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Internränta för år 2002 
Kommunförbundet presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas 
beräkning av kapitaltjänstkostnader. Rekommendationen om intern räntesats 
utfärdas i början av varje kalenderår och avser nästkommande år. Internrän-
tan kan betraktas som det pris kommunen får ”betala” för att avstå från att 
placera likvida medel, vilket skulle gett framtida avkastning. 

Rekommenderad räntesats har hittills baserats på årsgenomsnittet för den 
femåriga statsobligationsräntan under det närmast föregående året. Den fast-
ställda internräntan har således avsett den genomsnittliga räntenivån två år 
före aktuellt år. Modellen innebär att betydande skillnader kan uppstå mellan 
internränta och en aktuell marknadsränta. 

Även Landstingsförbundet rekommenderar en internränta. Deras rekom-
mendation bygger på den bedömning som görs i den samhällsekonomiska 
kalkylen över den femåriga statsobligationsräntan för aktuellt år. Alltsedan 
våren 2000 gör Kommunförbundet och Landstingsförbundet en gemensam 
konjunkturbedömning och därmed en gemensam bedömning av den femå-
riga statsobligationsräntan för prognosåren. 

Kommunförbundet föreslår nu att kommunerna skall använda den prognos 
som förbunden gör över räntan för aktuellt år. Vi tror att denna räntesats är 
mer rättvisande och begriplig än den historiska räntesatsen. Det kan dessu-
tom vara en fördel att samma internräntesats används för kommuner och 
landsting eftersom det underlättar vid prisförhandlingar, samverkan och 
jämförelser. 
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För år 2002 föreslår Kommunförbundet att en intern räntesats på 5,5 procent 
används. 

Om man i stället vill fortsätta att tillämpa den gamla modellen som bygger på 
den historiska räntan blir den interna räntesatsen 5,2 procent för år 2002. 

I rapporten Fördelningsprinciper inom den kommunala internredovisningen 
(Svenska Kommunförbundet, 2000) konstateras att nära häften av kommu-
nerna valt att beräkna egna räntesatser. Dessa räntesatser bygger i regel på en 
beräkning av kommunens egen genomsnittliga upplåningsränta för sina 
långfristiga lån. 

Vilken princip för beräkning av internräntan som är mest relevant och rättvi-
sande kan diskuteras. För närvarande kan man konstatera att praxis inom 
detta område varierar. Kommunförbundet avser att till nästa år utreda beho-
vet av att eventuellt normera på ett tydligare sätt. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Siv Stjernborg på tfn 08-
452 77 51 och Ulf Lennartsson tfn 08-452 77 48, båda vid finanssektionen samt 
Anders Nilsson tfn 08-452 76 42, sektionen för ekonomistyrning. 
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