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Hvordan måle en kommunes helsetilstand?
• Vi skal se på to ulike rapporter, med hvert sitt 

fokusområde

• Sammenligning av tjenestekvalitet mellom 
kommuner
– Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer

• Sammenligning av finanser og forbruk mellom 
kommuner
– Agenda Kaupang sin Økonomianalyse



Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til 
sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi 
beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan 
kommunen driver.

• Fokus ligger på informasjon til politikerne om tjenesteproduksjonen
• Kvalitet
• Fordeling
• Produktivitet

• Barometeret gir en rangering på hvordan kommunene ligger i forhold til 
hverandre – måler altså relativ kvalitet



Kommunebarometeret - grunnlagstall
• Kommunen leverer nøkkeltall på flere områder

– Hovedrapporteringen finnes i KOSTRA-systemet
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og 
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, 
barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale 
inndelinger og med landsgjennomsnittet

– Men det leveres også tjenestedata på andre områder
• SSB
• Utdanningsdirektoratet
• Helsedirektoratet
• Folkehelseinstituttet



Kommunebarometeret - vekting
• Grunnskole og pleie og omsorg er 

definert som de viktigste tjenestene 
– Teller 20 % hver!

• Økonomi, barnevern og barnehage 
teller 10 % hver

• Resterende er vektet 5 % og 2,5 %



Kommunebarometeret - resultat
Kategori Bodø Drammen Skedsmo Kristiansand Ålesund Fredrikstad Skien
Totaltabellen 116 160 14 21 260 155 182

Grunnskole 69 187 72 43 116 39 151
Pleie og omsorg 45 354 168 233 288 345 311
Barnevern 217 120 49 15 334 284 239
Barnehage 173 300 388 168 382 174 251
Helse 234 240 194 320 249 364 295
Sosial 126 338 66 146 208 236 351
Kultur 71 193 137 66 316 176 184
Miljø og ressurser 242 3 118 20 69 123 66
Saksbehandling 163 165 227 143
Vann og avløp 291 267 64 242 354 278 149
Økonomi 348 56 66 241 295 293 182
Kostnadsnivå 122 23 24 77 66 64 57



Kommunebarometeret - resultat



Kommunebarometer - tolking
• Bodø har til dels svært gode resultater på tjenesteproduksjonen

• Ingen tjenester som er direkte dårlige, og vi gjør det betraktelig 
bedre på enkelte tjenester
– Eksempelvis har barnevernet hatt et hopp på om lag 100 plasser siden i 

fjor

• Direkte skumle økonomitall, av landets 422 kommuner kommer 
Bodø ut på en 348.plass



Leverer Bodø kommune god kvalitet?

• JA! Både i kommunebarometeret og i andre sammenligninger så 
havner Bodø godt over gjennomsnittet
– Kommunen leverer gode tjenester
– Kommunen er attraktiv for jobbsøkende
– Næringslivet har gode vilkår
– Befolkningen øker og «eldes med stil»



Men da er vel alt vel og bra?
• Det er dessverre en del mørke skyer i horisonten

• En sunn og robust økonomi handler om bærekraft på kort og lang 
sikt

Økonomiforvaltningen skal ha bestemmelser som stiller overordnede krav til 
styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid



Bakgrunn
• Kommunen har en anstrengt økonomi, med store behov for 

driftstilpasning i nærmeste fremtid



Bakgrunn - Perspektiv



Bakgrunn - satsninger



Metode

• Agenda Kaupang ble valgt ut til å 
hjelpe kommunen til å identifisere 
muligheter for driftstilpasninger

• Dette kan regnes som første fase 
av et omstillingsprosjekt



Resultat
• Det er utarbeidet en rapport med fokus på driftskostnader, men det 

vises også til kommunebarometer og finansene (økonomitallene) til 
kommunen

• Rapporten henter inn utgifter per innbygger direkte fra KOSTRA, og 
gjør nødvendige korrigeringer slik at disse er sammenlignbare med 
andre kommuner

• Det ble valgt ut 6 sammenlignbare kommuner basert på 
– Størrelse - Kostnadsnivå
– Befolkningsvekst - God tjenestekvalitet



Sammenlignbare kommuner

• Hovedfokus i sammenligningen er Kostragruppe 13



Finanser - hovedtall



Finanser - hovedtall



Finanser - hovedtall



Finanser - oppsummert
• Bodø kommune har 

– Lavt driftsresultat
– Høy – og økende – gjeld
– Lite penger på «sparekonto»

• Rapporten oppsummerer:
Finansene er svake. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene var 0 prosent i 
2018. Bodø har lite midler i disposisjonsfond og dermed liten evne til å møte uforutsette 
økonomiske problemer. Kommunen har høy netto lånegjeld og er litt mer utsatt for 
renterisiko enn de fleste kommuner.



Hvorfor har vi svake finanser? 



Kostnadsnivå - oppsummert



Noen presiseringer
• Viktig å understreke at innenfor administrasjon, helse og sosial så er 

det kostnader på tvers av avdelinger
– Barne- og familieenheten er eksempelvis inne i alle disse områdene i 

større eller mindre grad. 

• Velger her å presentere helse og sosial under HO, og 
administrasjon for seg



Oppvekst og kultur - hovedfunn
Drammen Skedsmo Kristiansand Ålesund Fredrikstad Skien Kostragruppe 13

Grunnskole 104 95 52 74 71 52 66
Barnehage -23 -9 -30 38 -34 -26 -34
Barnevern 19 5 29 2 3 19 17
Kultur 32 43 17 79 51 34 45
Sum OK 132 134 68 193 91 79 94

Innsparingspotensial

• Grunnskole (66 millioner kroner) 
– Dyrere på undervisning (60)

– En årsak som det er pekt på er at kommunen har mindre skoler enn 
kommunegruppen, men det forklarer ikke kostnadsøkningen de seneste år

– En annen årsak som tas opp er andelen elever som får spesialundervisning. 11 
% av elevene i Bodøskolene får spesialundervisning, dette er 3 % over snittet i 
kommunegruppe 13. Denne andelen i bodø har økt med 4 % de siste år



Oppvekst og kultur - hovedfunn
• Barnehage (-34 millioner kroner)

– Barnehagedriften er driftet mer effektivt enn sammenlignbare kommuner. 
Kommunen har lave utgifter, selv om dekningsgraden er svært høy (94 prosent)

• Barnevern (17 millioner kroner)
– Utgiftene til plasseringer (7) og saksbehandling (11) skiller seg ut

• Kultur (45 millioner kroner)
– Det er lite lovpålagte forpliktelser i denne sektoren. Naturlig å peke på Stormen



Helse og omsorg - hovedfunn
Drammen Skedsmo Kristiansand Ålesund Fredrikstad Skien Kostragruppe 13

PLO 180 158 210 -79 57 137 118
Helse 34 60 62 59 68 65 56
Sosial 26 39 -1 19 17 12 10
Bolig 10 -9 4 -2 6 9 4
Sum HO 250 248 275 -3 148 223 188

Innsparingspotensial

• Pleie og omsorg (118 millioner kroner)
– Svært dyr på institusjonsdrift (89), men også noe dyrere på pleie i hjemmet (19) 

og aktivisering (11)
– Pleietjenesten er ikke spesielt hjemmebasert, og 47 % av utgiftene går til 

institusjonsdrift
• Det er litt høyere dekning på sykehjem og høye utgifter per plass
• Det er lav dekningsgrad og middels enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester

– Noe mindre refusjoner til ressurskrevende tjenester 



Helse og omsorg - hovedfunn
• Helse (56 millioner kroner)

– Den største kostnadsdriveren på området er fastleger, fysioterapi og legevakt. I 
tillegg ligger hverdagsrehabilitering under denne funksjonen. Totalt var disse 47 
millioner kroner dyrere enn snittet

– Kommunen er også dyrere innenfor helsesøstertjenesten (6) og noe dyrere på 
forebygging (3)

• Sosial (10 millioner kroner)
– Lave utgifter til rusomsorg (-6) og sosialhjelp (-2), men dyrere på veiledning (12) 

og kvalifisering (5 mill)
– Funksjon veiledning blir også brukt av barne- og familieenheten og barnevernet

• Bolig (4 millioner kroner)
– Usikker post. Veldig ulik organisering. Det er også tapsført en del husleie i 2018



Administrasjon - hovedfunn
Drammen Skedsmo Kristiansand Ålesund Fredrikstad Skien Kostragruppe 13

Administrasjon -64 -32 -1 55 -2 43 15

Innsparingspotensial

• Administrasjon gjelder alle utgifter på bestemte funksjoner.
– Disse utgiftene går dermed på tvers av avdelingene.
– Områdeledere er eksempelvis plassert på administrasjon

• Kommunenes regnskapspraksis på disse utgiftene varierer

• Det ble gjennomført en egen undersøkelse med opptelling av 
årsverk 



Administrasjon – selvrapporterte tall



Resterende områder - hovedfunn
Drammen Skedsmo Kristiansand Ålesund Fredrikstad Skien Kostragruppe 13

Plan -30 -6 -4 -1 4 -2 -4
Kirke 0 16 -7 -3 2 1 3
Brann 27 22 22 9 20 17 17
Samferdsel 22 6 -1 35 24 4 24
Næring -13 -15 -27 -10 -3 -36 -15
Sum rest 6 23 -17 30 47 -17 25

Innsparingspotensial

• Plan (-4 millioner kroner)
– Dyrere på kart/oppmåling (8), men billigere på plansaker (-3), byggesaker (-

4) og parkdrift (-6)
• Kirke (3 millioner kroner)

– Tilskudd til kirken var dyrere (7), mens drift av gravplasser (-3) og tilskudd til 
andre trossamfunn (-1) var billigere



Resterende områder - hovedfunn
• Brann (17 millioner kroner)

– Betydelig dyrere enn sammenlignbare kommuner, dyrest i gruppen
– KOSTRA gir ingen nærmere forklaring

• Samferdsel (24 millioner kroner)
– Driver dyrere på kommunale veier (28) enn sammenlignbare kommuner
– Årsaken til de høye utgiftene er mye kommunal vei. 20 % mer vei enn snittet i 

kommunegruppen. Det er sannsynligvis høye driftsutgifter per meter vei
• Næring (-15 millioner kroner)

– Kommunen har en del inntekter i forhold til salg av vannkraft. Dette kommer inn 
under dette området. Vi har rundt 30 millioner kroner høyere inntekter enn 
gjennomsnittet i gruppen på dette området

– Egen næringsvirksomhet er 15 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet



En oppsummering
• Hovedkonklusjonen er at Bodø har god tjenestekvalitet, svake 

finanser og et høyt kostnadsnivå i tjenestene

• Kommunen vil ikke ha råd til å ha like høye kostnader i 
tjenesteproduksjonen i årene framover. Kommunen har rett og slett 
ikke inntekter til dette

• Rapporten viser at Bodø kommune kan bruke mindre penger, men 
likevel opprettholde gode tjenester
– Skedsmo og Kristiansand kommer bedre ut av kommunebarometeret 

med mye lavere kostnader
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