av biodiesel (fra 5 018 637 til 4 349 489 liter), samt en 

kraftig økning av energiforbruk til elbusser (fra 778 448 til 1 633 232 kWh) 

fra 2020 til 2021. 
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Figur 5: Utvikling i klimagassutslipp for hvert virksomhetsområde oppgitt i tonn CO2e. 

3.3. Fordeling av klimafotavtrykk på scope 

På bakgrunn av tall på forbruk av drivstoff (bensin og diesel), fyringsolje og 

annen energibruk er utslippene fra fylkeskommunens egen virksomhet 

fordelt på følgende scope: 

 

• Scope 1: Direkteutslipp som kommer fra kilder innenfor 

kommunens grenser. Dette kan typisk være fra forbrenning av 

drivstoff, men også andre prosesser som forårsaker utslipp, 

eksempelvis nedbrytning av organisk avfall eller kjemisk industri. 

 

• Scope 2: Utslipp fra produksjon og distribusjon av innkjøpt energi. 

For eksempel elektrisitet, varme, damp og/eller kjøling. 

 

• Scope 3: Utslipp som forårsakes av fylket og innbyggernes 

aktiviteter og innkjøp. 
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Figur 6 viser en fordeling av klimafotavtrykket til Innlandet fylkeskommune 

som følge av egen virksomhet. Scope 3-bidragene utgjør nesten 90% av 

fylkeskommunens klimagassutslipp, mens scope 1-bidragene er nesten 

neglisjerbare. Det som inngår i scope 1 er i dette tilfellet drivstofforbruket til 

egne kjøretøy og ferge, som til sammen utgjør 155,69 tonn CO2e. Scope 2 

bidragene omfatter her energiforbruket fra strøm og fjernvarme, som til 

sammen utgjør 7 465,2 tonn CO2e. De resterende 59 532 tonn CO2e faller 

inn under scope 3-bidrag. 

 

 
Figur 6: En scope-fordeling av klimagassutslippene til Innlandet fylkeskommune som følge av 

egen virksomhet. 
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4. Oppsummering og diskusjon 

I denne rapporten har Asplan Viak presentert klimafotavtrykket for Innlandet 

fylkeskommune som følge av egen virksomhet, basert på resultater fra 

klimakostmodellen. Det totale fotavtrykket fra fylkeskommunal virksomhet 

var i 2021 på 67 153 tonn CO2e, mot 61 174 tonn CO2e i 2020. Utslippene 

har dermed økt med 5 979 tonn CO2e fra 2020 til 2021.  

 

Virksomhetsområdet med de høyeste klimagassutslippene i 2021 er 

fylkesveier, som står for 37,7% av det samlede klimafotavtrykket. Det 

høyeste enkeltbidraget stammer fra innkjøpskategorien bygg og 

infrastruktur, som står for 32 847 tonn CO2e, og med det 92,2% av 

virksomhetsområdets utslipp og 48,9% av fylkeskommunens totale 

klimagassutslipp som følge av egen virksomhet. Dette er for det meste 

klimagassutslipp som følge av vedlikehold og byggetjenester, samt service 

avtaler og reparasjoner, og drivstoff og materialbruk i bygg og driftsfasen. 

Drivstoff regnes her altså inn under bygg og infrastruktur-kategori, all den 

tid aktivitet gjennomføres via entreprenør/privat selskap i både bygging av 

ny vei og i driftskontrakter. 

 

Det nest største klimabidraget er fra virksomhetsområdet videregående 

opplæring, med et bidrag på 36,6%. Her er bidraget fordelt ut over mange 

ulike kategorier, der forbruksmateriell, energi, samt bygg og infrastruktur 

har de høyeste bidragene. I og med at bygg og energi til sammen har store 

bidrag, vil det være hensiktsmessig med høye klima og miljøkrav i alle nye 

bygg. Klimareduserende tiltak bør også vurderes for den eksisterende 

bygningsmassen. 

 

Det tredje største klimafotavtrykket er fra virksomhetsområdet bilruter, med 

et bidrag på 13,1%. Her var det hovedsakelig kjøp av private tjenester som 

hadde høyest bidrag av innkjøpskategoriene, med 8 155 tonn CO2e. Dette 

er en oppgang på 12% sammenlignet med 2020. Her bør fylkeskommunen 

innføre gode rutiner på å stille klimakrav i anskaffelser. 
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Dette klimaregnskapet synliggjør hvor det eksisterer et potensial for 

ytterliggere utslippsreduksjoner. Fremover vil det være nødvendig med 

tiltak innen virksomhetsområdene fylkesveier og videregående opplæring, 

og da spesielt innen innkjøpskategorien bygg og infrastruktur. Det bør dog 

merkes at hele klimabidraget fra en investering blir tilskrevet året 

investeringen vedtas istedenfor å bli fordelt utover livsløpet til 

investeringen. I tillegg kan visse former for investeringer på sikt føre til en 

netto reduksjon av klimagassutslipp. Dette kan for eksempel være 

investeringer for å redusere energibruken i kommunale bygg. 

 

Innlandet Fylkeskommune foretar pr. dags dato omfattende 

tiltaksvurderinger fortløpende og har blant annet vedtatt politiske klimamål, 

som videre har blitt brukt til å utarbeide et klimabudsjett som skal gjelde fra 

og med budsjettåret 2021. Dette klimaregnskapet burde bli brukt til å 

videre forbedre og kvalitetssikre både tiltaksvurderinger og eksisterende 

klimabudsjett. Referansebaner og utslippsrammer for utslipp fra egen 

virksomhet frem mot 2030 har vist seg vanskelig å fastsette for 

fylkeskommunen ettersom eksisterende målsetting utelukkende tar for seg 

reduksjon av eget forbruk av fossile brensler (scope 1). Målsetting burde 

også inkludere reduksjon av utslipp forbundet med løpende energiforbruk 

(scope 2) og anskaffelser fra tredjepart (scope 3). Sistnevnte kan påvirkes 

blant annet ved å stille tydelige krav i anbud og anskaffelser. 

 

Videre anbefaler vi at klimatiltak på egen virksomhet utredes i et 

livsløpsperspektiv. Dette for å unngå lokale reduksjoner på bekostning av 

tilsvarende økning andre steder. Når det gjelder oppfølging av 

klimaregnskap over tid, bør en vurdere å inkludere mer spesifikke LCA-

analyser på større element i klimaregnskapet. Det kan være ny veibygging 

og nye videregående skoler. Det eksisterer nå gode verktøy på begge 

deler, og fylkeskommunen bør stille krav om at dette benyttes. Det vil gi et 

klimaregnskap som er mer robust. Det er også viktig å benytte spesifikke 

indikatorer på utvalgte områder som er bedre egnet til å spore utvikling. 

Dette kan være kWh/m2 i bygningsmassen og CO2e/person-km for 

kollektivtrafikk. Dette siden det kan være elementer som gir økte utslipp for 

fylkeskommunen, men samtidig være et godt klimatiltak globalt. 
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Vedlegg 1: Detaljert klimaregnskap, 2021 
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'Kontormateriell' 30,6 147,3 14,6 21,7 10,4 4,3 2,9 0,2 231,9 

'Undervisningsmateriell' 0,2 2310,6 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2311,2 

'Medisinsk forbruksmateriell' 0,2 5,0 328,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 334,3 

'Matvarer' 82,0 1601,4 10,7 27,3 13,9 3,5 1,2 0,0 1740,1 

'Annet forbruksmateriell m.m. 269,7 1191,9 53,6 638,8 29,5 17,1 92,3 5,6 2298,5 

'Post, banktjenester, telefon' 98,6 54,5 34,9 2,3 17,0 43,6 1,2 0,0 252,1 

'Annonse, reklame og info 61,8 80,0 0,6 13,2 3,6 23,4 0,0 0,0 182,6 

'Opplæring og kurs' 20,3 140,6 17,9 22,8 11,3 2,2 4,2 0,0 219,4 

‘reiser, diett, bil o.l.  71,0 572,7 25,2 80,9 140,2 120,9 12,0 0,0 1022,9 

'Andre godtgjørelser' 1,8 18,8 2,0 19,2 0,9 0,0 0,0 0,0 42,5 

'Transportutgifter  62,1 1337,3 73,2 249,2 179,8 12,8 96,1 0,0 2010,4 

'Strøm ' 132,1 2336,8 161,9 230,0 1144,8 24,0 30,7 0,0 4060,4 

'Fjernvarme' 163,3 3213,7 23,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3404,8 

Fyringsolje' 0,0 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 

'Naturgass' 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

'Bioenergi' 0,0 69,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 

'Forsikringer etc 49,7 14,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 64,6 

'Leie av lokaler og grunn' 524,8 626,5 230,3 13,7 5,8 67,6 0,1 0,0 1489,9 

'Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.' 405,5 313,2 13,1 41,2 64,0 24,8 1,6 0,0 863,4 

'Inventar og utstyr' 203,1 1408,2 45,1 70,6 59,4 21,3 19,8 0,0 1827,5 

'Medisinsk utstyr' 0,5 0,2 119,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 121,0 

'Kjøp, leie og leasing kjøretøy' 11,4 47,9 0,0 0,3 26,6 0,0 4,1 0,0 90,3 

'Kjøp, leie og leasing maskiner' 21,0 106,7 14,2 5,6 8,5 0,7 0,1 0,0 156,8 

'Vedlikehold og byggetjenester' 163,4 4941,8 12,8 34,8 16171,1 6,1 2123,0 0,0 23453,1 

'Serviceavtaler og reparasjoner' 50,6 345,8 50,9 9,1 7143,2 156,7 0,5 0,0 7756,9 

'Materialer til vedlikehold' 0,6 53,6 0,0 0,4 1,5 0,0 0,2 0,0 56,3 

'Renhold, vaktmestertjenester' 18,4 31,1 36,2 3,8 0,0 22,1 0,0 0,0 111,6 

'Konsulenttjenester' 195,1 325,7 56,1 152,2 175,8 91,2 4,4 5,2 1005,7 

'Grunnerverv' 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9 0,0 0,9 0,0 80,8 

'Kjøp av eksisterende' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

'Fra staten' 0,2 0,0 10,0 2,9 13,1 0,0 0,0 0,0 26,1 

'Fra fylkeskommuner' 1,3 1023,4 36,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1061,2 

'Fra kommuner' 0,1 459,6 0,0 2,6 1,2 0,0 0,0 0,0 463,5 

'Fra andre ( private )' 0,0 1730,1 96,3 14,1 0,9 8154,6 0,0 289,7 10285,7 

'Kjøp fra IKS  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUM 2639,4 2458,6 1469,9 1661,2 25302,5 8796,9 2396,7 300,7 67152,9 
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