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Innledning

►Formålet med økonomianalysen er å påvise effektiviseringsmuligheter for Bodø.

►Vi sammenligner Bodø mot utvalgte kommuner med lave kostnader, mindre frie 

inntekter enn Bodø og som kanskje har noe å lære bort. I tillegg sammenlignes 

kommunen med KOSTRA-gruppe 13.
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Metode

►Vi beregner forskjeller i kostnadsnivå mellom kommunene og forsøker å forklare 

forskjellene.

►Utgiftene i kommunene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale 

forhold for å gjøre kommuneregnskapene sammenlignbare. 

► I tillegg gjør vi regnskapskorreksjoner på følgende områder:

► Elever i statlige/private skoler

► Vertskommunetilskudd til PU-institusjoner

► Tilskudd til forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenestene          

(SIO-prosjektet)

► Differensiert arbeidsgiveravgift

► Regnskapsfeil/ekstraordinære poster
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Tiltaksutvikling

►På grunnlag av analysen vil kommunen kunne vurdere hvilke tjenester som kan 

drives med lavere utgifter, og få noen ideer til hvilke tiltak som er aktuelle.

►Konklusjonene i analyserapporten kan legges til grunn for utvikling av 

effektiviseringstiltak og gjøre det enklere å fordele effektiviseringskrav mellom 

sektorene.

►På den måten får budsjettrammene en faglig begrunnelse og det blir ingen 

nedskjæring etter ostehøvelmetoden. 
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Rapportstruktur

►Totalt 23 kapitler

► Innledende kapitler om 

demografi, finans, 

tjenestekvalitet og det 

overordnede kostnadsnivået

►15 kapitler om tjenestene

►Eiendom og flyktninger (går 

på tvers av flere tjenester)



Befolkningsutvikling (figur 3.1)
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SSB publiserte nye prognoser 

18. august 2020



Merutgifter som følge av befolkningsendringer (figur 3.4)
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Hovedkonklusjoner

►Hovedkonklusjonen i rapporten er at Bodø har god tjenestekvalitet, svake 

finanser og et høyt kostnadsnivå i tjenestene sammenlignet med KOSTRA-

gruppe 13.

►Kostnadsnivået i Bodø var 324 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-

gruppe 13 i 2019.
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Tjenestekvalitet (figur 5.1)
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Finans

►Finansene er svake når man ser på nøkkeltallene isolert.

►Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene var lavere enn gjennomsnittet av 

norske kommuner i 2019 – 1 % mot 1,9 % for landet.

►Bodø har lite reserver og dermed en svak evne på kort sikt til å møte uforutsette 

økonomiske problemer – 7,7 % mot 10,7 % for landet.

►Kommunen har høyere netto lånegjeld enn landsgjennomsnittet – 115 % mot 

85,3 % for landet.
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Kostnadsnivå

►Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto 

driftsutgifter. 

►Dette gjøres gjennomgående i analysen for å vise kommunenes prioriteringer.

►Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold med 

bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementets beregnede 

utgiftsbehov per innbygger. 
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Beregnet utgiftsbehov (figur 6.2)
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Kostnadsforskjeller per sektor (figur 6.4)
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Kostnadsforskjeller over tid (figur 6.5)
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Kostnadsnivå i tjenestene
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Kostnadsnivå i tjenestene

► I kapitlene som omhandler tjenesteområdene, så forsøker vi å forklare 

kostnadsforskjellene basert på tre ulike forklaringsfaktorer:

► Volumet eller dekningsgraden i tjenesten: Er det mange brukere?

► Enhetspriser eller produktiviteten i tjenesten: Er det høy bemanning i barnehage og 

grunnskole, er det høyere enhetspris på sykehjem osv?

► Brukerbetalinger: Viktig i noen tjenester som SFO og plan- og byggesak  

16



Kap. 7: Barnehage – oppsummering

►Kostnadsnivået er 24 mill. kroner lavere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering innenfor barnehagelokaler (3,5 mill.)

►Kommunen driver de kommunale barnehagene mindre effektivt enn 

kommunegruppen og det er høy dekningsgrad i kommunen.

►Få 0-åringer med barnehageplass og mindre overføringer til de private 

barnehagene er trolig årsaken til at Bodø har et lavt kostnadsnivå innenfor det 

ordinære barnehagetilbudet.

►Lave utgifter til styrkingstiltak skyldes ikke lave utgifter per barn med 

styrkingstiltak, men få vedtak.

►Høye utgifter til barnehagelokaler skyldes mye areal per barnehagebarn og høye 

utgifter per kvm bygg.
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Barnehage – kostnadsforskjeller (figur 7.3)
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Barnehage – effektiviseringsmuligheter (figur 7.4)
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Kap. 8: Grunnskole – oppsummering

►Kostnadsnivået er 58 mill. kroner høyere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering innenfor undervisning (54 mill.), SFO (3 mill.) og 
skolelokaler (12 mill.)

►Undervisningskostnadene er spesielt høye. Bodø har mindre skoler enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen, hvilket vanligvis gjør skoledriften dyrere. 

►Elevkostnaden står ikke i forhold til den valgte skolestrukturen og medfører en 
høyere kostnad per elev.

►Høye utgifter til SFO skyldes høy dekningsgrad og lav foreldrebetaling.

►Høye utgifter til skolelokaler skyldes ikke høye utgifter per kvm bygg, men mye 
areal per elev.

►Lave utgifter til skoleskyss skyldes få elever som får skyss og lave 
enhetskostnader per elev.
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Grunnskole – kostnadsforskjeller (figur 8.3)
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Grunnskole – effektiviseringsmuligheter (figur 8.4)
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Grunnskole – elevpris (figur 8.8)
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Grunnskole – lærertetthet (figur 8.9)
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Grunnskole – nøkkeltall fra GSI (figur 8.12)
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Kap. 9: Barnevern – oppsummering

►Kostnadsnivået er 17,5 mill. kroner høyere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering innen saksbehandling i tjenesten (6,5 mill.) og 

plasseringstiltak (11 mill.)

►Utgifter til hjelpetiltak har vært lavere enn nivået i kommunegruppen de siste tre 

årene. Dette skyldes ikke lave utgifter per hjelpetiltak, men få barn med 

hjelpetiltak.

►Høye utgifter til plasseringstiltak skyldes mange barn under omsorg. Bodø har 

lave utgifter per plasseringstiltak.
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Barnevern – kostnadsforskjeller (figur 9.3)
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Barnevern – effektiviseringsmuligheter (figur 9.4)
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Kap. 10: Pleie og omsorg – oppsummering

►Kostnadsnivået er 126 mill. kroner høyere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering er størst innen pleietjenester i institusjon (87,5 mill.) 
og hjemmebaserte tjenester (29 mill.)

► I 2019 gikk rundt 54 % av utgiftene i sektoren til aktivisering og pleie til 
hjemmeboende.

►Både dekningsgraden på sykehjem og utgifter per plass er høyere enn nivået i 
kommunegruppen.

►Det er høye enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester, men få brukere.

►Tilskuddet til ressurskrevende tjenester har stor betydning for netto utgifter per 
innbygger i hjemmebaserte tjenester. Bodø fikk utbetalt mindre per innbygger enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen i 2019.

►Årsaken til de høye utgiftene til institusjonslokaler skyldes mye areal per plass.
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Pleie og omsorg – kostnadsforskjeller (figur 10.3)
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Pleie og omsorg – effektiviseringsmuligheter (figur 10.4)
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Pleie og omsorg – tjenesteprofil (figur 10.5)
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Pleie og omsorg – sykehjemsdekning 80 år og over (figur 10.8)
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Pleie og omsorg – utgifter per sykehjemsplass (figur 10.9)
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Pleie og omsorg – utgifter per hjemmetjenestebruker (figur 10.12)
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Kap. 11: Helse – oppsummering

►Kostnadsnivået er 56 mill. kroner høyere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering er størst innen behandlingsdelen som omfatter 

utgifter til fastlegeordningen, legevakt og fysio-/ergoterapi (48 mill.)

►Høye utgifter til behandling skyldes ofte en kostnadskrevende legevakt, mange 

kommunalt ansatte fastleger eller mye kommunal service for fastlegene, men 

dette har vi ikke undersøkt nærmere i økonomianalysen.

►Annet forebyggende helsearbeid er rundt KOSTRA-gruppe nivået, mens utgifter 

til helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vært høyere enn nivået i KOSTRA-

gruppen de siste tre årene.
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Helse – kostnadsforskjeller (figur 11.3)
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Helse – effektiviseringsmuligheter (figur 11.4)
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Kap. 22: Eiendom – oppsummering

►Kostnadsnivået er 9 mill. kroner høyere enn snittet i kommunegruppen.

►Muligheter for effektivisering er størst innen skolelokaler (12 mill.)

►Samlet sett, så har Bodø mye areal per bruker, men lave netto driftsutgifter per 

kvm bygg.
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Eiendomsforvaltning – kostnadsforskjeller (figur 22.2)
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Eiendomsforvaltning – kostnadsforskjeller per funksjon (figur 22.3)
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Oppsummering av øvrige tjenester

► Sosial: 7 mill. kroner dyrere. Kommunen har høye kostnader knyttet til saksbehandling, rådgivning og 
veiledning (8 mill.), men lave utgifter til økonomisk sosialhjelp (- 3 mill). Bodø har trolig høyere utgifter til 
flyktninger enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen, etter størrelsen på integreringstilskuddet å dømme.

► Adm. og styring: 2 mill. kroner dyrere. Muligheter for effektivisering innen flere mindre tjenestefunksjoner. 
Positiv kostnadsutvikling de siste tre årene.

► Kultur: 36,5 mill. kroner dyrere. Muligheter for effektivisering innen flere mindre tjenestefunksjoner. Størst 
handlingsrom innen funksjon 385 som omfatter tilskudd til organisasjoner som drives av eller baseres på 
frivillighet og tilskudd til andres kulturbygg (39 mill.)

► Kirke: 5 mill. kroner dyrere. Overføringene til kirken er høyere enn nivået i kommunegruppen.

► Plan, byggesak og miljø: 5 mill. kroner dyrere. Muligheter for effektivisering er størst innen kart og 
oppmåling (7,5 mill). Kostnadene vil variere fra år til år som følge av endringer i saksmengde.
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Oppsummering av øvrige tjenester

► Næring: 13 mill. kroner billigere. Bodø har generelt sett større inntekter knyttet til 
konsesjonskraft enn de øvrige kommunene i utvalget.

► Landbruk: 2 mill. kroner dyrere. 

► Samferdsel: 33 mill. kroner dyrere. Årsaken til de høye utgiftene til kommunale veier 
skyldes mye vei og høye utgifter til veidrift.

► Brann: 19 mill. kroner dyrere. Beredskap drives dyrere.

► Bolig: 5 mill. kroner billigere. Lave utgifter til boligformidling og ulike bostøtteordninger. 
Høye utgifter til utleie av kommunale boliger. Dette skyldes en høyere netto utgift per 
bolig. Utleiegraden og nivået på leieinntektene er ikke undersøkt.
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Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.
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Presentasjon av rapport, budsjettseminar 2. september 2020

Økonomianalyse 2019 for Bodø kommune


