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FORORD 
Denne rapporten er skrevet på oppdrag frå Hemnes kommune. Oppdraget har vært med bakgrunn i 
Kostratall, å finne årsaker til kostnadsforskjeller mellom Hemnes kommune og Kostragruppen 
Hemnes kommune tilhører, og mellom Hemnes kommune og nabokommuner. 

Alle tallene med noen får unntak, er hentet frå SSB sin Kostradatabase og alle analyser er basert på 
disse tallene. Det kan forekomme feil i datamaterialet fordi kommunene gjør  feil i sin 
innrapportering til SSB. Dette er det vanskelig å gjøre noe med all den tid kommunene ikkje bruker 
fristen frå 15. mars til 15. april til å rette feil i innrapporterte data.  

For å finne signifikante forskjeller i kostnader mellom kommunene, har det blitt estimert 
koeffisienter ved hjelp regresjoner. Overslag som er foretatt på bakgrunn av disse estimeringene er 
ikke eksakte beregninger, men et resultat av gjennomsnittlige beregninger og må behandles deretter. 
I den grad det brukt tidsseriedata på, er anslagene lettere å tolke. Men også her er resultatene 
avhengig av at kommunene har rapportert riktig med hensyn til variablene størrelse og ikke minst 
hvilken Kostrafunksjon de tilhører. 

Det kan også forekomme en del andre unøyaktigheter og skrivefeil, men de er det forfatteren av 
rapporten som står for. 

Korgen 5. oktober 2015 

Kjell-Arne Odden  
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KOSTRARAPPORT 2016 
Rapporten for 2016 bygger på følgende bestilling fra kommunestyret til rådmannen: Med 
utgangspunkt i Kostranøkkeltall utreder rådmannen: 
• Årsakene, dersom flere i målgruppen mottar tjenestetilbud enn sammenlignbare kommuner 

(Kostragruppe 3, nabokommuner) 
• Årsakene, dersom kommunen har lavere produktivitet og bruker mer ressurser på 

tjenesteproduksjon enn sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 3, nabokommuner) 
• Tiltak som kan redusere ressursbruk og utgifter men opprettholder tilfredsstillende kvalitet på 

tjenester. 
 
Rapporten tar utgangspunkt i Kostraindikatorer for ulike tjenesteområder og gir et bilde av 
ressursbruken i Hemnes kommune i 2015. Ut fra bestillinga fra kommunestyret sammenliknes 
Hemnes kommune med Kostragruppen Hemnes kommune tilhører og nabokommunene Hattfjelldal, 
Vefsn og Rana. I tillegg sammenliknes alle kommunene med normerte utgifter. At tallene er normert 
betyr at det er tatt hensyn til at noen av kommunene har et utgiftsbehov som er større eller mindre 
enn gjennomsnittskommunen.  
 
Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og 
kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke 
kostnader kommunene har ved å tilby sine innbyggere kommunale tjenester. Målet med 
utgiftsutjevningen er å utjevne forskjellene og å sette alle kommuner i stand til å tilby sine 
innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester. Utgiftsutjevningen omfatter velferdstjenester 
av nasjonal karakter og tjenester det er knyttet sterke nasjonale føringer til. I dag inngår sektorene 
grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern og 
administrasjon, landbruk og miljø i utgiftsutjevningen. Gjennom utgiftsutjevningen får kommunene 
full kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller. Grunnlaget for denne omfordelingen er 
kostnadsnøkkelen i det kommunale inntektssystemet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Indeks for beregnet utgiftsbehov i enkeltsektorer i Hemnes kommune. Kilde: Kommuneproposisjonen 2017 

Sektorindekser 

Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 

Pleie og omsorg 1,4010 1,4143 1,2765 1,0748 

Helsetjenesten 1,5809 1,2947 0,9994 0,9751 

Administrasjon, landbruk og miljø 2,0288 1,2425 0,9972 0,9262 

Skole 1,2124 1,1099 0,9347 0,9564 

Barnevern 0,8081 1,0343 0,9102 0,9511 

Barnehage 0,7083 0,8106 0,8290 0,9287 

Sosialhjelp 0,5216 0,6803 0,6995 0,7132 

Beregnet utgiftsbehov 1,2399 1,1581 1,0371 0,9803 
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Tabell 1 viser en oversikt over beregnet utgiftsbehov i enkeltsektorer i Hemnes kommune. Tallene er 
beregnet med utgangspunkt i kriteriedata i det kommunale inntektssystemet. Sektorene er inndelt 
etter Kostrafunksjon og kostnadsindeksen er beregnet slik at verdien 1 er gjennomsnittet for alle 
landets kommuner. Hemnes kommune har en indeks for beregnet utgiftsbehov i pleie og omsorg på 
1,4143 noe som betyr at pleie- og omsorgstjenesten i Hemnes kommune er 41,4 prosent mer 
kostnadskrevende enn pleie- og omsorgstjenesten i gjennomsnittskommunen, helsetjenesten er 29,5 
prosent mer kostnadskrevende, administrasjon, landbruk og miljø er 24,2 prosent mer 
kostnadskrevende, grunnskolen 10,9 prosent og barnevernet 3,4 prosent mer kostnadskrevende. 
Derimot er sosialtjenesten beregnet til å være 32 prosent mindre ressurskrevende enn i 
gjennomsnittskommunen, mens barnehagene er 19 prosent mindre kostnadskrevende. 

Totalt sett var Hemnes kommune 15,7 prosent mer kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittet for 
alle landets kommuner i 2015. Hemnes kommune mottok derfor et utgiftsutjevnende tilskudd på 
33,4 millioner kroner dette året. 

Forskjeller mellom kommuner i utgifter per innbygger eller bruker, kan altså forklares med forskjeller 
i utgiftsbehov, ulik dekningsgrad, forskjeller i størrelse, avvik i enhetskostnader og inntektsforskjeller. 
Kommuner med relativt hye inntekter bruker mer på sin tjenesteproduksjon enn kommuner med 
relativt lavere inntekter. I tillegg har store kommuner flere innbyggere eller mottakere av 
kommunale tjenester å dele sine utgifter på og vil framstå med lavere kostnader per innbygger eller 
per mottaker enn kommuner med færre innbyggere. Store kommuner har altså en stordriftsfordel i 
tjenesteproduksjonen og det er derfor vanskelig å sammenlikne Kostratall mellom små og store 
kommuner. SSB har for lettere å kunne sammenlikne kommuner, delt kommunene inn i ulike 
Kostragrupper.  Tabellen nedenfor viser hvilken Kostragruppe kommunene i sammenlikning tilhører.  

1826 Hattfjelldal 1832 Hemnes 1824 Vefsn 1833 Rane 

1 465 innbyggere 4 486 innbyggere 13 427 innbyggere 26 039 innbyggere 

Kostragruppe 6 som er 
gruppen for små 
kommuner med høye 
budne kostnader og 
høye frie disponible 
inntekter 

Kostragruppe 3 som er 
gruppen for små 
kommuner med middels 
budne kostnader og 
høye frie disponible 
inntekter 

Kostragruppe 12 som er 
gruppen for mellom-
store kommuner med 
middels budne 
kostnader og høye frie 
disponible inntekter 

Kostragruppe 13 som er 
gruppen for store 
kommuner med lave 
budne kostnader og 
høye frie disponible 
inntekter 

Tabell 2: Kostratilhørighet  

Hattfjelldal og Hemnes er på grunn av folketallet, plassert i gruppen for små kommuner, mens Vefsn 
er i gruppen for mellomstore kommuner og Rana i gruppen for store kommuner. Hemnes og Vefsn 
har middels budne kostnader, Hattfjelldal har høye budne kostnader og Rana har lave budne 
kostnader, men alle fire kommuner har høye frie disponible inntekter. Budne kostnader er 
kostnadene kommunene må påregne for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, mens frie 
disponible inntekter er de inntektene som er til disposisjon når minstestandarder og lovpålagte 
oppgaver er dekt. Størrelsen på de frie disponible inntektene gir en antydning av kommunenes 
økonomiske handlefrihet. 
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INNTEKTER OG PRODUKSJON 
Med store sprik i forutsetninger og økonomiske rammebetingelser kan det være en betydelig 
utfordring å få til en fornuftig sammenlikning med bakgrunn i Kostratall fordi tallene i 
Kostradatabasen ikke er korrigert for forskjeller i antall innbyggere og økonomiske forutsetninger. 
Men hver høst gir Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ut en rapport 
som tar for seg utviklingen i kommuneøkonomien det siste året. Rapporten som tar utgangspunkt i 
innrapporterte Kostratall, viser en oversikt over kommunenes produksjon og inntekter. Som mål på 
produksjon brukes en indeks som er et samlemål på kommunenes tjenesteproduksjon basert på 
indikatorer for tjenestetilbudet i barnehage, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, 
barnevern, sosialkontortjenester og kultur. Både sektorindekser, indeksen for samlet produksjon og 
korrigert inntekt er normalisert slik at veid gjennomsnitt (med antall innbyggere som vekter) er lik 
100. En indeksverdi over 100 indikerer at tjenestetilbudet er bedre enn gjennomsnittet, mens en 
verdi lavere enn 100 indikerer at tjenestetilbudet er dårligere enn landsgjennomsnittet. En verdi på 
110 indikerer for eksempel at tjenestetilbudet er 10 prosent bedre enn landsgjennomsnittet. Siden 
indeksene er veid i forhold til antall innbyggere, så er indeksene direkte sammenlignbare uansett 
kommunestørrelse. 
 
Frie inntekter er inntekter som kommunen fritt kan disponere. Som frie inntekter regnes inntekter 
fra skatt på inntekt og formue og rammeoverføringer fra staten. I tillegg kommer eventuelle andre 
inntekter. Hemnes kommune hadde i 2014 inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraftsalg, 
konsesjonsavgift og selskapsutbytte på til sammen 86,7 millioner kroner. 

Figur 1: Indeks for produksjon og utgiftskorrigerte inntekter i 2014. Utgiftskorrigerte inntekter betyr at det er tatt høyde 

for forskjeller i utgiftsbehov. Tall TBU-rapporter for november 2015, bygd på innrapporterte Kostratall for 2014 

Figur 1 viser at Hemnes kommune hadde de desidert høyeste utgiftskorrigerte inntektene av alle 
kommunene i sammenlikningen. At inntektene er utgiftskorrigerte betyr at de er korrigert for 
beregnet utgiftsbehov. Hele 31 prosent høyere enn gjennomsnittskommunen. Deretter følger 
Hattfjelldal, Rana og Vefsn. Når det gjelder produksjon av kommunale tjenester, ligger tre av de fire 
kommunene fire prosent over gjennomsnittet, mens Hattfjelldal ligger åtte prosent over 
gjennomsnittet. I forhold til inntekter er det Vefsn kommune som har størst produksjon. Vefsn og 
Rana kommune produserer like mye kommunale tjenester i forhold til gjennomsnittet som Hemnes 
kommune gjør, til tross for at Vefsn har inntekter som er 26 prosentpoeng lavere enn Hemnes 
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kommune. Dette gir en indikasjon på at produksjonen i Hemnes kommune er for lav i forhold til 
inntektsnivået kommunen ligger på. En svakhet ved produksjonsindeksen er at den ikke klarer å 
fange opp store nivå og kvalitetsforskjeller mellom kommuner. 

Delindeksene som produksjonsindeksen bygger på, inneholder følgende sektorer og indikatorer. 
Barnehage: Korrigerte oppholdstimer i kommunale og private barnehager i forhold til 
behovskorrigert innbyggertall, andel ansatte med førskoleutdanning og antall kvadratmeter leke og 
uteareal i alle barnehager. Grunnskole: grunnskolepoeng, læringsmiljø, andel innbyggere 6-9 år med 
plass i kommunal SFO og andel brukere av kommunal SFO med fulltidsplass. Primærhelsetjenesten: 
antall timer per uke av leger i forhold til behovskorrigert innbyggertall, antall timer per uke av 
fysioterapeut i forhold til behovskorrigert innbyggertall, antall helseundersøkelser av barn og 
svangerskapskontroller i forhold til behovskorrigert innbyggertall. Pleie og omsorg: mottakere av 
hjemmetjenester i forhold til behovskorrigert innbyggertall, beboere i institusjon i alt i forhold til 
behovskorrigert innbyggertall, andelen av institusjonsplasser som er i enerom og andel 
tjenestemottakere med minst to hjemmetjenester. Barnevern: barn omfattet av 
barnevernsundersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall, barn 0-17 år omfattet av tiltak i 
forhold til behovskorrigert innbyggertall og andel ansatte med fagutdanning. Sosialkontortjenester: 
antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i forhold til behovskorrigert innbyggertall, gjennomsnittlig 
utbetaling per stønadsmåned og nettoutgifter til kvalifiseringsordningen i forhold til behovskorrigert 
innbyggertall. Kultur: bokbestand ved bibliotekene per innbygger, utlån av bøker per innbygger, 
antall kinoforestillinger per innbygger, kinobesøk per innbygger og støtte til aktivitetstilbud til barn 
og unge per innbygger 6-18 år.  

Brutto driftsinntekter 
Brutto driftsinntekter er de samlede kommunale driftsinntektene og inkluderer alt fra 
skatteinntekter og rammetilskudd, til salg- og leieinntekter. Finansinntekter inngår ikke i beregning 
av brutto driftsinntekt.  

Figur 2: Brutto driftsinntekter per innbygger, normerte brutto driftsinntekter og beregnet utgiftsbehov i 2015 
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Figur 3 viser at det er store forskjeller i brutto driftsinntekter per innbygger og noe av forklaringen 
ligger i forskjell i utgiftsbehovet og forskjell i størrelse. Hattfjelldal kommune har et utgiftsbehov som 
ligger 24 prosent over gjennomsnittskommunen noe som forklares med forskjell i 
befolkningssammensetning og geografi. Korrigerer vi for ulikt utgiftsbehov blir avvikene mindre, men 
det er fortsatt forskjeller i inntekt per innbygger. Små kommuner kompenseres slik at de skal være i 
stand til å gi et tjenestetilbud som er på høyde med tjenestetilbudet i de store kommunene. I tillegg 
har noen av kommunene inntekter fra naturressurser som andre kommuner ikke har, og 
erfaringsmessig er det slik at kommuner med høye inntekter bruker mer på sine tjenester uten at 
dette nødvendigvis gir seg utslag i bedre kvalitet eller høyere dekningsgrad. 

Utgiftskorrigerte inntekter finner vi ved å multiplisere gjennomsnittlig brutto driftsinntekter for alle 
kommuner med indeksen for beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune. Dette er den 
inntekten kommunen i sammenlikningen skulle ha hatt for å kunne gi et tilbud til sine innbyggere 
som er på lik linje med gjennomsnittet. Som figuren viser har alle kommunene faktiske inntekter som 
ligger over normerte inntekter med unntak av Rana som ligger under. Ser vi på utviklingen i brutto 
driftsinntekter i Hemnes kommune over tid, får vi følgende bilde. 

Figur 3: Utviklingen i brutto driftsinntekter per innbygger for Hemnes kommune i perioden 2008-2015. Tallene er 
korrigert for lønns- og prisutvikling  

Det har vært en økning i Hemnes kommune sine inntekter utover det som skal dekke økte lønninger 
og priser. Realøkningen har vært på 9,5 prosent i perioden noe som gir en årlig vekst på 1,4 prosent. 
Dette er en del høyere enn landsgjennomsnittet der økningen var 7,3 prosent, eller en årlig økning på 
en prosent. 

Ser vi nærmere på sammensetningen av inntektene til Hemnes kommune har det skjedd betydelige 
endringer i perioden 2008-2015. Inntekter fra skatt på inntekt og formue har vært relativ stabil i 
perioden, mens rammetilskuddet fra staten har økt. Det har også vært en betydelig økning i salgs- og 
leieinntektene. 
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Økningen i rammetilskuddet per innbygger fra 2010 til 2011, var på nesten ni tusen kroner eller totalt 
41 millioner 2015-kroner. Dette skyldes i sin helhet at statstilskuddet til barnehagene ble lagt inn i 
rammetilskuddet. 

 

Figur 4: Utviklingen i brutto driftsinntekter per innbygger for Hemnes kommune i perioden 2008-2015. Tallene er 
korrigert for lønns- og prisutvikling  

Brutto driftsutgifter 
Dette er de totale utgiftene i kommunen uavhengig av om noen av virksomhetene er drevet av 
kommunen selv, konkurranseutsatt, drevet av IKS eller tjenester kjøpt fra andre. Korrigerte brutto 
driftsutgifter viser tilsvarende nøkkeltall, men kun for tjenester og tilbud drevet av kommunen selv 
og er en slags overordnet produktivitetsindikator.  

 

Figur 5: Brutto driftsinntekter per innbygger, normerte brutto driftsinntekter og beregnet utgiftsbehov i 2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utbytte 1 721 1 374 1 475 3 270 1 345 508 1 012 609
Salgs- og leieinntekter 9 501 9 323 10 380 12 039 12 730 16 251 11 256 15 887
Eiendomsskatt 13 779 12 871 12 762 13 449 13 179 13 228 12 933 13 048
Statlig rammetilskudd 21 902 23 711 23 039 32 006 33 710 34 272 34 574 33 087
Skatt på inntekt og formue 26 526 27 231 27 581 24 668 24 805 26 062 24 310 25 832
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Forskjeller mellom brutto driftsutgifter og korrigerte brutto driftsutgifter kan skyldes flere forhold. 
For det første kan det være slik at Hemnes kommune er mindre effektiv i egen tjenesteproduksjon 
enn de vi kjøper tjenester fra. For det andre kan det være slik at Hemnes kommune selv har valgt å 
produsere de tjenestene som er mest kostnadskrevende, eller at stor spredning i bosettingen med 
påfølgende små enheter gir opphav til betydelige smådriftsulemper. 

I beregningen av normerte utgifter er det tatt hensyn til forskjeller i innbyggertall og tallene er derfor 
direkte sammenlignbare mellom kommunene uansett størrelse. Forklaringen på forskjeller i 
normerte utgifter ligger i forskjeller i inntekt. Kommuner med høye inntekter bruker mer på i 
produksjon av tjenester og kan gi seg utslag i høyere dekningsgrad eller lavere effektivitet. 

I figuren under er det forsøkt å framstille hvordan forholdet mellom inntekter og utgifter har utviklet 
seg i perioden 2008-2015. 

 

Figur 6. Trenden i brutto driftsutgifter per innbygger og brutto driftsinntekter per innbygger 

Inntektene per innbygger har i gjennomsnitt per år økt med nesten 1 200 kroner mens utgiftene i den 
samme perioden har økt med i underkant av 1 000 kroner per innbygger. Det betyr at forholdet mellom 
inntekter og utgifter har utviklet i en sunn retning selv om det i enkelte år har vært et for høyt forbruk i 
forhold til inntektene. 

Lånegjeld 
Lånegjeld har betydning for hvordan rente- og avdragsbelastningen påvirker utviklingen i den 
økonomiske handlefriheten. Høy lånefinansieringsgrad av investeringene i nåtid gir høyt konsum i 
nåtid, men lavt konsum i framtiden. Høy egenfinansieringsgrad på investeringene i nåtid gir lavt 
konsum i nåtid, men høyt konsum i framtiden. 
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Figur 7: lånegjeld 

Lånebelastningen målt som lånegjeld per innbygger er høy i Hemnes kommune sammenliknet med 
de andre kommunene, men netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er noe lavere enn i 
Vefsn som har lavere lånegjeld målt i kroner per innbygger. Forklaringen på dette er at Hemnes 
kommune har relativt høyere inntekter enn Vefsn i forhold til innbyggertallet.  

Utfordringen for en kommune er å finne den optimale kombinasjonen av lånefinansierte 
investeringer og kommunal egenandel i investeringene. Dette kan man gjøre ved å se på hvilke 
kombinasjoner av gjeld og egenandeler i investeringene som gir en stabil utvikling i konsumet over 
tid.   

 

Figur 8: utviklingen i lånegjeld 

Lånegjelden per innbygger i Hemnes kommune økt fra 67 tusen i 2008 til nærmere 94 tusen per 
innbygger i 2015. Dersom utviklingen i gjeldsbelastningen følger utviklingen i inntektene behøver 
ikke dette å få noen betydning for det kommunale konsumet. Problemet er bare at 
gjeldsbelastningen som andel av brutto driftsinntekter også har økt.  
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ADMINISTRASJON, STYRING OG FELLESUTGIFTER 
Denne KOSTRA-funksjonen er et samlebegrep for en rekke funksjoner som gjelder kommunale 
fellestjenester og overordnet styring. Under denne funksjonen ligger: 

• Funksjon 100 - Politisk styring og kontrollorganer. Denne funksjonen omfatter godtgjørelse til 
folkevalgte organer, inklusive utgifter som følge av møteavvikling, representasjonsutgifter og 
befaring med mer, arrangert av folkevalgt organer. Partistøtte, interkommunalt samarbeid og 
utgifter til valgavvikling 

• Funksjon 110 - Kontroll og revisjon. Funksjonen viser utgifter til godtgjørelse til folkevalgte 
organer og revisjon, inklusive utgifter som følge av møteavvikling, representasjonsutgifter og 
befaring m. m arrangert av folkevalgt organer, partistøtte, interkommunalt samarbeid og utgifter 
til valgavvikling 

• Funksjon 120 – Administrasjon. Omfatter administrativ ledelse, støtte- og stabsfunksjoner, 
fellesfunksjoner og fellesutgifter. Gjelder administrasjon sentralt og innenfor alle enhetene. 

• Funksjon 130 - Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen gjelder utgifter til forvaltning av 
kommunal bygg og eiendom så som administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og 
avgifter knyttet til bygg 

• Funksjon 170 – Premieavvik er inntektsførte og utgiftsførte premieavvik på pensjon for året samt 
beregnet arbeidsgiveravgift for premieavviket skal føres på denne funksjonen. Resultatføringen 
av premieavvik fra tidligere år, med beregnet arbeidsgiveravgift skal også føres på 170. Dette er 
egentlig ikke administrasjonskostnader og beløpene svinger mye, far å være positive til å være 
negative 

Utgifter til administrasjon 
Forskjeller i administrasjonskostnader forklares med smådriftsulemper de mindre kommunene har i 
forhold til større kommuner. Kommunene kompenseres gjennom inntektssystemet for disse 
ulempene. Kriteriet er knyttet kommunen sin andel av den totale befolkningen og størrelsen på 
landbruksarealet og antall driftsenheter i forhold til landsgjennomsnittet. Å drive 
kommuneadministrasjonen i Hemnes kommune er beregnet til å være 24 prosent mer 
kostnadskrevende enn i gjennomsnittskommunen.    

Hemnes kommune hadde i 2015 lavere utgifter til administrasjon og styring enn Kostragruppen, men 
ligger over nivået for Hemnes normert og de andre kommunene i sammenlikningen med unntak for 
Hattfjelldal kommune. Vefsn kommune ligger under normerte utgifter og Rana kommune ligger noe 
over. Det som kjennetegner Rana kommune og Hemnes kommune er at de har mange tettsteder der 
de tilbyr tjenester til sine innbyggere. Rana har grovt regnet seks eller syv tettsteder med betydelig 
befolkningskonsentrasjon og Hemnes kommune har fem. Dette gir relativt små driftsenheter som 
også skal administreres og administrasjonskostnadene vil bli større enn i kommuner med en mer 
konsentrert bosetting. Både Vefsn og Hattfjelldal kommune har betydelig færre tettsteder å forholde 
seg til når det gjelder produksjon av kommunale tjenester.  
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Figur 9: Netto driftsutgifter per innbygger 

Dersom Hemnes kommune skulle tilpasset seg driftsnivået til Kostragruppen, måtte administrasjonen 
i Hemnes kommune styrkes med 4,7 millioner kroner. En tilpasning til normerte driftsutgifter ville 
medført en utgiftsreduksjon på 5,9 millioner kroner.  

Tabell 3 

Hattfjelldal kommune som er kommunen med færrest innbyggere i sammenlikningen, har også de 
høyeste netto driftsutgiftene per innbygger til administrasjon og styring. Deretter følger 
Kostragruppen, Hemnes Rana og Vefsn. Bruttoutgiftene til politisk styring følger samme mønster, 
men det er noe mer variasjon i utgiftene til kontroll og revisjon. 
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Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring i per 
innbygger 

8 257 6 200 3 320 3 914 7 265 3 933 

Brutto driftsutgifter til funksjon 
120 Administrasjon, per 
innbygger 

6 505 5 864 2 741 3 128 6 006 3 258 

Brutto driftsutgifter til funksjon 
100 Politisk styring, per 
innbygger 

1 892 617 444 288 838 396 

Brutto driftsutgifter til funksjon 
110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. 
innb. 

363 397 20 71 195 96 
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Det er bare brutto driftsutgifter til administrasjon og brutto driftsutgifter til politisk styring som kan 
forklare forskjellene mellom kommunene når det gjelder forskjeller i netto driftsutgifter per 
innbygger. 

Tabell 4    

Brutto driftsutgifter til administrasjon ser ut til å avta med folketallet med unntak av at Vefsn 
kommune som den nest største kommunen i sammenlikningen også har de laveste 
enhetskostnadene. Forskning har vist at stordriftsfordelene i kommunal administrasjon er uttømt ved 
ca. 5 000 innbyggere og enhetskostnadene deretter har en tendens til stige når folketallet øker. 
Vefsn kommune har i så måte en ideell størrelse for å få lave kostnader i administrasjon. I tillegg er 
det en relativ liten spredning i bosetningen i Vefsn sammenliknet med de øvrige kommunene. I Vefsn 
kommune er gjennomsnittlig reisetid til kommunesentret på 6,1 minutter mens Rana kommune har 
7,6 minutter, Hattfjelldal kommune har 8,1 og Hemnes kommune har 13,2.  

Det er lønnsutgifter i administrasjon som har størst forklaringskraft i forskjeller i brutto driftsutgifter 
til administrasjon målt per innbygger. Antall innbyggere ser ut til å ha en motsatt effekt ved at det en 
skulle forvente ved at økt antall innbyggere ser ut til å gi en økning i administrasjonsutgifter per 
innbygger, men effekten av befolkningsøkningen er svært liten. For en kommune på Hemnes 
kommune sin størrelse vil en økning på 100 innbyggere gi en kostnadsøkning på 17 kroner per 
innbygger eller totalt 78 000 kroner.  

Utvikling over tid i Hemnes kommune 
Brutto driftsutgifter til administrasjon er den største utgiftsfaktoren når det gjelder utgifter til 
administrasjon og styring. Godt og vel 75 prosent av utgiftene til administrasjon og styring i 2015 gikk 
til administrasjon (F120) og andelen har holdt seg relativt stabil i hele perioden 2004-2015 dersom vi 
korrigerer for diverse fellesutgifter, interne service enheter og premieavvik. 

Utgiftene til administrasjon og styring har sving noe i perioden 2008-2015 fra en topp i 2008 til en 
bunn i 2015. Vi ser at de har endret seg med utgiftene til administrasjon (F120) og politisk styring 
(F100). Utgifter til administrasjonslokaler økte fram til 2012 og har deretter gått ned. 

Lønnskostnadene i administrasjon (F120) er redusert med over 1 700 kroner per innbygger i perioden 
2008-2015. Siden lønnskostnadene er korrigert for lønnsutviklingen kan nedgangen bare forklares 
med reduksjon i bemanningen. 

 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Brutto driftsutgifter til funksjon 
120 Administrasjon, per 
innbygger 

6 505 5 864 2 741 3 128 6 006 3 258 

Antall innbyggere 1 465 4 486 13 427 26 039 3 536 12 182 

Lønnsutgifter til administrasjon 
og styring per innbygger 

6 188 4 752 2 440 2 331 4 885 2 636 
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Tabell 5 

Sterkest forklaringskraft har utgiftene til administrasjon (F120). En reduksjon i kostnadene per 
innbygger på 1 000 kroner i brutto driftsutgifter per innbygger kommer 940 kroner per innbygger fra 
administrasjon (F120).  Reduksjon i utgifter til politisk styring og administrasjonslokaler påvirker 
utgiften i samme retning. 

Det er først og fremst lønn som påvirker kostnadene til administrasjon (F120). Lønnskostnadene er 
korrigert med hensyn til den prosentvise økningen som følger av lønnsoppgjør. Reduksjon i 
lønnskostnadene er derfor ensbetydende med endring i bemanning. Reduksjon i lønnsutgiftene og 
dermed bemanningen, har en større effekt på brutto driftsutgifter til administrasjon (F120) enn selv 
reduksjonen i lønnskostnadene. 

 

 
 

 

 

 
 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brutto driftsutgifter til 
administrasjon og 
styring i kr. pr. innb.  

10 966 8 255 8 454 8 472 9 719 8 443 7 724 7 717 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 120 
Administrasjon, per 
innbygger i 2015-kroner 

8 907 5 862 6 156 6 230 7 350 6 271 5 802 5 864 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 100 Politisk 
styring, per innbygger  

1 356 1 147 958 967 747 779 649 917 

Brutto driftsutgifter til 
funksjon 130 
administrasjonslokaler, 
per innbygger i 2015-
kroner 

382 799 880 817 1 071 921 653 624 

Lønnsutgifter til 
administrasjon og 
styring, per innbygger i 
2015-kroner 

6 498 5 182 5 257 5 538 5 972 5 271 4 933 4 752 
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GRUNNSKOLEN 
Grunnskolesektoren er et samlebegrep for alle tilbudene skolene i Hemnes kommune gir. I KOSTRA 
ligger følgende summeringsnivå som nøkkeltallene beregnes ut fra: 

• Funksjon 202 og 214 - ressurs brukt til all undervisning i grunnskolen (202) og spesialskoler (214) 
• Funksjon 215 - utgifter brukt til skole- og fritidsordningen (SFO) 
• Funksjon 222 - forvaltningsutgifter knyttet til skolelokaler inklusive SFO-lokaler, investeringer i og 

påkostning av skolelokaler, husleieutgifter, utgifter til inventar og utstyr og inntekter knyttet til 
utleie 

• Funksjon 223 - utgifter til skoleskyss inklusive tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede 
barn 

• Funksjonene 202, 214, 215, 222, 223 - samlede utgifter til grunnskolen og spesialskoler 

Netto driftsutgifter 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren omfatter funksjonene 202, 214, 215, 222 og 223 og viser 
hvor mye kommunen bruker av sine egne frie inntekter til formålet. Bruker en kommune mer til 
grunnskolesektoren enn andre kommuner, kan det være en indikasjon på at kommunen prioriterer 
denne sektoren sterkere enn sammenlignbare kommuner. 

Figur 10: Netto driftsutgifter per innbygger til grunnskolesektoren 

Hemnes kommune har fem skoler der størrelsen varierer fra 37 elever på de to minste skolene til 
nærmere 232 elever på den største. Tre av skolene har tilbud til elever fra og med første klasse til og 
med tiende klasse, mens Bjerka og Finneidfjord skole bare har tilbud på barnetrinnet og 
mellomtrinnet. Dette betyr at elevene på disse skolene må til en større skole når de har avsluttet 
barnetrinnet og mellomtrinnet. 

Det er ingen store forskjeller mellom kommunene når det gjelder andelen av befolkningen som er i 
skolepliktig alder, men andelen av totale netto driftsutgifter varierer noe.  Rana kommune bruker 
relativt minst på skole mens Hattfjelldal bruker mest. Hemnes kommune bruker 1 200 kroner mer 
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per innbygger enn Kostragruppen og hadde Hemnes kommune tilpasset seg utgiftsnivået til 
Kostragruppen ville netto driftsutgifter vært 5,4 millioner kroner lavere. Sammenliknet med Hemnes 
normert er merutgiftene på 2 702 kroner per innbygger eller totalt 12,5 millioner kroner. Rana 
kommune er den eneste kommunen som ligger på normert utgiftsnivå. 

Forskjeller i nettokostnader 
Den største kostnadsfaktoren i grunnskolen er undervisning. I 2015 gikk 78 prosent av ressursene i 
grunnskolesektoren i Norge til undervisning. I Hemnes kommune gikk 81 prosent av samlede 
ressurser i grunnskolen til undervisningsformål. 

Det er flere ting som påvirker driftsutgiftene som for eksempel lærertetthet, antall elever og antall 
elever per skole. 

Tabell 6 

Med unntak av Hattfjelldal kommune har Hemnes de høyeste netto driftsutgiftene av alle 
kommunene i sammenlikningen. Utgiftene ligger 10 000 kroner per innbygger mellom 6-15 år over 
Kostragruppen og nesten 37 000 kroner per elev over landsgjennomsnittet. Hemnes kommune har 
også flere elever å dele sine kostnader på sammenliknet med Kostragruppen og har derfor 
forutsetninger til å ha lavere utgifter. Men ser vi på antall elever per skole, så hadde Hemnes 
kommune 105 mens Kostragruppen hadde 122. Dette betyr at Kostragruppen har færre skoler å 
fordele sine elever på slik at kostnadsforskjellene mellom Hemnes kommune og Kostragruppen mest 
sannsynlig skyldes skolestruktur. 

Rana er kommunen med høyeste antall elever og har også de laveste nettoutgiftene og 
enhetskostnadene. Rana ligger lavere enn landsgjennomsnittet. Vefsn ligger som forventet på nivået 
mellom Hemnes og Rana, men har relativt sett høye enhetskostnader. Vefsn hadde tre ganger flere 
elever enn Hemnes og åtte skoler å fordele sine elever på. 

Av de faktorene som er listet opp i tabellen er det først og fremst bruttokostnadene per elev som 
forklarer forskjellene mellom kommunene. Det er derfor naturlig å se nærmere på hva som påvirker 
og driver enhetskostnadene. 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år  

164 000 141 406 122 552 102 136 131 087 104 731 

Antall elever 172 528 1 522 3 039 413 1 401 

Antall elever per skole 56 105 189 202 122 229 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per 
elev  

167 615 133 370 124 783 103 873 134 276 105 434 
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Enhetskostnader 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren per elev, er enhetskostnadene som påløper av 
kommunenes egen produksjon. Det er en nær sammenheng mellom enhetskostnadene og netto 
driftsutgifter per innbygger. Forskjeller i enhetskostnadene kan forklares med høy lærertetthet, få 
elever per skole, og lærernes alder og kvalifikasjoner. 

Tabell 7 

Lærertetthet er en god indikator på forskjeller i ressursbruk, men kan også gi et bilde på 
skolestruktur fordi en desentral skolestruktur med mange små skoler drar i retning av større 
lærertetthet enn en sentralisert skolestruktur med store og relativt få skoler. Dette fordi uansett 
størrelsen på skolen må det være en grunnbemanning for at driften skal være forsvarlig og i henhold 
til loven.  

Et mål på lærertettheten er gjennomsnittlig gruppestørrelse beregnet over alle årstrinn. Tallet 
uttrykker ikke reelle størrelser på elevgrupper eller klasser, men er det tallmessige forholdet mellom 
antall lærertimer og mengden av undervisning som skal dekkes. Høy verdi på gruppestørrelsen er 
ensbetydende med lav lærertetthet, mens lav verdi på gruppestørrelsen indikerer det motsatte. 

Antall elever per skole gir også et bilde på skolestruktur ved at få elever per skole betyr mange skoler 
i forhold til elevtallet, mens relativt mange elever per skole gir et bilde på få skoler gitt at elevtallet er 
det samme. 

Hemnes kommune har relativt få elevtimer for hver lærertime. Det er bare Hattfjelldal kommune 
som har færre.  Hemnes kommune ligger lavere enn Kostragruppen til tross for at Hemnes er en av 
de største kommunene i sin Kostragruppe. Dette kan skyldes skolestruktur eller manglende 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per 

elev 

164 000 141 406 122 552 102 136 131 087 104 731 

Lærertetthet 8,2 10,1 12,5 13,7 10,4 13,7 

Antall elever per skole 56 105 189 202 122 229 

Andel lærere som er 50 år og 
eldre 

20,0 36,8 36,6 38,6 36,5 30,2 

Andel lærere med høgskole og 
universitetsutdanning 

77,5 92,1 86,6 88,2 84,8 85,8 

Andel elever med særskilt 
norskopplæring 

8,9 2,3 4,6 4,3 3,9 7,0 

Andel elever med 
spesialundervisning 

10,7 9,3 10,2 9,8 10,1 7,9 
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ressursutnyttelse. Det har vært en klar økning i lærertettheten over tid i Hemnes kommune. Dette 
har skjedd samtidig med at det blir færre elever per skole og kan være en bekreftelse på antakelsen 
om at en desentralisert skolestruktur i Hemnes kommune krever mer ressurser per elev enn en mer 
sentralisert skolestruktur. Det kan også være at skolesektoren ikke helt har klart å tilpasse 
ressursbruken i forhold til nedgangen i elevtallet.  

De to store kommunene Rana og Vefsn har både større antall elevtimer per lærertime og 
gjennomsnittlig flere elever per skole. Når det gjelder elevtimer i forhold til lærertimer, ligger Rana 
på nivå med landsgjennomsnittet men under nivået for landsgjennomsnittet når det gjelder antall 
elever per skole.  

Lang ansiennitet i lærerstaben sammen med høy andel lærere med lang utdanning, kan også være 
med på å forklare forskjeller i kostnader per elev fordi begge disse faktorene utløser høyere lønn. 
Hemnes kommune har en relativ stor andel lærere som er over femti år og har i tillegg den høyest 
andelen lærere med lang utdanning og ligger over nivået for Landet og Kostragruppen. Rana er 
kommunen med størst andel lærere over 50 år, men ligger noe lavere enn Hemnes kommune når det 
gjelder andel lærere med lang utdanning.  

Hattfjelldal kommune har en lærerstab der 80 prosent er under 50 år, men til gjengjeld har de 
relativt mange lærere uten godkjent lærerutdanning.  

Særskilt opplæring omfatter to hovedkategorier. Den ene kategorien er opplæring av elever fra 
språklige minoriteter og den andre er spesialundervisning. En stor andel elever med behov for 
særskilt opplæring vil utløse flere lærertimer og gir dermed et grunnlag for økning i lærertettheten. 
Arbeidsinnvandring fra EØS-området har over flere år gitt økning i antall elever på landsbasis med 
behov for og rett til særskilt norskopplæring. Denne andelen har også økt i Hemnes kommune. Fra 
3,4 prosent i 2009 til 6,1 prosent i 2011 og en utflating i 2012. I 2015 var andelen sunket til 2,3 
prosent og ligger betydelig under nivået for landsgjennomsnittet og Kostragruppen. Høyest andel av 
sammenlikningskommunene har Hattfjelldal med 8,9 prosent. 

Andelen elever som får spesialundervisning i Hemnes kommune har variert mye. I 2009 var det 9,2 
prosent av alle elevene som fikk tilbud om spesialundervisning, men andelen økte til 13,5 prosent i 
2011. Det vil si at i 2011 var det i alt 76 elever av totalt 560 elever som fikk spesialundervisning. I 
2012 var andelen gått ned til 11,2 prosent og i 2015 var andelen sunket til 9,3 prosent.   

Av alle variablene i tabell 7 er det bare lærertetthet, andel elever med særskilt norskopplæring og 
spesialundervisning som har forklaringskraft. Sterkes forklaringskraft har lærertetthet og forskjell i 
skolestruktur er stort sett det som kan forklare forskjeller i enhetskostnader mellom kommunene i 
sammenlikningen. Forskjell i alder på lærerne og lærernes utdanning ser ikke ut til å kunne forklare 
forskjeller i enhetskostnader. 
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Utviklingen i enhetskostnadene over tid 
Utviklingen i enhetskostnadene over tid vil være preget av endringer elevantallet, bemanning både 
på undervisningssiden og for å drifte skolene. De viktigste faktorene er lærertetthet og skolestruktur, 
lærernes utdanning og alder. Siden undervisningsdelen er den største kostnadsfaktoren i skolen er 
korrigerte brutto driftsutgifter per elev til undervisning også tatt med. 

Tabell 8 

Det var en kraftig realøkning i brutto driftsutgifter per elev fra 2008 til 2011. Økningen var på godt og 
vel 24 000 2015-kroner eller 19 prosent. Dette skjer som en følge av at de totale utgiftene i 
grunnskolesektoren i Hemnes kommune øket fra 60 millioner 2015-kroner til 71 millioner 2015-
kroner samtidig med at elevtallet gikk ned fra 625 elever i 2008 til 570 elever i 2011. Etter 2011 er de 
totale kostnadene justert etter utviklingen i elevtallet og i 2015 lå de på samme nivå som i 2009. 

Parallelt med utviklingen i enhetskostnadene finner vi gjennomsnittlig gruppestørrelse. 
Gruppestørrelsen var på sitt laveste samtidig med at enhetskostnadene var på det høyeste i 2011. 
Deretter har gruppestørrelsen økt og enhetskostnadene har gått ned. 

Hemnes kommune har også fått en lærerstab med relativ høy gjennomsnittsalder. I 2010 var 29 
prosent av lærerne i Hemnes kommune over femti år. Denne andelen økte til 40 prosent i 2014, men 
gått noe ned i 2015. Høy alderansiennitet har en tendens til å trekke lønninger oppover. Det samme 
kan man si om lærernes utdanning. På lærerutdanning målt som andel lærere med universitets- eller 
høgskoleutdanning, ligger Hemnes kommune høyt. Denne andelen har riktignok gått noe ned de siste 
årene samtidig med at enhetskostnadene har avtatt. 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 
222, 223), per elev i 2015-
kroner 

128 644 138 527 148 418 152 930 151 219 137 975 134 907 138 216 

Antall elever 625 620 590 570 560 545 530 525 

Andel lærere som er 50 år og 
eldre - - 28,8 28,2 30,7 34,3 40,0 36,8 

Andel lærere med 
universitets-/høgskole-
utdanning og pedagogisk 
utdanning 

- - 96,2 94,9 93,3 92,9 92,9 92,1 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse,  
1.-10.årstrinn 

11,5 11,0 10,5 9,7 9,9 10,3 10,2 10,1 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til grunnskole 
(202), per elev i 2015-kroner 

98 239 108 428 116 103 122 108 119 627 110 199 105 876 108 193 
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Enhetskostnadene til undervisning er også tatt med i tabellen fordi undervisningsdelen er den mest 
ressurskrevende delen av grunnskolevirksomheten. Utviklingen i enhetskostnadene til undervisning 
viser samme utvikling som utgiftene i hele grunnskolesektoren. 

En utfordring for Hemnes kommune er at elevtallet går ned og prognosene framover er fortsatt 
nedgang i aldersgruppen mellom 6 og 15 år. Dette vil stille krav til ytterligere tilpasning i 
ressursbruken, men det vil være en smertegrense for hvor mye som kan kuttes i budsjettrammene 
med nåværende skolestruktur. 

Av alle faktorene som er tatt med i tabell 8 så er det bare enhetskostnadene til undervisning som kan 
forklare utviklingen i brutto driftsutgifter per elev i hele grunnskolesektoren i Hemnes kommune. 
Utgifter til SFO og skoleskyss har ingen effekt på enhetskostnadene per elev. En økning på 1 000 
krone per elev gir økning i enhetskostnadene på 1 070 kroner. Lærernes ansiennitet har ingen 
forklaringskraft når det gjelder utviklingen i enhetskostnadene. Det samme gjelder for lærernes 
utdanning. Dette kan skyldes at andelen lærere med høgskole- eller universitetsutdanning varierer 
svært lite i perioden. 

Utviklingen i enhetskostnadene i undervisning forklares med utviklingen i gjennomsnittlig 
gruppestørrelse (lærertetthet) og andelen lærere 50 år og eldre. En økning i lærertettheten på en gir 
en økning i brutto driftsutgifter per elev på godt og vel 7 000 kroner. Læreransiennitet påvirker 
enhetskostnadene på en positiv måte. Økning i andelen lærere 50 år og over reduserer utgiftene per 
elev. Dette er helt motsatt av det en kunne forvente, men økningen i enhetskostnadene skjer altså 
samtidig med at andelen lærere 50 år og over går opp. 
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BARNEHAGE 
Barnehagesektoren består av følgende KOSTRA-funksjoner: 

• Funksjon 201 – utgifter til ordinær barnehagedrift i regi av kommunen og tilskudd til private 
barnehager 

• Funksjon 211 - utgifter til assistenter til funksjonshemmede og ekstra pedagoger 
• Funksjon 221 - utgifter til transport, avskrivning, energi, drift og vedlikehold av lokaler 

barnehagene disponerer 

Netto driftsutgifter per innbygger  
Netto driftsutgifter per innbygger sier noe om kommunens prioritering av tjenesteområdet. 
Størrelsen viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene er trukket fra. 
Driftsinntektene kan for eksempel være øremerkede tilskudd fra staten, salgs- og leieinntekter og 
andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes over de frie inntektene som kommunen 
disponerer. Netto driftsutgifter sier ikke noe om omfanget og kvaliteten på tjenesten. 

 

Figur 11: Netto driftsutgifter per innbygger korrigert for statstilskudd 

Hemnes kommune bruker litt mer ressurser på barnehager enn det som er normert, men ligger noe 
lavere enn Kostragruppen. Forskjellen mellom faktiske og normerte utgifter i Hemnes kommune er 
460 kroner per innbygger. Multipliserer vi opp med antall innbyggere blir beløpet 2,1 millioner 
kroner. 

 Alle kommunene har normerte driftsutgifter som ligger under nivået til gjennomsnittskommunen 
fordi alle kommunene i sammenlikningen har et lavere utgiftsbehov enn gjennomsnittet. Hattfjelldal 
kommune har de laveste normerte utgiftene og de faktiske utgiftene i Hattfjelldal ligger 367 kroner 
per innbygger under normert nivå. Vefsn kommune ligger på normert nivå, mens Rana kommune 
ligger noe under.  
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Dekningsgrad, oppholdstid, aldersfordeling og lederkompetanse 
Det er flere faktorer som kan forklare forskjeller i netto driftsutgifter per innbygger til barnehagedrift. 
Blant annet forskjeller i dekningsgrad, forskjell i barnas oppholdstid, aldersfordelingen mellom barna 
i barnehagene og ledernes utdanningsnivå. 

Tabell 9 

Høy dekningsgrad betyr at en stor andel av innbyggerne i barnehagealder har barnehageplass og 
barnehagesektoren derfor vil oppfattes som en prioritert oppgave. Hemnes kommune har i dag sju 
barnehager fordelt på alle fem tettstedene. Korgen og Hemnesberget har to barnehager hvorav den 
ene på Hemnesberget er drevet av en privat aktør. Samtlige sju barnehager har tilbud til barn mellom 
1-5 år. 

Lavest dekningsgrad finner vi i Hattfjelldal kommune, men den lave dekningsgraden kan heller være 
et resultat av lav etterspørsel og ikke et resultat av et mangelfullt tilbud. Den lave dekningsgraden i 
Hattfjelldal kommune kan også forklare noe av de lave netto driftsutgiftene kommunen har. Hemnes 
kommune har en relativ høy dekningsgrad, men ligger under nivået til Vefsn og Rana.  

Høye korrigerte brutto driftsutgifter per barn vil gi høye netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år. 
Hemnes ligger høyt på enhetskostnader, godt over nivået i de andre kommunene. Deretter følger 
Kostragruppen, landsgjennomsnittet, Vefsn, Rana og Hattfjelldal. Hattfjelldal har lave netto 
driftsutgifter per innbygger, lav dekningsgrad og lave enhetskostnader.  

Både forskjeller i dekningsgrad og enhetskostnader er med på å forklare forskjeller i netto 
driftsutgifter per innbygger 1-5 år mellom kommunene. De kommunene med høyest dekningsgrad og 
enhetskostnader har også de høyeste netto driftsutgiftene. 

Forskjeller i enhetskostnader 
Forskjeller i enhetskostnader er det som bidrar mest til forskjeller i netto driftsutgifter. 
Enhetskostnadene kan igjen påvirkes av andel barn mellom 3-5 år i barnehagene, andelen barn som 
får ekstraressurser og ikke minst ekstraressursenes størrelse per barn. 

 

 

 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år i kroner, 
korrigert for statstilskudd 

116 632 146 892 134 146 127 945 139 303 133 561 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

86,6 91,0 93,0 94,2 89,8 90,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage  

156 610 190 676 166 432 164 280 183 969 178 162 
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Tabell 10 

Hemnes kommune har høye enhetskostnader, høy andel barn med ekstraressurser, lav andel barn 
mellom 3-5 år i sine barnehager og et relativt lavt beløp per barn som mottar ekstraressurser. Lav 
andel 3-5 åringer i de kommunale barnehagene betyr at andelen 1-2 åringer er desto større. Denne 
aldersgruppen er mer kostnadskrevende og drar i retning av høyere enhetskostnader. Dette gjelder 
også for andelen barn med ekstraressurser, men effekten kan motvirkes av at støttebeløpet per barn 
som mottar ekstraressurser er lavt. Vi ser at bare Hattfjelldal kommune har lavere korrigerte brutto 
driftsutgifter per barn som får ekstraressurser enn det Hemnes kommune har. Hattfjelldal kommune 
har også en lav andel barn som får tildelt ekstraressurser. 

Av de faktorene som er listet opp i tabellen er det bare ekstraressursens størrelse og andelen barn i 
barnehagene som er mellom tre og fem år som ser ut til å påvirke korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunale barnehager. Andelen som mottar ekstraressurser har ingen 
forklaringskraft. Bare 77 prosent av variasjonene i enhetskostnadene kan forklares med variasjoner i 
andel 3-5 åringer og ekstraressursens størrelse noe som betyr at 23 prosent av kostnadsforskjellene 
står uforklart. 

Utviklingen i enhetskostnadene i Hemnes kommune 
Korrigerte brutto driftsutgifter i barnehagene i Hemnes kommune har steget jevnt i perioden fra 
2008 fram til 2015. I 2008 var enhetskostnadene 146 000 kroner og i 2015 191 000 kroner. En økning 
i enhetskostnadene på 45 000 kroner eller 31 prosent. Samtidig har andelen barn med oppholdstid 
på 33 timer eller mer i uken, også økt. Økningen er på 26 prosentpoeng. Kapasitetsøkningen i 
barnehagesektoren de siste årene har i stor grad gått med til å tilby lengre oppholdstid til barn som 
allerede hadde et deltidstilbud. Andel barn mellom 3-5 år i de kommunale barnehagene har holdt seg 
relativt stabil i perioden.  

Andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning har variert en del i 
perioden. Det samme har andelen barn med ekstraressurser og ikke minst ekstraressursens størrelse 
i kroner. Lavest beløp per barn som mottok ekstraressurser hadde vi i 2009 med 51 500 kroner per 
barn. Høyst beløp per barn hadde Hemnes kommune i 2014 med et støttebeløp på 442 000 kroner, 
en forskjell mellom høy og lav på godt og vel 390 000 kroner per barn.  

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunale 
barnehager 

156 610 190 676 166 432 164 280 183 969 178 162 

Andel barn mellom 3-5 år i de 
kommunale barnehagene av alle 
barn med barnehageplass 

71 64 64 66 66 65 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får 
ekstra ressurser, i forhold til alle 
barn i kommunale barnehager 

1,7 6,2 3,4 2,0 3,5 3,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får 
ekstra ressurser (f211) i 
kommunale barnehager 

122 000 353 091 546 700 426 154 274 380 487 958 
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Tabell 11 

Av alle faktorene som er ramset opp i tabell 11 er det bare andelen barn med oppholdstid på 33 
timer per uke eller mer, andel barn mellom tre og fem år i de kommunale barnehagene og korrigerte 
brutto driftsutgifter per barn som får ekstraressurser som har forklaringskraft i utviklingen av 
enhetskostnadene i barnehagene i Hemnes kommune i perioden 2004-2015. 

En økning i andelen barn med lang oppholdstid på en prosent har gitt en kostnadsøkning på 1 900 
kroner per barn. En økning i andelen barn mellom tre og fem år, har gitt en kostnadsøkning på 1 600 
kroner per barn mens en økning i ekstraressursene per barn på 10 000 kroner bare gir en økning i 
enhetskostnadene på 300 kroner. 

 

 

 

 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal 
barnehage i 2015-
kroner 

145 869 142 175 154 524 162 450 175 274 192 052 196 571 190 676 

Andel barn i prosent 
med oppholdstid 33 
timer eller mer per uke 
i kommunal barnehage 

70,1 73,9 78,1 86,9 87,6 90,5 88,5 96,0 

Andel barn i prosent  
3-5 år i barnehagene av 
alle barn i barne-
hagene 

64,5 62,6 64,5 62,7 68,6 68,9 66,8 64,1 

Andel barn i prosent, 
eksklusive minoritets-
språklige, som får 
ekstra ressurser, i 
forhold til alle barn i 
kommunale 
barnehager 

3,0 10,4 11,0 15,0 14,7 9,5 5,2 6,2 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per barn, 
eksklusive minoritets-
språklige, som får 
ekstra ressurser (F211) 
i kommunale 
barnehager i 2015-
kroner 

179 564 51 574 60 693 61 667 148 012 244 756 442 264 353 091 

Andel styrere og 
pedagogiske ledere i 
prosent med godkjent 
barnehagelærer-
utdanning 

84,0 72,4 78,6 85,2 73,3 75,0 96,2 88,0 



 

 

Kostrarapport 2016 

 

SAMFERDSEL  
• Funksjon 332 – Kommunale veier – nyanlegg, drift og vedlikehold omfatter bygging av nye 

veilenker samt drift som bidrar til framkommelighet. I tillegg kommer tiltak som skal sørge for å 
opprettholde veikapitalen og utgifter til administrasjon 

• Funksjon 334 – Kommunale veier – miljø- og trafikksikkerhetstiltak som omfatter drift og 
vedlikehold av eksisterende anlegg som har til formål å opprettholde eller forbedre miljø og 
sikkerhet for myke trafikanter 

 
Samferdsel omfatter drift av havnevesenet, kaier og brygger til transportformål, tilskudd eller drift av 
lokale transporttiltak, tilskudd til flyplasser, bygging av nye veilenker samt drift som bidrar til 
framkommelighet. I tillegg kommer tiltak som skal sørge for å opprettholde veikapitalen og utgifter 
til administrasjon. Samferdsel som også omfatter drift og vedlikehold av eksisterende anlegg som har 
til formål å opprettholde eller forbedre miljø og sikkerhet for myke trafikanter, drift og vedlikehold av  
offentlige plasser og torg, parker, grøntanlegg og turveier i bebygde strøk. 
 
 

 

Figur 12: Netto driftsutgifter per innbygger til samferdsel i alt  

Hemnes kommune bruker relativt mye ressurser på samferdsel sammenliknet med de andre 
kommunene med unntak av Hattfjelldal som bruker to ganger mer enn Hemnes kommune. Rana er 
den kommunen som bruker minst til formålet, mens Hemnes kommune bruktte en og en halv gang 
så mye til samferdsel som gjennomsnittet for Kostragruppen.  

Tabell 12 
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Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 

5 680 2 784 2 148 1 525 1 692 776 

Antall innbyggere   
1 465 4 486 13 427 26 039 120 225 5 213 985 

Brutto driftsutgifter i kr til 
gatebelysning per lyspunkt, 
kommunal vei og gate 

424 630 485 1 301 649 691 

Kommunalt tilskudd i kr per km 
privat vei  

0 6 296 3 333 7 105 5 760 5 702 

Gang- og sykkelvei i km som 
er et kommunalt ansvar per 
10 000 innbygger 

0 11 15 8 11 12 
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Det er bare forskjell i folketall som kan forklare forskjeller i netto driftsutgifter per innbygger til 
samferdselsformål. Brutto driftsutgifter, kommunale tilskudd til private veier og antall kilometer med 
gang og sykkelvei kan ikke forklare variasjoner i kostnadene mellom kommunene. 

Forskjeller i enhetskostnader  
Enhetskostnadene vil avhenge av flere faktorer. Et høyt antall kilometer kommunal vei vil drive de 
totale kostnadene oppover, men enhetskostnadene nedover dersom det er stordriftsfordeler i 
veidrift. Høy andel av de kommunale veiene med fast dekke drar i retning av lavere 
vedlikeholdskostnader sammenliknet med veier uten fast dekke. Dette skulle dra i retning av lavere 
enhetskostnader.    

Tabell 13 

Hemnes kommune har noe høyere enhetskostnader enn Hattfjelldal kommune og Kostragruppen, 
men ligger lavere enn Vefsn, Rana og også under landsgjennomsnittet. Hemnes kommune har mer 
vei å vedlikeholde enn Hattfjelldal kommune og Kostragruppen. Mest vei har Rana og deretter 
Hemnes kommune som har betydelig mer vei menn gjennomsnittet for Kostragruppen. Hemnes 
kommune har også relativt høye tilskudd til private veier sammenlignet med de øvrige kommunene. 
Bare Rane ligger over. Hemnes kommune har også en relativt stor andel kommunal vei med fast 
dekke, bare Rana kommune og landsgjennomsnittet har en større andel. 

Av alle variablene som kan forklare forskjeller i enhetskostnadene, er det bare andel kommunale 
veier og gater uten fast dekke som er signifikant forskjellig fra null. Når andelen veier uten fast dekke 
øker, går enhetskostnadene ned motsatt av det en kunne forvente. Multipliserer vi tallene for 
Hemnes kommune med estimatorene basert på tallene for alle kommunene inklusive Kostragruppen 
og landsgjennomsnitt, får vi en estimert enhetskostnad på 119 708 kroner som er 5 810 kroner over 
faktisk enhetskostnad. Eller sagt med andre ord kunne det vært brukt nesten 700 000 kroner mer i 
2015 til samferdsel for å komme på det estimerte gjennomsnittsnivået i utvalget. 

 

 

 

 

 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Brutto driftsutgifter i kr per km 
kommunal vei og gate 

83 919 113 898 132 513 143 287 89 852 131 295 

Kommunale veier og gater 
inklusive gang- og sykkelvei, 
lengde i km 

99 113 246 617 73 106 

Kommunalt tilskudd i kr pr. km 
privat vei  

0 6 296 3 333 7 105 5 760 5 702 

Andel kommunale veier og gater 
uten fast dekke 

87,9 40,7 65,0 17,9 46,4 30,4 
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VANN OG AVLØP 
• Funksjon 340 – Produksjon av vann omfatter vanninntak, filtrering og rensing av vann samt 

vannprøver 
• Funksjon 345 – Distribusjon av vann gjelder drift av pumpestasjoner, trykkbassenger, 

ledningsnett og gebyrer for vannforsyning 
• Funksjon 350 – Avløpsrensing omfatter renseanlegg og utløp samt håndtering av restprodukter 
• Funksjon 353 – Avløpsnett og innsamling av avløpsvann gjelder pumpestasjoner og ledningsnett 

samt avløpsgebyrer 
 

Dette er tjenester som skal være selvfinansierende, det vil si at kommunen har mulighet til å velte 
alle forskriftsmessige kostnader over på abonnementene gjennom innkreving av gebyr. Kommunene 
har i realiteten liten mulighet for å gjennomføre innsparing med virkning for kommunens økonomi 
med mindre at gebyrdekningsgraden settes lavere enn 10 prosent. 

 

Figur 13: Årsgebyr for vannforsyning og avløpstjenesten  

Samlet sett har Hemnes kommune det høyeste gebyrnivå på vann og avløp sammenliknet med alle 
kommunene.  Det er spesielt årsgebyret på avløp som gir det høye gebyrnivået. Forskjellen mellom 
Hemnes kommune og Rana kommune som har de laveste gebyrene, er 5 443 kroner per år eller 62 
prosent. I forhold til landsgjennomsnittet er forskjellen 1580 kroner og i forhold til Kostragruppen er 
forskjellen nesten 1 700 kroner. 

Å redusere gebyrsatsene gir ingen muligheter til besparelse, men tvert i mot ville dette påføre 
kommunen ekstrautgifter. En tilpasning av gebyrnivået til Kostragruppen vil påføre Hemnes 
kommune utgifter på til sammen 4,2 millioner kroner. 
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KOMMUNEHELSETJENESTEN 
Kommunal helsetjeneste omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 

• Funksjon 232 – utgifter til helsestasjoner, skolehelsetjenester, foreldreveiledningsgrupper, annen 
grupperettete helsestasjonstjenester, jordmortjeneste og svangerskapskontroll 

• Funksjon 233 – utgifter til miljørettet helsevern, kontroller, næringsmiddeltilsyn, veterinær og 
helsestasjon for eldre 

• Funksjon 241 – utgifter til legekontor, legevakt, fysioterapi, ergoterapi og formidling av 
hjelpemidler til personer som bor i eget hjem eller i boliger for eldre og funksjonshemmede med 
eller uten fast bemanning 

Netto driftsutgifter i helsetjenesten 
Figur 14 gir en oversikt over netto driftsutgifter per innbygger i kommunehelsetjenesten samlet og 
viser altså hvor mye kommunene bruker av sine frie inntekter til helsetjenester.

 

Figur 14: Netto driftsutgifter per innbygger 

I følge kriteriene i inntektssystemet er helsetjenesten i Hemnes kommune 29 prosent dyrere å drive 
enn helsetjenesten i gjennomsnittskommunen. Sett i forhold til gjennomsnittskommunen skulle 
Hemnes kommune brukt 3 040 kroner per innbygger til formålet, men brukte 3 918 kroner. Et 
merforbruk på 878 kroner per innbygger eller 3,9 millioner totalt. Hattfjelldal kommune er i motsatt 
situasjon ved at de faktiske utgiftene er lavere enn de normerte. Mindreforbruket er totalt på en halv 
million kroner. Både Vefsn og Rana ligger nært opp til normerte utgifter, men med et lite 
mindreforbruk. Utgiftene per innbygger i Kostragruppen Hemnes kommune tilhører, er 62 kroner 
lavere enn det nivået Hemnes kommune ligger på. Skulle Hemnes kommune tilpasset seg nivået i 
Kostragruppen ville utgiftene vært 278 000 kroner lavere i 2015.  

Utgifter og dekningsgrad 
Forskjeller i netto driftsutgifter mellom kommuner kan ofte forklares med forskjeller i 
kommunestørrelse, dekningsgrad i forhold til legeårsverk og årsverk utført av fysioterapeuter og 
enhetskostnader i helsetjenesten.  
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Tabell 14   

Hattfjelldal kommune har færrest antall innbyggere, den høgeste dekningsgraden på legeårsverk og 
fysioterapiårsverk og de desidert høyeste enhetskostnadene, men likevel lavere netto driftsutgiftene 
per inn bygger til drift av helsetjenesten enn for eksempel Hemnes kommune som både har lavere 
dekningsgrad og enhetskostnader. Dette kan ikke forklares på en annen måte enn at Hattfjelldal 
kommune har inntekter i helsetjenesten som ikke de andre kommunene har. 

Hattfjelldal kommune har i likhet med Hemnes kommune høge netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste målt per innbygger 0-5 år. Dette har sammenheng med at begge 
kommunene har en veldig høy andel barn og spedbarn som er inne til helsekontroll. Med ander ord 
er forebyggende helsearbeid en relativt høyt prioritert oppgave. 

Men det er verdt å legge merke til at driftsutgiftene til diagnose, behandling og rehabilitering i 
Hattfjelldal kommune ligger på samme nivå som i Vefsn og Rana. Hemnes ligger noe høyere. Dette 
har sammenheng med at legetjenesten og fysioterapitjenesten er drevet av privatpraktiserende leger 
og fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra staten og belaster i liten grad kommunebudsjettene. 
Hemnes kommune har litt høyere utgifter til diagnose og behandling og kan forklares med at Hemnes 
kommune praktiserer en litt annerledes modell enn det de øvrige kommunene gjør. I Hemnes 
kommune beholder kommunen driftstilskuddet mot at kommunen påtar seg ansvaret for å drifte 
legekontorene. 

Slik helsetjenesten er organisert i kommunene i dag vil det derfor være lite samvariasjon mellom 
netto driftsutgifter og dekningsgraden med hensyn til leger og fysioterapeuter. Derimot vil 
aktivitetene på helsestasjoner og de aktivitetene på legekontorene som økonomisk belastes de 
kommunale budsjettene bidra til å påvirke driftsutgiftene i helsetjenesten. Høye enhetskostnader vil 
også bidra til høye netto driftsutgifter i helsetjenesten.  

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 

3 394 3 918 2 218 2 222 3 856 2 348 

Antall innbyggere 1 465 4 486 13 427 26 039 3 536 12 182 

Netto driftsutgifter til 
forebygging, helsestasjons- og 
skolehelse per innbygger 0-5 
år  

18 886 17 885 6 734 6 577 9 738 7 803 

Netto driftsutgifter til 
diagnose, behandling og 
rehabilitering per innbygger  

1 692 2 832 1 667 1 688 3 047 1 637 

Legeårsverk per 10 000 
innbygger 

20,5 7,6 10,4 11,2 13,8 10,5 

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbygger 

21,3 11,6 9,7 9,5 10,2 9,0 

Brutto driftsutgifter per 
innbygger 

6 720 4 212 3 127 2 707 5 200 2 949 
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Forskjeller mellom kommunene i netto driftsutgifter per innbygger i helsetjenesten kan i hovedsak 
forklares med forskjeller i utgifter til forebyggende helsearbeid og utgifter behandling og 
rehabilitering. Dekningsgrad i form av antall legeårsverk og antall årsverk fysioterapi i forhold til 
folketallet, kan ikke forklare forskjellene i netto driftsutgifter per innbygger. 

Utvikling over tid i Hemnes kommune 
Det er rimelig å anta et netto driftsutgifter per innbygger over tid i en kommune påvirkes av de 
samme størrelsene som vi brukte til å forklare forskjeller mellom kommuner. Tabellen under viser en 
oversikt over de mest sentrale størrelsene som påvirker utgiftene i Hemnes kommune. 

Tabell 15 

Det er variasjon i netto driftsutgiftene per innbygger i perioden både for helsetjenesten som helhet 
og i de forebyggende og behandlende enhetene. Antall legeårsverk i forhold til innbyggertallet har 
holdt seg relativt uendret. Det samme gjelder for årsverk utført av fysioterapeuter. Nettoutgiftene 
varierer også med enhetskostnadene.  

Det ser ut til at driften av helsestasjonene og helsetjenesten ikke kan forklare utviklingen i 
driftsutgiftene i helsetjenesten. Den estimerte koeffisienten er liten og i tillegg ikke signifikant. 
Derimot ser det ut til at driften av legekontorene har hatt en betydning for utviklingen i netto 
driftsutgifter per innbygger i helsetjenesten. En økning på 100 kroner per innbygger i driften av 
legekontorene gir en økning på 87 kroner per innbygger i netto driftsutgifter. Tretten kroner står 
uforklart, eller påvirkes av andre faktorer enn det som er påvist her. Driftsutgiftene knyttet til 
diagnose, behandling og rehabilitering ser ut til å bli påvirket av antall legeårsverk eller årsverk innen 
fysioterapi kommunen har. 

 

 

 

 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 2015-kroner 
3 092 2 717 2 683 3 179 3 338 3 388 3 413 3 918 

Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 
innbygger 0-5 år i 2015-kroner  

12 500 17 791 16 353 17 613 18 045 17 725 16 721 17 885 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og 
rehabilitering per innbygger i 2015-kroner  

1 768 1 382 1 521 1 978 2 138 2 236 2 281 2 832 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 
8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 7,6 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 11,5 11,0 11,0 11,0 11,2 11,4 11,5 11,6 

Brutto driftsutgifter per innbygger i 2015-
kroner 

3 615 2 985 2 855 3 433 3 740 3 566 3 612 4 212 
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BARNEVERN 
Barnevernet omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 

• Funksjon 244 – Barneverntjenesten er utgifter til oppfølging av vedtak, barnevernsvakt og 
utgifter til sakkyndig bistand 

• Funksjon 251 – Barnevernstiltak i familien er utgifter til støttekontakt, tilsynsfører, besøks- og 
avlastningshjem, hjemmekonsulent, avlastning i hjemmet, økonomisk hjelp til barn og lignende 

• Funksjon 252 – Barneverntiltak utenfor familien er utgifter i forbindelse med fosterhjem, barne- 
og ungdomshjem, beredskapshjem, utgifter til akuttinstitusjon og hjelpetiltak i tillegg til 
plassering 

Netto driftsutgifter i barnevernet 
Hemnes kommune har lenge vært i situasjon der en relativt stor andel av innbyggerne i 
aldersgruppen mellom null og sytten år har vært inne på ulike tiltak i regi av barnevernet. 
Undersøkelser gjort av KRD viser at ressursbruken i barnevernet i langt større grad enn for andre 
kommunale tjenester, styres at behov og lite av budsjett. Kommuner med et stort omfang av barn på 
tiltak vil dermed pådra seg høyere utgifter enn kommuner med et mindre omfang av barn på tiltak. 

 
Figur 15: Netto driftsutgifter per innbygger  

Rana er den kommunen som ligger nærmest normerte utgifter og beregnet gjennomsnitt for landet. 
De faktiske utgiftene er litt over hunder kroner per innbygger i forhold til normerte utgifter eller 2,9 
millioner totalt. Hattfjelldal kommune er i den situasjonen at de bruker mindre enn normert, rundt 
en million mindre. Hemnes kommune hadde i 2015 nesten 1 400 kroner mer per innbygger i netto 
driftsutgifter i forhold til normerte utgifter. Totalt var merutgiften på 6,1 millioner kroner.  
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Tabell 16 

Hemnes kommune har ikke bare høye netto driftsutgifter per innbygger, men også høye utgifter i 
forhold til målgruppen. Vi ser av tabell 16 at Hemnes kommune hadde en stor andel barn på 
barnevernstiltak i 2015. Likeledes var det en relativt stor andel barn med meldinger og undersøkelser 
i aldersgruppen 0-17 år. Selv om Hemnes kommune har høye netto driftsutgifter og relativt store 
andeler barn i barnevernet, så er enhetskostnadene for barn på tiltak relativt lave. Hattfjelldal 
kommune som har lave netto driftsutgifter og lave andeler barn i barnevernet har likevel høyere 
enhetskostnader enn Hemnes kommune. I Vefsn og Rana er det en mer konsistent sammenheng 
mellom netto driftsutgifter, andel barn i barnevernet og enhetskostnadene. Data for Kostragruppen 
er stort sett fraværende. 

Men hva kan egentlig forklare forskjellene mellom kommunene i netto driftsutgifter per innbygger i 
barnevernstjenesten. Forskjeller i netto driftsutgifter per innbygger til barnevernformål kan forklares 
med forskjeller i andel barn med tiltak og enhetskostnadene i barnevernet. En økning i andel barn på 
tiltak på en prosent gir i gjennomsnitt en økning utgiftene med 376 kroner per innbygger, mens 
endringer i enhetskostnadene per barn med tiltak har en marginal betydning for utgiftsforskjellene 
mellom kommunene i sammenlikningen. 

Utvikling over tid i Hemnes kommune 
Mange av de samme variablene som forklarer forskjeller mellom kommuner kan også forklare 
utviklingene i kostnadene over tid i den enkelte kommune. Siden svingninger i folketallet påvirker 
netto driftsutgifter per innbygger er det bedre å bruke netto driftsutgifter per innbygger i 
målgruppen. Alle utgifter er korrigert for utviklingen i lønninger og priser og alle størrelsene er 
direkte sammenlignbare. 

Driftsutgiftene i barnevernet i 2015-kroner har steget jevnt i perioden fra 2008 til 2013. Økningen var 
på 5,8 millioner kroner eller 54 prosent. I 2014 og 2015 var det reduksjon i kostnadene i forhold til 
2013. I samme periode var det en klar økning i antall undersøkelser per barn 0-17 år og i antall barn 
med barnevernstiltak.  

 

 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 0-17 år 

4 160 15 851 10 757 8 785 - 8 378 

Barn med melding i forhold til 
antall innbyggere 0-17 år   

2,4 5,3 5,0 3,3 - 4,3 

Barn med undersøkelse i forhold 
til antall innbyggere 0-17 år 

2,1 5,6 5,1 3,5 - 4,5 

Andel barn med 
barnevernstiltak i forhold til 
innbyggere 0-17 år 

4,5 9,1 6,0 5,2 - 4,8 

Brutto driftsutgifter til tiltak i og 
utenfor familien per barn med 
tiltak  

6 720 4 212 3 127 2 707 5 200 2 949 
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Tabell 17  

Likeledes har brutto driftsutgifter både for barn med tiltak i familien og utenfor familien også økt i 
perioden, men med en nedgang i 2015. Barn på tiltak eller med undersøkelse har svingt noe, med et 
ekstremt lavt antall barn i forhold til årsverk i 2014. Dette kan skyldes en feilrapportering eller så kan 
det vært en ekstraordinær situasjon som har oppstått. 

Andel barn med undersøkelse og antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk, ser ikke ser ut 
til å påvirke netto driftsutgifter. Derimot har antall barn med barnevernstiltak stor betydning for 
kostnadsutviklingen i barnevernet. 

En økning på et barn med barnevernstiltak øker barnevernsutgiftene med nesten 79 000 kroner.  En 
økning på 1000 kroner i brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet, gir en 
økning i nettoutgiftene på nesten 71 000 kroner. I de tilfeller bruttokostnadene per barn plassert av 
barnevernet øker med 1000 kroner per barn, så er effekten på totalutgiftene 7 600 kroner. 

 

 

 

 
 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Netto driftsutgifter i 
1000 2015-kroner 

10 701 11 541 11 669 16 172 15 111 16 500 14 804 14 535 

Barn med 
undersøkelse i forhold 
til antall innbyggere  
0-17 år 

2,7 1,5 4,6 5,6 5,2 3,4 4,9 4,6 

Antall barn med 
barnevernstiltak  

63 86 72 78 68 57 17 63 

Brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er 
plassert av 
barnevernet i 2015-
kroner 

23 401 25 748 30 713 66 870 62 346 116 467 298 696 93 526 

Brutto driftsutgifter 
per barn som er 
plassert av 
barnevernet i 2015-
kroner 

306 032 337 824 362 830 386 403 462 710 385 097 904 491 256 846 

Barn med 
undersøkelse eller 
tiltak per årsverk 

26,4 26,3 24,8 25,7 23,0 19,8 6,5 28,2 
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SOSIALTJENESTEN 
De sosiale tjenestene i kommunen omfatter følgende KOSTRA-funksjoner: 

• Funksjon 242 – Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid omfatter blant annet utgifter til 
sosialkontortjenester, gjeldsrådgivning, hjemmekonsulent, flyktningkonsulent, rusmiddelarbeid 
og lønn til ansatte i utekontakten 

• Funksjon 243 – Tilbud til personer med rusproblemer er utgifter til tiltak for rusmiddelbrukere 
etter sosialtjenesteloven kapittel 6. Dette kan være utgifter i forbindelse med 
institusjonsopphold, behandlingstiltak for rusmisbrukere og ettervern. Utgiftene inkluderer 
stillinger i sosialtjenesten med ansvar for oppfølging av rusmisbrukere 

• Funksjon 281 – Økonomisk sosialhjelp omfatter lån og bidrag etter lov om sosiale tjenester 

Netto driftsutgifter 
Utgiftene innenfor sosialtjenesten er i likhet med barnevernet, i hovedsak styrt av behovet hos 
brukerne, gjeldende lovverket og etablert praksis, og i mindre grad av tildelte budsjettrammer. 

Figur 16: Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger  

Hemnes kommune har relativt høge netto driftsutgifter per innbygger i sosialtjenesten i forhold til de 
andre kommunene i sammenlikningen, men med unntak av Rana ligger på samme nivå som Hemnes 
kommune. Indeksen for beregnet utgiftsbehov viser at Hemnes kommune skulle hatt netto 
driftsutgifter som er 68 prosent av gjennomsnittlige netto driftsutgifter for alle kommunene i landet, 
men de faktiske utgiftene ligger 830 kroner per innbygger over dette nivået eller totalt 3,7 millioner 
kroner.  
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Sosialhjelpsmottakere, driftsutgifter og støttebeløp 
Forskjeller i netto driftsutgifter per innbygger kan forklares med hvor stor andel av innbyggerne som 
er mottakere av sosialhjelp og bemanningen i sosialtjenesten i forhold til antall mottakere av 
sosialhjelp. 

Tabell 18 

Sett i forhold til innbyggertallet totalt, har Hemnes kommune relativt mange sosialhjelpsmottakere, 
spesielt i aldersgruppen mellom 20 og 66 år der 5,8 prosent er mottakere. Vefsn og Rana ligger på 
landsgjennomsnittet mens Hattfjelldal ligger litt over. Hemnes og Rana har de desidert største 
støttebeløpene per mottaker. Gjennomsnittlig utbetaling per måned er 26 prosent over 
landsgjennomsnittet.  

Det er bare gjennomsnittlig utbetalinger per måned som kan forklare forskjellene netto driftsutgifter 
per innbygger mellom kommunene.  Andelen mottakere har ingen forklaringskraft. Høye utbetalinger 
per måned kan være et uttrykk for stort hjelpebehov eller en generøs stønadspolitikk. 

Enhetskostnader 
Enhetskostnadene måles som korrigerte brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker. Det er flere 
forhold som påvirker denne størrelsen, blant annen driften av sosialkontortjenestene som lønn, 
antall årsverk, husleie og strøm og størrelsen på ytelsene til den enkelte mottaker.  

Tabell 19 

Hemne kommune ligger lavt i enhetskostnader målt som korrigerte brutto driftsutgifter per 
sosialhjelpsmottaker, men har en relativt høy andel mottakere som har sosialhjelp som sin 
hovedinntektskilde. Nivået på enhetskostnadene i Hemnes kommune utgjør bare på 63 prosent av 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 

1 967 2 379 1 641 2 386 1 625 2 227 

Andelen sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere 2,9 3,3 2,6 2,7 2,6 2,6 

Gjennomsnittlig utbetaling per 
stønadsmåned 

8 513 10 282 8 216 10 023 - 8 135 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per mottaker 

40 349 28 844 54 177 46 784 34 783 45 740 

Lønnsutgifter per sosialhjelps-
mottaker 34 209 24 707 43 555 40 030 30 700 36 552 

Andel mottakere i prosent med 
sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

37,2 46,9 29,9 51,1 41,2 47,9 
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landsgjennomsnittet eller 53 prosent av nivået i Vefsn kommune. Rana kommune ligger på samme 
nivå som Hemnes kommune i netto driftsutgifter per innbygger, samme nivå på gjennomsnittlige 
utbetalinger, har en lavere andel mottaker, men klart høyere enhetskostnader enn Hemnes 
kommune. Rana har riktignok en noe høyere andel mottakere som har økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntektskilde. 

Det er relativt god føyning mellom korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker og lønnsutgifter per 
mottaker og det er kun denne faktoren som har effekt til å forklare forskjeller mellom kommuner når 
det gjelder brutto driftsutgifter. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde kan 
ikke forklare forskjeller korrigert bruttoutgift. Lave lønnskostnader per mottaker er ensbetydende 
med mange mottaker per årsverk i sosialtjenesten, men på den andre siden er høy bemanning 
ensbetydende med god og sikker saksbehandling som sikrer innbyggerne den tjenesten og den 
støtten de i følge loven har krav på.  

Utvikling i enhetskostnadene over tid i Hemnes kommune 
Det kan være andre variabler som påvirker kostnadene i en kommune over tid enn de variablene som 
forklarer kostnadsforskjeller mellom kommunene. I tabellen nedenfor er det en oversikt over 
sentrale variabler for utviklingen i kostnadene i sosialtjenesten i Hemnes kommune. 

Tabell 20 

I 2008 var korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av sosialhjelp svært lav i forhold til de to 
påfølgende årene, men sammenliknet med 2013 var ikke utgiftene så ekstremt lave. Utgiftsøkningen 
fra 2008 til 2009 skjer samtidig med en kraftig økning i lønnskostnadene i sosialtjenesten og kan bare 
forklares med en oppbemanning av tjenesten. Andelen mottakere som har sosialhjelp som 
hovedinntektskilde har vært stabil rundt 40 prosent med lavest nivå i 2010 og høyest nivå i 2015. 
Forskjellen mellom 2009 og 2015 er på 8,2 prosentpoeng. 

Lønnskostnadene er selvsagt den variabelen som har sterkest forklaringskraft for utviklingen i brutto 
driftsutgifter per innbygger. En økning i lønnskostnadene på 1 000 kroner gir en økning i korrigerte 
brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker på 950 kroner mens en økning i andelen mottakere på 
en prosent gir en økning i utgiftene per mottaker på 550 kroner. 

 

 

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per 
mottaker i 2015-kroner 

18 585 38 513 36 596 21 389 33 462 20 146 22 920 28 844 

Lønnsutgifter per 
sosialhjelpsmottaker i 
2015-kroner 

18 990 37 996 36 046 18 087 29 231 16 386 17 010 24 707 

Andel mottakere i 
prosent med 
sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

41,3 44,0 38,7 43,1 44,8 44,8 45,2 46,9 
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PLEIE OG OMSORG 
Tjenestene som blir utført innenfor tjenesteområdet pleie og omsorg kan deles inn i følgende 
KOSTRA-funksjoner: 

• Funksjon 234 – utgifter til tjenester ytt til eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske 
lidelser, utviklingshemmede mv.  

• Funksjon 253 – Pleie omsorg, hjelp, habilitering og rehabilitering i institusjon er utgifter direkte 
knyttet til brukerrettede oppgaver til pleie i institusjoner og boformer 

• Funksjon 254 – Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende omfatter 
utgifter ytt til personer som bor i eget hjem eller i boliger for eldre og funksjonshemmede med 
eller uten fast bemanning 

• Funksjon 261 – Institusjonslokaler omfatter utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner og 
boliger med heldøgns pleie og omsorg 

• Funksjon 265 – Kommunalt disponerte boliger er utgifter til drift og vedlikehold av boliger der 
det inngås kontrakt, inkludert omsorgsboliger og andre boliger til omsorgsformål, boliger til 
flyktninger, personalboliger, gjennomgangsboliger mv.  

Netto driftsutgifter for hele pleie- og omsorgssektoren 
Netto driftsutgifter viser hvor stor del av de frie inntektene som må brukes for å sikre driften i 
tjenesten. Høye netto driftsutgifter per innbygger betyr at en relativt større andel av kommunens frie 
inntekter brukes til dette formålet og kan være en indikasjon på at tjenesten har høy prioritet. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Netto driftsutgifter per innbygger i pleie- og omsorgstjenesten 

Hemnes kommune har relativt høye netto driftsutgifter målt per innbygger, det er bare Hattfjelldal 
kommune som ligger over Hemnes kommune. De bruker nesten fem tusen kroner mer til dette 
formålet enn det Hemnes kommune gjør. Hattfjelldal har også det største prosentvise avviket i 
forhold til normerte utgifter – 37 prosent mot Hemnes som har 15 prosent. Vefsn kommune ligger 
under det som er normert utgifter til tross for at Vefsn har et beregnet utgiftsnivå som ligger 28 
prosent over gjennomsnittet. I Rana kommune var de faktiske netto driftsutgiftene til pleie og 
omsorg helt på nivå for normerte utgiftene. 
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Merkostnaden i Hemnes kommune i forhold til Kostragruppen var på nesten 3 700 kroner per 
innbygger og sammenliknet med Hemnes normert er merkostnaden på 3 300 kroner per innbygger 
eller 15,2 millioner totalt.  

Tabell 21 

Kommuner som har høge enhetskostnader i institusjonsomsorgen har også høge netto driftsutgifter 
per innbygger 80 år og over. Forskjellen mellom kommunene i netto driftsutgifter kan bare forklares 
med forskjeller i enhetskostnadene i institusjonsomsorgen. Enhetskostnadene i hjemmetjenesten har 
ikke forklaringskraft når det gjelder forskjeller i netto driftsutgifter per innbygger i pleie og omsorg.  

Hattfjelldal kommune som har de høyeste netto driftsutgiftene per innbygger på 80 år og over har 
også de høgeste enhetskostnadene i institusjonsomsorgen, men har lavere enhetskostnader enn for 
eksempel Rana kommune i hjemmetjenesten. Dette kan selvsagt også være et resultat av politiske 
prioriteringer ved at Hattfjelldal kommune har satset mer på institusjonsomsorg. Hemnes kommune 
har de nest høyeste netto utgiftene per innbygger 80 år og over, de nest høyeste enhetskostnadene i 
institusjonsomsorgen og de høyeste enhetskostnadene i hjemmetjenesten. Hemnes kommune er en 
«hjemmetjenestekommune» som har en høg dekning på sine hjemmetjenester, men en lavere 
dekningsgrad på institusjonsomsorgen. Rana har lave institusjonskostnader, men ligger veldig nært 
Hattfjelldal kommune i enhetskostnader i hjemmetjenesten. Rana ligger også over 
landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Kostragruppen Hemnes kommune tilhører. 

INSTITUSJONSOMSORGEN  
Institusjonstjenester omfatter direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og 
omsorg i institusjon inklusive barneavlasting.  

Enhetskostnadene i institusjonsomsorgen er først og fremst avhengig av antall institusjonsplasser 
totalt og antall institusjoner. Et lite antall institusjonsplasser spredt på flere institusjoner gir høge 
enhetskostnader. Hemnes kommune har to institusjoner med til sammen 56 plasser. Dette gir i snitt 
28 plasser per institusjon og er nesten på samme nivå som Hattfjelldal kommune som har 20 plasser i 
en institusjon. 

Brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov er ofte eldre personer som er fysisk redusert 
også i kombinasjon med demens. Hele 95,6 prosent av alle beboerne i institusjonsomsorgen i 
Hemnes kommune har omfattende bistandsbehov. Andelen er 13 prosentpoeng høyere enn 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter, pleie og 
omsorg per innbygger 80 år og 
over 

463 629 409 873 323 451 354 225 386 738 377 984 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass  

1 238 950 1 176 714 973 181 947 873 1 085 317 1 045 132 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per mottaker av 
hjemmetjenester 

246 209 275 661 202 516 248 560 218 463 236 808 
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gjennomsnittet i Kostragruppen og godt over nivået i Rana og Vefsn kommune. Hemnes kommune 
har også en stor andel institusjonsplasser for demente, hele 18 prosentpoeng over nivået i Rana 
kommune. Om vi sammenlikner med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Kostragruppen, ligger 
Hemnes kommune veldig høgt. Et godt utbygd og velfungerende tilbud til demente er en sterk 
kvalitetsindikator, men har en tendens til å trekke enhetskostnadene oppover. 

Tabell 22 

Etter gjennomføring av samhandlingsreformen er flere tidligere institusjonsplasser avsatte til 
rehabilitering og habilitering. Dette påvirker også enhetskostnadene. I Hattfjelldal er 11 prosent av 
alle institusjonsplasser avsatt til dette formålet, i Hemnes kommune er det 8 prosent, men i Vefsn og 
Rana er andelen svært lav. 

Overgang fra flersengsrom til enerom gjør at kapasiteten ved den enkelte institusjonen går ned, men 
samtidig er en høg andel enerom en veldig sterk kvalitetsindikator. Hemnes kommune har i likhet 
med Hattfjelldal kommune full dekning på enerom. Sammenliknet med Kostragruppen Hemnes 
kommune tilhører, er forskjellen på 7 prosentpoeng. I Rana kommune er 90 prosent av rommene i de 
kommunale institusjonene enerom. Vefsn ligger fem prosent over nivået til Rana.  

Det er først og fremst antall institusjonsplasser som forklarer forskjeller i enhetskostnadene mellom 
kommunene. Kommuner med store sykehjem med mange plasser avsatt til pleie har også 
gjennomgående lavere enhetskostnader. I tillegg påvirker andelen beboere på 80 år og over 
enhetskostnadene. Høy andel eldre beboere i institusjonene gir høye enhetskostnader. Forskjell i 
belegg har en liknende effekt. 

Forskjell i utgifter per beboerdøgn kan forklares med forskjeller i andel beboere i institusjon som har 
omfattende bistandsbehov og andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering. Hemnes kommune 
har en relativ stor andel av begge kategoriene noe som kan forklare de høge enhetskostnadene i 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per kommunal plass 

1 238 950 1 176 741 973 181 947 873 1 085 317 1 045 132 

Institusjonsplasser 20 56 138 267 39 87 

Andel brukere i prosent i 
institusjon som har omfattende 
bistandsbehov: Langtidsopphold 

- 95,6 88,9 88,3 82,7 82,7 

Andel plasser i prosent i skjermet 
enhet for personer med demens 

- 48,0 19,1 30,4 29,8 25,6 

Andel plasser i prosent avsatt til 
rehabilitering/habilitering 

11,1 8,0 2,9 2,7 8,6 7,3 

Andel plasser i prosent i enerom 
i pleie- og omsorgsinstitusjoner 

100,0 100,0 95,6 90,4 93,0 95,0 

Utgifter per beboerdøgn i 
institusjon 

5 070 3 627 2 843 2 927 3 257 3 109 
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Hemnes kommune. Basert på tallene i tabell 22, ligger Hemnes kommune akkurat på det estimerte 
nivået når det gjelder utgifter per beboerdøgn i institusjonsomsorgen.  

Utviklingen i institusjonskostnadene i Hemnes kommune  
Tabellen under viser et utvalg av data som hver for seg kan forklare hvordan utviklingen i 
enhetskostnadene i institusjonsomsorgen har vært i Hemnes kommune i perioden 2008-2015. Alle 
kostnadene i tabell 23 er i 2015-kroner og er direkte sammenlignbare over år. 

Tabell 23 

Vi ser at enhetskostnadene har variert fra litt over en million kroner til litt over 1,2 millioner kroner i 
perioden 2008-2015. Lavest var kostnadene i 2008 og høyest var de i 2013. Kostnadsforskjellen er på 
litt over 224 000 kroner eller totalt 12, 3 millioner kroner. 

Antall institusjonsplasser har vært nokså stabil i perioden og det samme har andelen plasser i 
skjermet enhet for demente. Den eneste størrelsen som ser ut til å variere er andelen beboere i 
institusjonene som er 80 år eller eldre og institusjonsbelegget i prosent. Beleggsprosenten har gått 
litt opp og ned. Fra et overbelegg 2009 til 85,7 prosent belegg av totalt 56 institusjonsplasser i 2013. 
Det vil si at i gjennomsnitt var bare 48 av totalt 56 institusjonsplasser i bruk i løpet av 2013.  

De faktorene som ser ut til å påvirke enhetskostnadene i institusjonsomsorgen i Hemnes kommune 
er lønnskostnadene per plass og andelen plasser med i skjermet enhet. Lønnskostnadene per 
institusjonsplass varierer sammen med økende andel skjermede plasser og belegg i prosent. 
Skjermede enheter krever som regel høyere bemanning per plass enn tradisjonelle sykehjemsplasser. 
Økning i andelen skjermede plasser vil derfor være en forklaring på økte lønnskostnader per plass i 
institusjonsomsorgen i Hemnes kommune.  

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per 
kommunal plass i 
2015-kroner 

1 011 641 1 121 275 1 223 971 1 169 365 1 159 915 1 235 932 1 202 957 1 176 714 

Institusjonsplasser 54 54 54 54 56 56 56 56 

Andel beboere i 
institusjon som er 80 år 
eller over i prosent 

70,4 69,1 71,7 75,5 75,0 81,2 72,5 61,8 

Institusjonsbelegg i 
prosent av full 
kapasitet i prosent 

100,0 101,9 98,1 98,1 92,9 85,7 91,1 98,2 

Andel plasser i 
skjermet enhet for 
personer med demens 
i prosent av alle 
institusjonsplasser 

44,0 48,0 48,0 48,0 45,3 48,0 48,0 48,0 
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En økning i belegget på 10 prosent gir en nedgang i lønnskostnadene per institusjonsplass på litt over 
100 000 kroner. Dette gjelder for økning av belegget innenfor kapasitetsgrensen og ikke for tilfeller 
der overbelegg krever ekstrabemanning. Med andre ord så lønner det seg å kjøre med størst mulig 
belegg så lenge det er innenfor kapasitetsgrensen for den enkelte institusjon.  

Andelen beboere på 80 år og over ser ikke ut til å påvirke lønnskostnadene per institusjonsplass. En 
økt andel eldre institusjonsbeboere er ikke automatisk ensbetydende med økt bemanning i 
institusjonene. Det kommer an på pleiebehovet hos den enkelte, men dette finnes det svært lite data 
på.  

HJEMMETJENESTER  
Hjemmetjenester inkluderer pleie- og omsorgstjenester gitt til personer som bor i eget hjem 
inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast 
bemanning. I tillegg kommer omsorgslønn, ordningen med personlig assistent og trygghetsalarmer. 
Sammensetningen av alle disse tilbudene har stor innvirkning på nøkkeltallene, spesielt vil 
kommuner som satser på omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester for de eldre framfor sykehjem, 
komme ut med høye verdier på nøkkeltallene.  

Tabell 24    

Hemnes kommune bruker 8 700 kroner mer per innbygger 67 år og over enn gjennomsnittet i 
Kostragruppen. Også i forhold til Hattfjelldal kommune brukte Hemnes mer per innbygger i 
målgruppen, og i forhold til landsgjennomsnittet brukte Hemnes kommune betydelig mer. Det er 
verd å legge merke til at Rana brukte mer per innbygger i målgruppen til hjemmetjenester enn det 
Vefsn kommune. Forklaringen ligger i at Rana hadde en betydelig større dekningsgrad på sine 
hjemmetjenester enn det Vefsn kommune hadde. Forskjellen er på nesten 9 prosentpoeng målt som 
andel mottakere 67 år og over. Hemnes kommune hadde desidert den høyest dekningsgrad i tillegg 
til de høyeste enhetskostnadene etterfulgt av Rana og Hattfjelldal. Vefsn ligger lavt på 
enhetskostnader sammenliknet med de andre kommunene.   

Høye enhetskostnader henger som regel sammen med stort hjelpebehov hos den enkelte mottaker 
av hjemmetjenester. Geografisk utstrekning og lange kjøreavstander kan også forklare forskjeller i 
enhetskostnader. Med lange avstander som følge av at mange beboere skal kunne bo hjemme, gir 
dette få mottakere per årsverk i hjemmetjenesten. 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Netto driftsutgifter, pleie og 
omsorg pr. innbygger 67 år og 
over 

63 095 64 301 47 113 50 880 55 569 54 722 

Andel innbyggere i prosent som 
er 67 år, som mottar hjemme-
tjenester  

70,9 73,7 53,0 62,1 61,9 55,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per mottaker 

246 209 275 661 202 516 248 560 218 463 236 808 
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Det er først og fremst dekningsgrad som har betydning for netto driftsutgifter per innbygger 67 år og 
over. Kommuner som har høye netto driftsutgifter har høye utgifter fordi de har høy dekningsgrad og 
nødvendigvis ikke fordi de har høye enhetskostnader. Hemnes kommune har høg dekningsgrad og 
høge enhetskostnader. 

Enhetskostnader 
Forskjeller i enhetskostnader er veldig avhengig av hjelpebehovet den enkelte mottaker har. Hemnes 
kommune har relativt få mottakere av hjemmetjenester i gruppen 0-66 år, men hjelpebehovet i 
denne gruppen er stort. 

Tabell 25  

Forskjellen til Vefsn er på nesten 20 prosentpoeng. Også Rana og Hattfjelldal kommune har en relativ 
høg andel, men ligger noe under nivået til Hemnes kommune. 

Hattfjelldal kommune har også høge andel hjemmetjenestemottakere i gruppene mellom 67-79 år, 
og i gruppen 80 år og over. I gruppen 67-79 år ligger Hemnes kommune på nivå med Vefsn kommune 
men over Rana og Kostragruppen. I gruppen 80 år og over har Hemnes kommune en stor andel 
mottakere mens Vefsn kommune har en særdeles lav andel. Dette kan være et uttrykk for at Vefsn 
kommune prioriterer institusjonsomsorg for denne aldersgruppen.  

Den eneste faktoren som kan forklare forskjellen i kostnader per mottaker av hjemmetjenester er 
andel mottaker med omfattende bistandsbehov i aldersgruppen 0-66 år. Hemnes kommune har en 
stor andel hjemmetjenestemottakere i denne gruppen og har også høge brutto driftsutgifter per 
mottaker. 

 

 

 

 

Tekst Hattfjelldal Hemnes Vefsn Rana 
Kostra-

gruppen 
Landet 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per mottaker 

246 209 275 661 202 516 248 560 218 463 236 808 

Andel hjemmetjeneste-
mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 0-66 år 

28,0 33,9 14,3 27,8 19,9 20,0 

Andel hjemmetjeneste- 
mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 67-79 år 

25,0 19,2 19,6 13,6 14,3 13,9 

Andel hjemmetjeneste-
mottakere med omfattende 
bistandsbehov, 80 år og over 

40,5 23,0 7,7 10,3 11,1 12,5 
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Utvikling i kostnadene i hjemmetjenesten i Hemnes kommune 

Forskjeller i innbyggertall, dekningsgrad og enhetskostnader kan forklare noe av forskjellen i netto 
driftsutgifter per innbygger mellom kommuner. Noen av de samme faktorene kan også bidra til å 
forklare utviklingen over tid i en kommune. Hemnes kommune har hatt en relativt stor andel av 
innbyggere i gruppen 80 år og over. I 2011 var andelen på 6,7 prosent, men i 2015 var andelen gått 
ned til 6,3 prosent. 

Tabell 26 

Enhetskostnadene i hjemmetjenesten i Hemnes kommune har økt over tid. Fra 217 000 2015-kroner i 
2008 til en topp i 2014 på 300 400 2015-kroner per mottaker av kommunale hjemmetjenester. 
Økningen er på 38 prosent av nivået i 2008. I 2015 gikk enhetskostnadene ned med 25 000 kroner 
per mottaker som er en betydelig nedgang. 

Samtidig som enhetskostnadene har økt har andelen i aldersgruppen 80 år og over med omfattende 
bistandsbehov også økt. Andelen med høy timesats har også økt jevnt i perioden. Andelen i gruppen 
0-66 år har variert i hele perioden, mens det har vært lite svingninger i gruppen 67-79 år med 
omfattende bistandsbehov med unntak fra 2015 da andelen økte til 19,2 prosent.  

Tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter per 
mottaker av 
hjemmetjenester i 
2015-kroner 

217 209 252 625 232 622 252 622 267 989 292 376 300 402 275 661 

Andel 
hjemmetjeneste-
mottakere med 
omfattende 
bistandsbehov, 0-66 år 

11,5 15,2 12,6 13,8 12,0 12,5 11,3 23,0 

Andel 
hjemmetjeneste- 
mottakere i prosent 
med omfattende 
bistandsbehov, 67-79 
år 

10,4 10,0 10,9 12,0 9,6 11,3 14,0 19,2 

Andel 
hjemmetjeneste-
mottakere i prosent 
med omfattende 
bistandsbehov, 80 år 
og over 

22,2 16,7 23,5 27,4 32,3 34,9 39,6 33,9 

Andel hjemmeboere i 
prosent med høy 
timesats 

2,2 1,9 1,8 2,3 2,0 3,3 3,7 4,5 
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Det er god føyning mellom utviklingen i enhetskostnadene og utviklingen i andelen hjemmehjelps-
mottakere i aldersgruppen 80 år og over med omfattende bistandsbehov. Det samme gjelder for 
andelen mottakere med omfattende bistandsbehov i gruppen 0-66 år. En økning på en prosent i 
aldersgruppen 80 år og over med omfattende bistandsbehov gir en økning i enhetskostnadene på 
2 500 2015-kroner, men en tilsvarende økning i gruppen 0-66 år gir en økning på 2 600 2015-kroner. 
Det betyr at gruppen 0-66 år har vært noe mer kostnadskrevende over tid enn gruppen 80 år og over. 
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ÅRSAK OG TILTAK 
I tabellen under er det en kort oppsummering av funn, årsaker og hvilke tiltak som kan gi 
kostnadsreduksjoner. Mange av konklusjonene bygger ikke eksakte overslag, men er resultat av 
estimerte størrelser og beregninger.  

 

Enhet Tekst Årsak Tiltak 

ADMINISTRASJON 

Netto driftsutgifter per innbygger 
Lavere enn Kostragruppen, 
men høyere enn normert 

Forskjeller i brutto 
driftsutgifter til adm. (f120) 
og politisk styring (f100) 

Nedbemanning i 
kombinasjon med endring i 
tjenestestrukturen 

Brutto driftsutgifter per innbygger  
Høye utgifter sammen-
liknet med ander 
kommuner 

Smådriftsulemper, høye 
inntekter og desentralt 
tjenestetilbud 

Smådriftsulempene 
kompenseres i inntekt-
systemet. strukturendringer 

GRUNNSKOLEN 

Netto driftsutgifter per innbygger  

Høyere enn Kostra-
gruppen og betydelig 
høyere enn normert.  

Høye bruttokostnader per 
elev som skyldes høy lærer-
tetthet. Noe usikkert om 
dette skyldes drift eller 
struktur 

Ta ned bruttkostnadene 

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev til 
grunnskole 

Høyere enn Rana, Vefsn, 
Kostragruppen og 
landsgjennomsnittet, men 
lavere enn Hattfjelldal. 
Betydelig nedgang de siste 
årene 

Høy lærertetthet som i 
hovedsak skyldes skole-
struktur 

Neppe noe å hente på å 
skjære ned på dagens 
driftsnivå. Må endre 
skolestruktur for å få 
kostnadene ytterligere ned 

BARNEHAGE 

Netto driftsutgifter per innbygger 
Lavere enn Kostragruppen 
men noe høyere enn 
normert 

Høye enhetskostnader og 
høy dekningsgrad 

Lavere enhetskostnader 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
barn i kommunal barnehage  

De desidert høyeste 
enhetskostnadene av alle 
kommunene i 
sammenlikningen 

Høy andel barn med 
ekstraressurser, høyt beløp 
per barn med ekstraressurser 
og en lav andel barn 3-5 år i 
barnehagene 

Se nærmere på praksisen for 
tildeling av ekstraressurser 

SAMFERDSEL 

Netto driftsutgifter per innbygger 
Noe høyere enn de øvrige 
kommunene, men lavere 
enn Hattfjelldal 

Finner ingen spesiell årsak en 
enn forskjell i antall 
innbyggere 

 

Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal 
vei og gate 

Lave enhetskostnader. 
Bare Hattfjelldal ligger 
lavere 

Kostnadsforskjeller knyttet til 
antall kilometer med fast 
dekke 

Bør få en økning i ressurs-
tilgangen for å heve 
standarden på kommunal 
veier 
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VANN OG AVLØP 

Gebyr avløp 
Ligger høyt, men under 
nivået til Kostragruppen 

Selvkost En tilpasning av gebyrsatsene 
til nivået i Kostragruppen vil 
påføre Hemnes kommune en 
merutgift på 4,2 millioner 
kroner 

Gebyr vann 
Ligger veldig høgt i forhold 
til de andre kommunene 

Selvkost 

KOMMUNEHELSETJENESTEN 

Netto driftsutgifter per innbygger 
Høyest av alle kommunene 
i sammenligningen og over 
normert nivå 

Høye utgifter knyttet til 
forebygging, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste og utgifter 
til diagnose, behandling og 
rehabilitering 

Endring i struktur 

BARNEVERNET 

Netto driftsutgifter per innbygger 

Høyeste utgifter av 
samtlige kommuner og 
langt over normert. Har 
vært nedgang de siste 
årene 

Ekstremt høy andel barn 0-17 
år på tiltak. Dobbel så høy 
andel som lands-
gjennomsnittet 

Forebyggende tiltak og tiltak 
rettet mot familiene 

Brutto driftsutgifter til tiltak i og utenfor 
familien per barn med tiltak  

Lavere enn Kostragruppen 
og Hattfjelldal 

Høye kostnader forbundet 
med plassering utenfor 
hjemmet 

Flere tiltak som gjør at barn 
kan fortsette å være i 
familien 

SOSIALTJENESTEN 

Netto driftsutgifter per innbygger 

Høye utgifter. Bare Rana 
ligger over. Høyere enn 
normert 

Høg andel mottakere i 
forhold til sammenliknede 
kommuner. Høgt 
stønadsbeløp per mottaker. 
Høy andel mottakere som har 
økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

Vurdere stønadsbeløpets 
størrelse. Få ned andel som 
har sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

Brutto driftsutgifter per 
sosialhjelpsmottaker 

De laveste enhets-
kostnadene  

Høyt antall sosial-
hjelpsmottaker per årsverk 

 

PLEIE OG OMSORG 

Netto driftsutgifter per innbygger 
Ligger høyt. Bare 
Hattfjelldal ligger over 

Høye enhetskostnader både i 
institusjonsomsorgen og 
hjemmetjenesten 

 

INSTITUSJONSOMSORGEN 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
kommunal plass 

Høye enhetskostnader. 
Bare Hattfjelldal ligger 
høyere 

Høy andel brukere med om-
fattende bistandsbehov. Høy 
andel rom i skjermet enhet 
og høy andel rom avsatt til 
rehabilitering/habilitering 

Vanskelig å gjøre noe med 
uten at det går utover 
kvaliteten på tilbudet. Men 
det er smådriftsulemper ved 
å drifte to små sykehjem og 
da kan struktur være 
løsningen på høye 
enhetskostnader 
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HJEMMETJENESTEN 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per 
innbygger 67 år og over 

De høyeste netto-
kostnadene i 
sammenlikninga 

Høy dekningsgrad på 
tjenestene i gruppen 67 år og 
over. Høye enhetskostnader 

Strengere vurdering ved 
tildeling av tjenester 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
mottaker 

Høyest i sammenlikninga Høy andel hjemmetjeneste-
mottakere i aldersgruppen 
 0-66 år med omfattende 
bistandsbehov. Det samme 
gjelder for aldersgruppen 80 
år og over 
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