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Forord

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) ble etablert som prosjekt i 1994. 1994/95 har blitt brukt til
å definere prinsipper og grunnlagene for kommunenes rapportering. I 1996 ble det gjennomført et
pilotprosjekt med fire kommuner. 1997 ble brukt til oppsummering/evaluering av pilotprosjektet, samt
til å legge forutsetningene for å utvide KOSTRA til å gjelde alle tjenesteområder i kommunene. Fra
1998 og utover ble antall kommuner som vedtok forsøksforskriftene og sluttet seg til KOSTRA
gradvis utvidet. I hele perioden har kommunene – gjennom referansegrupper, pilotkommuner og
deltakelse i arbeidsgrupper på de ulike tjenesteområdene – vært delaktig i utviklingen.

Med virkning fra 1.1.2001 er KOSTRA innarbeidet i den omfattende endringen som er foretatt i
forskriftene for kommunal økonomiforvaltning og rapportering (hhv. forskrift om rapportering fra
kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsbudsjett og forskrift om årsregnskap og årsberetning).

KOSTRA har dermed blitt landsomfattende – og prosjektperioden er i praksis avsluttet (selv om
departementet formelt opprettholder prosjektet til etter rapporteringen for 2001).

Dette betyr at en går over i en ny fase, der fokus vil ligge på å ta i bruk de mulighetene som
KOSTRA gir. ”Hovedproduktet” som en har arbeidet med helt siden 1994 er systematisering av
styringsinformasjon – altså nøkkeltall som kan gi grunnlag for sammenligning og oppfølging av
effektiviteten i kommunene.

Slike tall er i høyeste grad interessante og relevante for den enkelte kommunen. For å bidra til å
sette fokus på å utnytte denne informasjonen, har Kommunaldepartementet tatt initiativ til den
foreliggende håndboka. Dens siktemål er å gi idéer og inspirere medarbeidere i
kommuneforvaltningen til å utvikle bruken av styringsinformasjon i sin kommune.

Håndboka er utarbeidet av firmaet Fürst og Høverstad ANS. Konsulentene Lilian Høverstad og
Roland Fürst har vært sentrale medspillere i utviklingen av KOSTRA.

Kommunaldepartementet håper at håndboka gir kommunene innspill til bruk av informasjon i sin
egen styring og oppfølging.

Oslo, 20.02.01.
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Innledning
Ved utviklingen og innføringen av KOSTRA har to mål stått sentralt:

• KOSTRA skal bidra til mer pålitelig, relevant og sammenlignbar styringsinformasjon for
kommunene og for statlige myndigheter.

• KOSTRA skal effektivisere og forenkle rapportering og tilbakeføring av data mellom
kommunene og staten.

For 1999 – det første året der over 100 kommuner rapporterte KOSTRA-data – har Statistisk
Sentralbyrå lagt ut KOSTRA-nøkkeltall i en samlet oversikt. De fleste av disse nøkkeltallene
var tilgjengelige i midten av mars 2000. Siktemålet med forenkling og effektivisering,
spesielt en raskere tilbakeføring av data til kommunene, er således i stor grad innfridd.

Dataene som ligger i SSBs base for KOSTRA data blir imidlertid først relevant
styringsinformasjon når de brukes.

Intensjonen med denne håndboka er å drøfte hvordan KOSTRA data kan brukes i ulike
sammenhenger i kommunens oppfølging og styring av sin ressursbruk og tjenesteyting.

Håndboka er ingen ”kokebok”. Den tar altså ikke sikte på å gi en endelig og ”autoritativ”
definisjon av hva KOSTRA-data skal brukes til og hvordan en gjør det. Siktemålet er først
og fremst å gi noen smakebiter og illustrere hvordan nøkkeltallene konkret kan brukes. Som
grunnlag for disse illustrasjonene, tar håndboka utgangspunkt i reelle tall fra fire kommuner.
Eksemplene skal vise sammenhengen mellom ulike indikatorer og hvordan de kan brukes
for å forklare utgifter og tjenestenivå innenfor bestemte tjenesteområder i den enkelte
kommunen. Eksemplene favner ulike tjenesteområder/funksjoner, men er ikke uttømmende.
I praksis vil en kunne oppleve at nøkkeltallene gir et inkonsistent bilde. I slike tilfeller må
kommunen gå tilbake og kontrollere, eventuelt rette opp grunnlagsdataene som er rapportert
til Statistisk Sentralbyrå.1

Det første kapittel gir tre korte eksempler på bruk av KOSTRA-nøkkeltall i ulike
sammenhenger. Eksemplene søker å vise at nøkkeltallene kan brukes både for å drøfte
utvikling over tid, til sammenligninger mellom kommuner og som grunnlag for å drøfte
ambisjoner og mål for utvikling av kommunens tjenesteyting framover.

Kapittel 2 beskriver de sammenhengene som ligger til grunn for nøkkeltallene i KOSTRA.
Kapitlet drøfter informasjonsmodellen og definisjonene som er grunnleggende for å kunne
utvikle en analyse og tolke denne.

De to siste kapitlene i håndboka er knyttet til sentrale problemstillinger: I kapittel 3 tar vi for
oss spørsmålet om hva som må til for å velge ut relevante data og for å foreta relevante
analyser. Kapittel 4 setter analysene som kan gjøres med utgangspunkt i nøkkeltallene inn i
en styringsmessig sammenheng. Den sentrale problemstillingen er her hvordan KOSTRA-
nøkkeltallene kan bidra til å forbedre tjenesteytingen og ressursutnyttelsen i kommunen.

                                                          
1  Eksemplene som brukes i denne håndboka er bevisst valgt ut for å illustrere sammenhenger mellom
nøkkeltall/indikatorer. Tallenes pålitelighet er ikke et hovedpoeng i denne sammenhengen, men den er selvsagt
avgjørende når indikatorene skal brukes aktivt i den enkelte kommunen. Ved avslutning av hvert eksempel gis
det en henvisning til datakilden.
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1 Tre eksempler: Hva kan KOSTRA-nøkkeltallene
brukes til?

Nøkkeltall blir meningsfulle når de brukes i en eller annen form for sammenligning. I dette
kapitlet viser vi tre korte eksempler på hvordan nøkkeltall konkret kan brukes. Eksemplene
illustrerer tre ulike muligheter for sammenligninger:

Drøfting av utvikling og status – kommunens årsrapport
Det mest nærliggende sammenligningsgrunnlaget finner en ofte i den egne kommunen:
Sammenligning av status i dag med situasjonen i tidligere år kan vise interessante
utviklingstrekk. Disse bør ikke minst gi anledning til å drøfte om utviklingen som en
konstaterer er ”villet” eller om den er i strid med uttrykte politiske mål.

Eksempel 1: Utvikling i sosialtjenesten i Frogn kommune, 1997-1999

For de viktigste funksjonene innenfor sosialtjenesten (råd/veiledning, altså selve sosialkontor-
tjenesten, funksjon 242, og økonomisk sosialhjelp, funksjon 281) konstaterer Frogn kommune
følgende utvikling fra 1997 til 1999:

Både utgiftene til sosialkontoret og til økonomisk sosialhjelp viser en betydelig reduksjon fra 1997 til
1998. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har blitt redusert med 19 prosent, fra 6,5 til rundt 5,3 mill.
kroner. Men også utgiftene til driften av sosialkontoret (råd og veiledning) har blitt redusert med 11
prosent, fra 3,7 til 3,3 mill. kroner.

Fra 1998 til 1999 ble utgiftene til sosialkontortjenesten redusert ytterligere til i underkant av 3 mill.
kroner, slik at den samlede reduksjonen i perioden 1997 til 99 har vært på vel 19 prosent.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 1999 økt igjen til 5,5 mill. kroner. De ligger imidlertid fortsatt
rundt 15 prosent lavere enn i 1997.

Sett i forhold til målgruppen for sosialtjenesten, har utgiftene fra 1997 til 1999 samlet vist en
reduksjon fra 1.285 kroner til 1.054 kroner pr. innbygger 20-66 år.

Tabellen nedenfor viser hvordan utgiftsutviklingen henger sammen med utvikling i antall klienter og
kjennetegn ved klientene:

Netto driftsutgifter til sosiale tjenester 1997-1999

3666 3262 2961
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Frogn kommune, økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) – utvikling av klientrate og
klient”tyngde” 1997-1999

1997 1999 Utvikling
1997-1999

Landsgj.snitt
1999

Antall sosialhjelpsklienter i forhold til antall inn-
byggere 20-66 år

3,0 % 2,8 % - 6,7 % 4,4 %

Andel av klientene som har sosialhjelp som
hovedinntekt 48,9 % 50,2 % 36,9 %

Gjennomsnittlig antall stønadsmåneder (antall
måneder som klientene får utbetalt sosialhjelp) 4,9 4,7 - 4,1 % 3,9

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned
(kroner pr. måned, faste 1999-priser) 6.777 5.988 - 11,6 % 4.919

Fra 1997 til 1999 er klientraten, dvs. antall sosialklienter i forhold til antall innbyggere 20-66 år i
Frogn, redusert med 6,7 prosent.

En noe større andel av klientene har sosialhjelp som sin hovedinntekt i 1999 (50,2 prosent) enn i
1997 (48,9 prosent). Likevel har en i perioden klart å redusere den gjennomsnittlige stønadslengden
fra 4,9 til 4,7 måneder. Det betyr at det må være en forholdsvis høy utskifting av klientene i
sosialtjenesten i Frogn.2

Også de gjennomsnittlige månedlige utbetalingene til klientene har blitt redusert betydelig. Korrigert
for prisstigningen er reduksjonen på 11,6 prosent, fra 6.777 kroner i 1997 til 5.988 kroner i 1999.
Dette kan tyde på at sosialtjenesten har en strammere praksis for utmåling av sosialhjelp og/eller at
en er mer bevisst på å utnytte andre inntektskilder for klientene (spesielt trygdemuligheter).

Sett i forhold til landsgjennomsnittet finner vi at Frogn har en relativ lav klientrate. Både med
henblikk på stønadslengde og månedlig stønad ligger Frogn imidlertid høyere enn gjennomsnittet for
alle landets kommuner. Det betyr at Frogn har færre innbyggere som er avhengige av sosialhjelp. På
tross av reduksjonen som har skjedd i Frogn fra 1997-99, får klientene imidlertid sosialhjelp over
lengre tid og høyere utbetalinger pr. måned sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Et tilsvarende bildet får vi også, når vi sammenligner Frogn med gjennomsnittet for Akershus-
kommunene.

Kilde:
SSBs faktaark for sosiale tjenester, for 1999: faktaark på nivå 2, opprettet pr. 07.07.00.
Omregning til faste 1999-priser etter SSBs konsumprisindeks.

Eksemplet illustrerer at grunnlaget som velges for sammenligningene påvirker fokus og
således hvilken virkelighetsforståelse som presenteres: Ved å sammenligne sosialhjelp i
Frogn over tid, fokuseres på reduksjonen av klientrater, stønadslengde og månedlige
utbetalinger. Sammenlignes Frogn med landsgjennomsnittet fokuserer vi mer på lange
stønadsperioder og høye månedlige utbetalinger.

                                                          
2 Klienter som har sosialhjelp som hovedinntekt vil som regel motta sosialhjelp løpende. Dersom de 50 prosent
av klientene som har sosialhjelp som sin hovedinntekt hadde vært i den situasjonen i hele året, ville dette alene
tilsi en gjennomsnittlig stønadslengde på 6 måneder. I og med at den gjennomsnittlige stønadslengden for alle
klienter ligger såpass mye lavere tilsier det at sosialtjenesten har relativ høy utskifting av klienter i løpet av
året. Utskiftingen skyldes antakelig både til-/ fraflytting og at klientene skaffes andre inntektskilder.
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Sammenligninger med andre kommuner – sektoranalyser
Gjennom sammenligninger av nøkkeltall med andre kommuner kan en belyse særtrekk i den
enkelte kommunen. Dette kan gi foranledning til en diskusjon om ressursbruk,
tjenestestruktur eller innretning av tjenestene bør endres. Slike analyser gjøres for bestemte
sektorer eller tjenesteområder.

Vi drøfter i kapittel 3 nærmere hva som må sikres for at sammenligninger med andre
kommuner er relevante.

Eksempel 2: Sammenligning av ressursbruk og tjenestenivå for grunnskolen i
Enebakk, Strand og Harstad

Eksemplet illustrerer variasjonene i grunnskoleundervisning (KOSTRA-funksjon 202) mellom de tre
kommunene:

Grunnskoleundervisning (funksjon 202) i Enebakk, Strand og Harstad, 1999

Enebakk Strand Harstad Lands-
gj.snitt

Korrigerte brutto driftsutgifter til undervisning pr. elev
i vanlig grunnskole (kr)

Indeksert i forhold til landsgjennomsnittet (=100)

34.932

79

43.135

98

36.546

83

43.953

100

Driftsutgifter til inventar og utstyr (funksjon 202) pr.
elev i vanlig grunnskole (kr) 478 889 286 521

Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev i
vanlig grunnskole (kr) 1.958 1.413 1.470 1.995

Enebakk og Harstad har driftsutgifter pr. elev som ligger på noenlunde det samme nivået, mens
Strand viser betydelig høyere utgifter. Alle kommunene som sammenlignes her, har lavere utgifter
pr. elev enn landsgjennomsnittet. Nærmest landsgjennomsnittet ligger Strand (98 prosent).

Utgifter til inventar og utstyr og undervisningsmateriell utgjør til sammen mellom 5 og 7 prosent av
de samlede utgiftene og forklarer ikke variasjonen i de samlede utgiftene pr. elev mellom de tre
kommunene.

Minstetimetall pr. klasse 937 937 931 932

Gjennomsnittlig klassestørrelse 22 20 18 18

Elevene på de ulike klassetrinnene skal ha et bestemt antall undervisningstimer i løpet av skoleåret.
Dette kalles for ”minstetimer”. Antall minstetimer i en kommune er bl.a. avhengig av antall klasser på
de ulike trinnene, i og med at elever på høyere klassetrinn har flere undervisningstimer enn elever
på lavere klassetrinn. Dette ser imidlertid ikke ut til å forklare utgiftsforskjeller mellom de tre
kommunene: Harstad har gjennomsnittlig 931 minstetimer pr. klasse, mens de to andre kommunene
har 937 minstetimer pr. klasse. Også landsgjennomsnittet ligger med 932 timer pr. klasse noenlunde
på det samme nivået.

Hvor mange elever som gjennomsnittlig er i klassene har betydning for ”enhetskostnaden”: Jo større
klasser en har, desto flere elever deler på de faste lærerkostnadene som er knyttet til undervisning i
minstetimene. Nøkkeltallene viser at gjennomsnittlig klassestørrelse i de tre kommunene varierer fra
18 (Harstad og gjennomsnittet for hele landet) til 22 (Enebakk). Strand – som viser de høyeste
samlede utgiftene pr. elev – ligger imidlertid midt mellom Harstad og Enebakk.
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Grunnskoleundervisning, funksjon 202 (forts.)

Enebakk Strand Harstad Lands-
gj.snitt

Årstimer utover minstetimetallet pr. klasse 504 422 569 542

Årstimer utover minstetimetallet pr. elev 23 21 31 31

Antall elever fra språklige minoriteter i forhold til alle
elever i vanlig grunnskole 4 % 3 % 2 % 3 %

Antall elever fra språklige minoriteter som får
morsmålsopplæring av alle elever fra språklige
minoriteter

69 % 33 % 78 % 65 %

Antall elever som får spesialundervisning i forhold til
alle elever i vanlig grunnskole  7 % 5 % 5 % 7 %

I tillegg til minstetimer brukes i grunnskolen timer til klassedeling, spesialundervisning og til
undervisning av minoritetsspråklige elever. Antall timer utover minstetimetallet har derfor betydning
for den samlede ressursbruken i skolene.

Tabellen viser at Harstad bruker flest timer utover minstetimetallet (569 pr. klasse), skolene i
Enebakk har 504 timer pr. klasse, mens Strand viser færrest timer utover minstetimetallet (422 timer
pr. klasse).

For Strands vedkommende kan dette virke rimelig, sett på bakgrunn av at Strand har relativt få
elever som får spesialundervisning (5 prosent av alle elevene), og en liten andel fremmedspråklige
elever (spesielt også når en ser på hvor mange av de minoritetsspråklige elevene som får
morsmålsopplæring).

Til gjengjeld finner vi i Harstad den høyeste standarden når det gjelder timeinnsats i grunnskolen:
Harstad har gjennomsnittlig færrest elever pr. klasse, få minoritetsspråklige elever og få elever med
spesialundervisning. Likevel bruker Harstad flest timer pr. klasse til klassedeling, spesialundervisning
m.m.

De høye driftsutgiftene pr. elev i Strand kan ikke forklares verken med utgangspunkt i bevilgninger til
inventar/utstyr og undervisningsmateriell, antall elever pr. klasse eller med innsats av ressurser til
klassedeling/spesialundervisning m.m.

I og med at utgifter til personell utgjør den største delen av ressursinnsatsen i funksjon 202, kan
dette tyde på at personalkostnadene i Strand er høyere (enten knyttet til at lærerne har høy
kompetanse og ansiennitet eller at grunnskolen i Strand har mange assistenter) enn i de andre to
kommunene. Dette er en forklaring som skolesektoren i Strand selv trekker fram. Den kan
etterprøves ved hjelp av detaljerte data fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) som
tilrettelegges av utdanningsdirektøren i fylket.

I kapittel 4 drøftes nærmere hvordan konklusjoner fra slike analyser kan brukes i den enkelte
kommunen.

Kilde:
Alle tall i tabellene i eksempel 2 er tatt fra SSBs faktaark for grunnskolen 1999, nivå 2, opprettet pr. 07.07.00. SSBs kilde for
elev-, klasse- og timetall er GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) som kommunene sender Utdanningsdirektøren etter
oppstart av nytt skoleår.
I figurene er tallene relatert til landsgjennomsnitt (=100).

Tips:
Analyse av nøkkeltall for grunnskolen vanskeliggjøres av at skoleåret avviker fra kalenderåret. GSI-tallene som er brukt for
elev-, klasse- og timetall er for skoleåret 1999/2000, mens regnskapsstørrelser gjelder for budsjettåret 1999. Skoleåret
1999/2000 omfatter bare de siste fem månedene av 1999, mens de syv første månedene er knyttet til skoleåret 1998/1999.
Dersom det i en kommune har vært store endringer i antall skoler, klasser eller elever fra ett skoleår til det neste vil dette ha
betydning for analysene. For å få nøkkeltall som er helt konsistente, kan en benytte GSI tall for det forrige skoleåret (1998/99)
og vekte disse med 7/12-deler og GSI tall for inneværende skoleår (1999/2000), vektet med 5/12-deler.



Kommunal- og regionaldepartementet - Side 8
Håndbok i bruk av KOSTRA-nøkkeltall

FÜRST OG HØVERSTAD ANS

Planlegging og budsjettering – utvikling av måltall
Nøkkeltall kan også brukes som grunnlag for å definere hvilken utvikling kommunen ønsker
framover. En kan altså knytte måltall til enkelte av indikatorene. Dette vil senere gi
anledning til en mer bevisst oppfølging av resultatene.

Eksempel 3: Bruk av nøkkeltall som grunnlag for å definere måltall for kommende
år, barnehager i Harstad

(Eksemplet er konstruert med sikte på å vise hvordan nøkkeltall kan brukes som et grunnlag for
planlegging/budsjettering i kommunene. Tall fra Harstad er brukt for å eksemplifisere. Målene og
måltallene i eksemplet må ses som en illustrasjon, utarbeidet av forfatterne av denne håndboka.)

Utgangspunkt:
Tabellen nedenfor viser noen utvalgte nøkkeltall for barnehager for 1999:

Utvalgte nøkkeltall for barnehager 1999 (funksjonene 201, 211 og 221)1), Harstad ift.
sammenligningskommuner

Harstad Kommune-
gruppe 9 2)

Differanse
(%)

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0 - 5 år 6.245 6.977 -10,5 %

Antall barn med barnehageplass ift. antall innbyggere 0-5 år 50 % 50 %

Korrigerte driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage 62.085 70.828 -12,3 %

Finansiering:
Oppholdsbetaling 38,4 % 32,7 %
Statstilskudd 34,8 % 23,4 %
Kommunale driftsmidler 26,8 % 43,9 %
Note:
1) Funksjon 201 omfatter aktivitetene i barnehagene som er basert på grunnbemanningen (”basistilbudet”),
funksjon 211 fanger opp tilbud til funksjonshemmede, språklige minoriteter og andre barn med spesielle
støttebehov, funksjon 221 inneholder utgifter til lokaler (drift/vedlikehold m.m.) og skyss.
2) Kommunegruppe 9 er gjennomsnitt av de store kommunene med lave bundne utgifter som rapporterte
KOSTRA-tall for 1999 (til sammen 15 kommuner med over 20.000 innbyggere), jf. kapittel 3 for nærmere
beskrivelse av Statistisk Sentralbyrås kommunegruppering.

Kilde:
SSBs faktaark for barnehager 1999, nivå 2, opprettet pr. 07.07.00.

Harstad har lavere driftsutgifter til barnehager enn gjennomsnittet for kommuner med sammenlignbar
størrelse. Den samlede barnehagedekningen er like høy i Harstad som i sammenlignings-
kommunene, men Harstad har en noe høyere andel barn i kommunale barnehager og i barnehager
med kommunalt driftstilskudd (ikke vist i tabellen). Harstad har også relativt lave utgifter pr. barn i
kommunale barnehager, både når det gjelder funksjon 201 (”basistilbudet”) og funksjon 211
(tilrettelagte tiltak for spesielle målgrupper).

I tillegg til lave bruttodriftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage, forklarer en høy finansiering ved
hjelp av oppholdsbetaling og statstilskudd de lave netto driftsutgiftene for barnehagesektoren samlet
i Harstad.
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Mål og kalkyler for kommende år:
Vi antar at Harstad har bestemt følgende mål for barnehagesektoren fram til år 2004:

• Harstad hadde i 1999 samlet 922 barnehageplasser, herav 573 i kommunale og 349 i private
barnehager. Barnehagedekningen skal økes fra 50 til 60 prosent i løpet av de nærmeste fire
årene.3 Økningen skal skje ved utbygging av både kommunale og private barnehager.

• For å sikre fortsatt drift og utbygging av barnehager i privat regi skal private barnehager (ekskl.
fylkeskommunale barnehager) få de samme økonomiske rammebetingelsene som kommunale
barnehager.

• I 1999 hadde Harstad driftsutgifter til særskilte tiltak for funksjonshemmede, minoritetsspråklige og
andre barn med særskilte behov som lå på vel det dobbelte av statstilskuddet til integrering av
funksjonshemmede barn (utgifter på 4,3 mill., statstilskudd tilsvarende 2,1 mill.).
Vi forutsetter i eksemplet at kommunen vil redusere sin egeninnsats med 50 prosent.
Dette skal for det første muliggjøres ved en mer bevisst sammensetning av barnegruppene i
avdelingene, slik at ekstraressurser utnyttes mer effektivt. I tillegg vil økningen i dekningsgraden
føre til økte statstilskudd til integrering av funksjonshemmede barn som utgjør 10 prosent av det
ordinære driftstilskuddet. I og med at en stor andel av barna med særskilte behov allerede har
plass i barnehage i dag, vil den samlede økningen av dekningsgraden ikke føre til en tilsvarende
økning i antall barn med særskilte behov i barnehagene.

• Standarden i de kommunale barnehagene og nivået på oppholdsbetaling opprettholdes for øvrig på
1999-nivå.

Dette gir grunnlag for følgende kalkyler (alle grunnlagsdata fra KOSTRA):

1. Like rammevilkår for private og kommunale barnehager:4
Funksjon 201, Basistilbudet i barnehagene:
Kommunens korrigerte driftsutgifter pr. barn med plass i kommunal barne-
hage er i 1999 på 48.503 kroner. Av dette finansieres 26,8 prosent, 13.000
kroner, over kommunens nettobudsjett.
Private barnehager mottok i 1999 gjennomsnittlig 8.250 kroner i kommunalt
tilskudd pr. plass. Det betyr at private barnehager mottok 4.750 kroner mindre
pr. plass enn det kommunale barnehager koster (13.000 – 8.250).
For å gi like rammevilkår økes tilskuddet til private barnehager med
4.750 kroner x 349 barn i private barnehager =      1.660.000 kroner

2. Økning i dekningsgraden fra 50 til 60 prosent betyr en økning fra totalt
922 til 1.107 barn = 185 barn multiplisert med kommunal egenandel pr.
barn (1999-nivå, 13.000 kroner)      2.405.000 kroner

3. Reduksjon i kommunal finansiering av særskilte tiltak (funksjon 211) med
50 prosent. Nivået i 1999 var på 2,2 mill. kroner. Det betyr en reduksjon med   -1.100.000 kroner

4. Økning i driftsutgifter til barnehagelokaler: Utgiftene til funksjon 221 var i
1999 på 6.000 kr. pr. barn. Multiplisert med 185 barn       1.110.000 kroner

Salderingskonsekvenser 2004: Økte netto driftsutgifter      4.075.000 kroner

                                                          
3 For enkelhets skyld regner vi i dette eksemplet med uendret antall innbyggere 0-5 år i perioden.
4 Harstad er i den kanskje litt spesielle situasjon av det ikke er store variasjoner i alderssammensetningen og
oppholdstidene mellom kommunale og private barnehager. Vel 20 prosent av barna er mellom 0 og 2 år og 82
prosent av barna har en ukentlig oppholdstid på minst 33 timer i både kommunale og private barnehager. Det
betyr at en ikke behøver å skille mellom små- og storbarnsavdelinger eller ulike oppholdstider i kalkylene.
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Måltall for 2004
Med utgangspunkt i målene og kalkylene ovenfor kan Harstad sette opp følgende måltall for
barnehagesektoren for 2004:

Måltall for barnehagesektoren 2004

1999 Måltall 2004
(faste 1999-priser)

Kommentarer:

Antall barn i barnehage ift. antall inn-
byggere 0-5 år

50 % 60 % Utbygging av private og
kommunale barnehager

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-5 år 6.245 8.390 • Økte tilskudd til private
barnehager

• Økt antall barn i
barnehagene

Korrigerte driftsutgifter pr. barn i
kommunal barnehage 62.085 60.100

Herav: - Funksjon 201 (”Basistilbud”) 48.503 48.500 Uendret standard

            - Funksjon 211 (Særskilte tiltak) 7.568 5.600 Reduksjon av kommunal
egenfinansiering av
særskilte tiltak med 50%

            - Funksjon 221 (Barnehagelokaler) 6.014 6.000 Uendret standard

Tips:
For å gi et grunnlag for oppfølging/evaluering av framdriften i forhold til de målene en har satt, vil det være hensiktsmessig å
definere mål for det enkelte budsjettåret.
I eksemplet kan dette gjøres ved å spesifisere antall barnehageplasser, barnehagedekningen og utgifter pr. plass for år 2001:

1999 2001
Antall barn i barnehager   922   996
Barnehagedekning 50 % 54 %
Korrigerte driftsutgifter pr. plass:
- Funksjon 201 48.500 48.500
- Funksjon 211   7.568   7.000
- Funksjon 221   6.014   6.000

Eksemplet viser en mulighet for å bruke KOSTRA som grunnlag for målstyring. En av
grunnidéene bak KOSTRA er nettopp å fremme mål- og resultatstyring, fremfor ren
bevilgningsstyring. Dette illustreres nærmere ved presentasjon av informasjonsmodellen og
sammenhengene i KOSTRA-nøkkeltallene i neste kapittel.
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2 Definisjoner og sammenhenger mellom
nøkkeltall

Informasjonsmodellen som ligger til grunn for KOSTRA
KOSTRA tar i hovedsak utgangspunkt i data som kommunene har lang tradisjon på å
innrapportere til statlige organer, først og fremst Statistisk Sentralbyrå, men også til statlige
tilsynsorganer (fylkesmannen, utdanningsdirektøren osv.). Siktemålet har således ikke vært
å utvikle nye rapporteringsordninger, men å gjøre eksisterende data bedre tilgjengelig.

Det er først og fremst følgende typer data som gjøres tilgjengelig gjennom KOSTRA-
databasen i Statistisk Sentralbyrå:

• Ressursbruk (regnskapsdata og personellinnsats)
• Omfang og innhold i tjenesteytingen, antall brukere
• Målgrupper for tjenestene (aldersgrupper eller grupper med spesielle kjennetegn/behov).

Slike data er isolert sett oftest relativt lite interessant: Hvor mange ressurser kommunen
bruker innenfor et bestemt tjenesteområde (en bestemt funksjon) eller hvor mange brukere
kommunen når innenfor dette området utgjør i seg selv ikke styringsinformasjon. For å
kunne bruke disse data i styring og oppfølging, må de relateres til noe.

Ofte bruker man i kommunene utviklingen fra i fjor som et slikt sammenligningsgrunnlag:
Hvor mye mer eller mindre penger har vi brukt eller hvor mange flere/færre brukere har vi
hatt? Heller ikke en beskrivelse av utviklingstrekk gir mulighet for å drøfte hva som er et
”riktig” nivå på ressursbruken og hvilke/hvor mange brukere som vi burde nå med våre
tjenester.

Informasjonsmodellen i KOSTRA skal legge til rette for slike drøftinger. Modellen
innebærer at styringsinformasjon først og fremst består i å koble ulike data. Nøkkeltallene i
KOSTRA er derfor forholdstall som skal kunne brukes som indikatorer for å beskrive
hvordan kommunen disponerer sine ressurser, hvor mange brukere en når og hvor mye den
enkelte brukeren eller tjenesten koster.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan datagrunnlaget i KOSTRA kobles for å konstruere
indikatorer:
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Figuren illustrerer at KOSTRAs informasjonsmodell fokuserer på indikatorer for hhv.
kommunens prioritering av sine ressurser, dekningsgrader og produktivitet.

Vedlegget inneholder definisjoner som er lagt til grunn for konstruksjonen av nøkkeltallene i
KOSTRA. Som grunnlag for å tolke dem, trenger indikatorene noen forklaringer:

Prioritering
Kommuner er i stor grad budsjettstyrt. Det betyr at virksomhetenes tjenesteproduksjon tar
utgangspunkt i de budsjettmidlene som de har fått stilt til disposisjon. Til grunn for dette
ligger et politisk vedtak. Det er altså prinsipielt de folkevalgtes oppfatning og fortolkning av
innbyggernes behov for ulike tjenester som avgjør hvordan de tilgjengelige ressursene
fordeles mellom de mange oppgavene kommunene har.

Hvordan de kommunale folkevalgte prioriterer varierer over tid og mellom kommuner. Ofte
er det imidlertid lite tydelig hvordan disse prioriteringene faktisk er. Budsjettfordelingen i
kommunene er tradisjonelt preget av en ”inkrementalistisk” tilnærming. Det betyr at man i
stor grad tar utgangspunkt i fjorårets bevilgninger og ”flikker” på disse. Enten ved å ta inn
eller ut konkrete enkelttiltak og poster, eller ved at man gir prosentmessige tillegg eller kutt.
De faktiske prioriteringene som vedtas for det enkelte året eller en økonomiplanperiode vil
ofte være preget av bl.a. statlige styringssignaler, endringer i befolkningssammensetningen
eller opinionens fokus på enkelte tjenesteområder.

Over tid kan prioriteringer som ikke gjøres tydelig bli forholdsvis tilfeldige.

Prioriteringsindikatorer skal derfor gi kommunen en mulighet til å synliggjøre hvordan en
faktisk har prioritert – og gjøre dette tilgjengelig for en reell drøfting i kommunestyret.

For beregning av prioriteringsindikatorer tar KOSTRA utgangspunkt i nettodriftsutgifter for
de aktuelle funksjonene/tjenesteområdene. Det er jo vesentlig gjennom disponering av

Informasjonsmodellen i KOSTRA

       Produktivitet

Prioritering Dekningsgrader
Bruksrater

Fürst og Høverstad ANS

Ressurser
Tjenester og 

brukere

Målgrupper
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nettorammen (de frie inntektene i form av skatteinntekter og ikke-øremerkede tilskudd) som
kommunestyret kan foreta sine prioriteringer.

Nøkkeltall for prioriteringene i den enkelte kommunen kan uttrykkes på ulike måter:

- Funksjonenes/tjenesteområdenes andel av den samelde nettorammen
- Nettodriftsutgifter til funksjonen/tjenesteområdet pr. innbygger
- Nettodriftsutgifter til funksjonen/tjenesteområdet pr. innbygger i målgruppen for de

aktuelle tjenestene.

Når disse indikatorene tolkes, må en være klar over at de ikke (bare) uttrykker de
prioriteringene som det enkelte kommunestyret har vedtatt av egen fri vilje. I praksis
påvirker en rekke ulike faktorer hvor store bevilgninger et bestemt tjenesteområde trenger
for å kunne yte tilfredsstillende tjenester.

Eksempler:
- En kommune med en høy andel innbyggere i skolealder vil nødvendigvis i utgangspunkt bruke

en høyere andel av sine ressurser til grunnskolen og eventuelt andre tjenester for barn/ungdom.
Når man ser på grunnskolens utgifter pr. innbygger i skolepliktig alder korrigerer en for forskjeller
i befolkningssammensetningen.

- I en spredtbygd kommune vil nødvendigvis en del tjenester være mer ressurskrevende enn i
kommuner med en mer konsentrert bosettingsstruktur. Ofte vil en i en spredtbygd kommune ha
mer desentraliserte løsninger (for eksempel et omfattende ledningsnett for vann og avløp eller
flere mindre skoler) som betyr økonomiske smådriftsulemper. På noen tjenesteområder kan en
velge å sentralisere tjenestetilbudet i ett eller noen få sentra i kommunen (for eksempel
sammenslåing av skoler og lokalisering i større grender). Dette kan imidlertid føre til at andre
andre utgifter (for eksempel skoleskyss) øker.

- For tjenester som tildeles etter en individuell behovsprøving, for eksempel basert på søkerens
inntekt/arbeidssituasjon (økonomisk sosialhjelp), er inntektsnivå, arbeidsledighet og andre
sosiale og økonomiske forhold i befolkningen med på å definere hvor mye ressurser kommunen
bør avsette til disse tjenestene.

Dette betyr at en ved drøfting og tolkning av prioriteringsindikatorer må ta hensyn til
faktorer som har betydning for utgiftsbehovet for de ulike tjenestene. Dette kan bl.a. gjøres
ved å sikre at en sammenligner ressursinnsatsen i den egne kommunen med andre
kommuner som er mest mulig sammenlignbare med hensyn til de forholdene som definerer
behovet. Vi kommer i kapittel 3 i denne håndboka tilbake til dette.

Selv om prioriteringsindikatorene altså ikke bare uttrykker hvor mye kommunestyret av fri
vilje har prioritert til den enkelte funksjonen eller det enkelte tjenesteområdet, viser de
likevel hvor mye ressurser kommunen faktisk har disponert til disse tjenestene.

Dekningsgrader og bruksrater
Dekningsgrader viser i utgangspunkt hvor bredt tilbudet når ut til de som har behov for de
aktuelle tjenestene. Prinsipielt skal en dekningsgrad altså si noe om i hvor stor grad behovet
for en bestemt tjeneste dekkes.

På noen områder er det mulig å illustrere dette direkte. Grunnskolen er et eksempel på en
tjeneste som skal favne alle innbyggere i en bestemt aldersgruppe. Behovet er i
utgangspunktet dekket, hvis tilbudet fanger opp alle barn i skolepliktig alder. Dette gjelder i
hvert fall for den vanlige undervisningen, men ikke for spesialundervisning.
Dekningsgraden illustrerer videre bare mengden, men ikke hvorvidt tjenestene har den
riktige kvaliteten i forhold til brukernes behov.
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For de fleste tjenestene finnes det imidlertid ikke en statistisk entydig definisjon av antall
innbyggere som har behov for en bestemt tjeneste.

På disse områdene må en derfor ta utgangspunkt i størrelser som kan sannsynliggjøre
behovet. Følgende muligheter finnes:

• Målgruppe:
En målgruppe beskriver hvilke grupper en tjeneste primært henvender seg til. Disse
målgruppene defineres som regel som aldersgrupper. Eksempelvis er barn 0-5 år
målgruppen for barnehager eller eldre over 80 år utgjør den primære målgruppen for
institusjonsbaserte pleie- og omsorgstjenester. Det må imidlertid understrekes at ikke alle
individene i en slik målgruppe faktisk har behov for de aktuelle tjenestene.
For målgruppene kan en beregne bruksrater, et forholdstall som viser hvor stor andel av
innbyggerne i målgruppen for en tjeneste som har fått del i den aktuelle tjenesten.

• Etterspørsel:
Internt i den enkelte kommune opererer en gjerne med ventelister som uttrykk for det
udekkede behovet. En samlet dekningsgrad kan da defineres som:

     Antall brukere av tjenesten
Antall brukere + Antall søkere som ikke har fått tjenesten

Kriteriene for å søke en tjeneste og for å stå på venteliste er ofte lite presise og
prinsippene for føring av ventelister varierer mellom kommunene. Dette betyr at
KOSTRA ikke bruker etterspørselen (antall søkere) for å etablere sammenlignbare
indikatorer.
Innenfor spesialisthelsetjenesten har en imidlertid søkt å operasjonalisere og tydeliggjøre
behovet for behandling gjennom ventelistegarantien for pasienter med bestemte
diagnoser. Diagnosen er her brukt for å ”objektivisere” behovet for behandling på
sykehus.

• Statistisk forventede behov:
På en rekke områder kan behov sannsynliggjøres ved hjelp av statistiske opplysninger.
Innenfor eldreomsorgen vet en at brukernes helsetilstand og pleiebehov bl.a. er avhengig
av alder, livsstil og yrkesbakgrunn, familiesituasjon (spesielt tilgang til uformell hjelp fra
ektefelle eller pårørende) osv. Utgiftsutjevningen mellom kommunene i statens
inntektssystem er basert på slike behovsindikatorer. I den enkelte kommunen kan disse
indikatorene brukes for å drøfte omfang og nivå på tjenestene.
Statistisk Sentralbyrå publiserer i KOSTRA-faktaarkene noen utvalgte behovsindikatorer
for de ulike tjenesteområdene (jf. kapittel 3).

Figuren nedenfor illustrerer sammenhengene mellom antall brukere, de som har behov for
en bestemt tjeneste og målgruppen for den aktuelle tjenesten:
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KOSTRAs indikatorer for dekning er i hovedsak bruksrater, dvs. nøkkeltall som beskriver
hvor stor andel av individene i en målgruppe som får en bestemt kommunal tjeneste.

Hvor store behov som innbyggerne i målgruppen har, kan variere over tid og mellom
kommunene. Tolkningen av bruksrater reiser derfor i noe grad de samme problemstillingene
som tolkningen av prioriteringsindikatorene:

Eksempler:
- Antall eldre innbyggere i ulike aldersgrupper utgjør i utgangspunkt målgruppen for tjenester

innenfor eldreomsorgen. Hvor mange eldre som har behov for pleie- og omsorgstjenester er
imidlertid ikke bare avhengig av alder, men også av bl.a. familiestrukturen (de eldres tilgang til
uformell omsorg fra pårørende), boligstandard (hvor lettstelt eller tungvint
husholdningsfunksjonene er), yrkesbakgrunn (som har betydning for helsetilstanden) osv.
Behovsindikatorer må derfor brukes for å supplere analysen av bruksrater.

- Antall barn mellom 0 og 5 år er målgruppen for barnehageplasser. Hvor mange familier som har
behov for og etterspør barnehage er imidlertid ikke bare avhengig av barnetallet, men også av
hvor mange kvinner som er i lønnet arbeid, næringsstruktur i kommunen osv. Også her må slike
indikatorer brukes som et grunnlag for å vurdere dekningsgradene eller bruksratene for
barnehageplasser i den enkelte kommunen.

For å sikre at sammenligninger mellom kommuner er relevante, er det en fordel å foreta
sammenligningene mellom kommuner med mest mulig lik befolkningssammensetning og
behov. Dette drøftes nærmere i kapittel 3 i denne håndboka.

Målgrupper, behov og brukere

  Bruksrater:
  Hvor mange i målgruppen
  er brukere av  tjenesten?

Fürst og Høverstad ANS

Målgruppe

                   Behov
Uttrykte behov/          Statistisk
etterspørsel forventede behov

Faktiske brukere
av tjenesten
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Produktivitet
Produktivitet defineres som forhold mellom antall produkter/tjenester (output) og den
mengden av ressurser som er forbrukt i produksjonen (input).

For å kunne beregne direkte produktivitetsmål, må en ha en entydig definisjon og
registrering av tjenestemengden og en måling av ressursene som forbrukes i produksjon av
den aktuelle tjenesten.

På de fleste tjenesteområdene er strengt tatt ingen av disse forutsetningene innfridd i
kommunenes rapportering innenfor KOSTRA:

- På mange områder har en ikke tradisjon på å registrere antall tjenester, men en
registrerer derimot antall brukere. Ofte bruker KOSTRA derfor forholdet mellom antall
brukere og ressursinnsatsen som indikator for produktiviteten.

- ”Funksjoner” utgjør byggesteinene i KOSTRA, bl.a. i forbindelse med innrapportering
av regnskapstall. Funksjonene er definert som ”behov som kommunen dekker for
bestemte målgrupper blant sine innbyggere”. Eksempler på slike funksjoner er ”pleie
omsorg og praktisk hjelp til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede” eller ”opphold
og stimulering for førskolebarn”.
Mange funksjoner inneholder ulike konkrete tjenester. Tjenestene innenfor en bestemt
funksjon skal ha til felles at de dekker like eller nært beslektede behov.
Dette tilsier at en på noen områder ikke kan spesifisere ressursinnsatsen for en bestemt
tjeneste. Nøkkeltallene opererer derfor med ressursinnsatsen innenfor de ulike
funksjonene.

Disse begrensningene tilsier at KOSTRA ikke konstruerer direkte produktivitetsmål.5
Nøkkeltallene som lages er stort sett følgende:

- Antall brukere pr. årsverk innenfor en bestemt tjeneste eller en funksjon.
- Samlede utgifter til en bestemt funksjon pr. bruker som mottar tjenester innenfor en

bestemt funksjon.

Denne typen nøkkeltall er altså ikke direkte mål, men kan brukes som indikatorer for
produktiviteten.6

Variasjoner i disse indikatorene (enten over tid eller mellom kommuner) kan skyldes
følgende forhold:

                                                          
5  I tillegg til de problemstillingene som er kommentert, kan også grunnlaget for rapportering av hhv.
ressursinnsats og tjenestenivå føre til problemer: Utgiftene registreres over et helt år, mens telling av
tjenester/brukere i KOSTRA på de fleste områdene tar utgangspunkt i en bestemt telledato (for eksempel
31.12.). Dersom det har vært store svingninger i aktiviteten/tjenestenivå i løpet av året kan det være
problematisk og misvisende å sette regnskapstall for hele året opp mot brukere pr. et bestemt dato.
6  Strengt tatt defineres produktivitet som ”Output delt på Input”. Dersom denne produktivitetsbrøken er høy
tyder det på at vi klarer å produsere mange tjenester ift. ressursforbruket – altså høy produktivitet. Ofte bruker
en imidlertid brøk av formen ”Input delt på Output” (for eksempel enhetskostnader – Kostnader pr. plass/seng
osv.) som er intuitivt lettere tilgjengelig. Den eneste forskjellen blir at høye enhetskostnader er et tegn på lav
produktivitet.
I litteraturen defineres den første indikatoren (antall produserte tjenester eller brukere pr. årsverk) ofte som et
mål på teknisk produktivitet, mens enhetskostnader er uttrykk for den økonomiske produktiviteten.
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- Sammensetning av tjenestene og brukerne innenfor funksjonen:
Omfang/utbyggingsnivå på tjenestene innenfor en funksjon og sammensetning av
brukerne av de ulike tjenestene vil ha betydning.

Eksempler:
- Innenfor barnehagevirksomheten har det betydning for utgiftene pr. plass i hvor stor grad

kommunen tilbyr heldags- eller korttidsplasser og hvor stor andel av barnehagebarna som er
under 3 år.

- Kostnadsnivå for pleie- og omsorgsinstitusjoner er avhengig av om kommunen driver
sykehjem med høy personaltetthet (pleiefaktor) eller aldershjem med mindre personell.

- Kapasitetsutnyttelse:
Spesielt for funksjoner/tjenester som er knyttet til bruk av lokaler har kapasitets-
utnyttelsen direkte betydning for enhetskostnader. Ved ”underbelegg” fordeles de faste
kostnadene på et færre antall brukere.
Innenfor KOSTRA brukes eksempelvis antall elever pr. klasse og kapasitetsutnyttelse på
institusjoner innenfor pleie- og omsorg som indikatorer for å illustrere dette.
For ”personalintensive” tjenester – der personalkostnader utgjør en stor del av den
samlede ressursinnsatsen – er bruken av medarbeidernes arbeidstid en viktig faktor bak
produktiviteten. KOSTRA har imidlertid ingen mål på hvor stor del av arbeidstiden som
brukes til direkte brukerrettede oppgaver.

- Stordriftsfordeler eller smådriftsulemper:
For en rekke tjenesteområder er det nærliggende å anta at driften av små enheter er mer
kostbar enn tjenesteproduksjon i større enheter. Gjennomsnittlig skolestørrelse er
eksempel på en indikator som brukes for å illustrere dette.

- Standarden på tjenestene:
Eksemplet med pleiefaktoren på pleie- og omsorgsinstitusjoner som er brukt ovenfor kan
også illustrere standardforskjeller. Standardforskjeller kan være utslag av et bevisst valg
for å sikre kvalitativt gode tjenester.
Det må imidlertid understrekes at slike indikatorer på standard ikke gir et tilstrekkelig
uttrykk for den kvaliteten som brukerne av tjenestene faktisk har fått.7

- Standard på ”innsatsfaktorene”:
For en rekke tjenester har medarbeidernes kvalifikasjoner/kompetanse og
stillingsstrukturen betydning for enhetskostnadene. Dette gjelder for eksempel i
grunnskolen, der lærernes utdanning og ansiennitet kan bidra til store forskjeller i
utgiftene pr. årsverk, eller i pleie- og omsorgstjenestene, der en høy andel
sykepleiestillinger vil føre til høye personalkostnader.

- Lønnsnivå og andre enhetskostnader for ressursinnsatsen:
Kostnadsnivået på produksjonsfaktorene – lønnsutgiftene og prisene for andre
innsatsfaktorer – har direkte betydning for produktiviteten.

Denne opplistingen av mulige forklaringsfaktorer som ligger bak variasjoner i
produktiviteten illustrerer et sentralt poeng ved bruk av styringsinformasjon:

                                                          
7 Personelltetthet, kvalifikasjoner, standard på lokaler osv. defineres gjerne som ”strukturkvalitet”. Slike
indikatorer sier noe om standarden på de produksjonsfaktorene som kommunen setter inn i
produksjonsprosessen. Høy standard på ressursinnsats gir imidlertid sjelden en entydig garanti for høy kvalitet
på sluttproduktene!
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Indikatorene som det er mulig å fremskaffe gjennom KOSTRA gir sjelden entydige svar på
årsaker bak en utvikling eller bak forskjeller i forhold til andre kommuner. Indikatorene gir
derimot et grunnlag for mer kvalifiserte undersøkelser og mer bevisst leting etter årsakene i
den enkelte kommunen. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 4.

Oppbygging av en nøkkeltallsanalyse
Informasjonsmodellen kan brukes for å utvikle en logisk argumentasjon som kan vise hvilke
endringer som har skjedd i en kommune over tid – eller på hvilke områder ressursbruk og
tjenestenivå i kommunen avviker fra andre kommuner. En slik analyse gir ingen fasit på hva
som er det riktige nivået for ressursbruk og tjenesteyting i den enkelte kommunen.
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Hovedpoenget med en nøkkeltallsanalyse for den enkelte kommunen er å få
kunnskap om faktiske forhold. Denne kunnskapen kan brukes som grunnlag for
en drøfting av hvilket nivå kommunen ønsker å ligge på når det gjelder
prioritering, dekning og produktivitet for sine tjenester.
FÜRST OG HØVERSTAD ANS

årt forslag til oppbygging av en ”fullstendig” nøkkeltallsanalyse tar utgangspunkt i
økkeltall for prioritering og søker å beskrive om variasjoner i prioriteringen kan
ilbakeføres til noen av de andre nøkkeltallene.

nnenfor enkelte tjenesteområder kan høy eller lav prioritering delvis forklares ved hjelp av
ammensetningen av tjenester eller brukere. En høy andel institusjonsbeboere vil
ksempelvis kunne forklare høye netto driftsutgifter (og således høy prioritering) til pleie-
g omsorgstjenester.

 neste trinn spør vi oss om en særskilt høy eller lav dekning (dekningsgrader eller
ruksrater) kan bidra til å forklare prioriteringene i den enkelte kommunen. I utgangspunkt
il en jo ofte forutsette at høy prioritering fører til at en bestemt tjeneste er tilgjengelig for
lere brukere.

ersom verken tjenestestruktur eller dekningsgrader forklarer nivået på prioritering, står vi
gjen med produktivitet. Det betyr at vi undersøker om høy eller lav prioritering henger
ammen med høye eller lave enhetskostnader (for eksempel utgifter pr. bruker). Innenfor de
like tjenesteområdene finnes det i ulik grad nøkkeltall som kan brukes for å undersøke om
ivået på enhetskostnadene har sammenheng med tjenestenes standard (for eksempel antall
rsverk pr. bruker), smådriftsulemper eller stordriftsfordeler (for eksempel gjennomsnittlig
kolestørrelse eller antall klasser pr. skole) og kapasitetsutnyttelse (for eksempel
eleggsprosent på pleie- og omsorgsinstitusjoner eller gjennomsnittlig klassestørrelse i
runnskolen).

 dette forslaget til opplegg for en nøkkeltallsanalyse starter vi altså ved å se på hvordan
ommunen prioriterer bruken av sitt nettobudsjett (altså de frie inntektene i form av
katteinntekter og statlig rammetilskudd), og prøver å forklare skrittvis hva denne
rioriteringen betyr for tjenestestruktur, dekning og produktivitet.

iguren nedenfor beskriver argumentasjonsrekken som kan brukes som en mal/tilnærming
il analysen av nøkkeltall:
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Nedenfor søker vi å illustrere hvordan en slik analyse kan gjennomføres for et konkret
tjenesteområde:

Eksempel 4: Analyse av nøkkeltall for pleie- og omsorgstjenester i
Enebakk, Strand og Harstad (1999)

Eksemplet viser en forholdsvis fullstendig analyse som tar utgangspunkt i kommunenes prioritering
av pleie- og omsorgstjenester. Siktemålet er å finne ut hvorfor netto driftsutgiftene pr. innbygger over
67 år er forskjellige i de tre kommunene:

Prioritering og tjenestestruktur i pleie- og omsorgstjenester, Enebakk, Strand og Harstad, 1999

Enebakk Strand Harstad Lands-
snitt

Netto driftsutgifter alle pleie- og omsorgsfunksjoner pr.
innbygger 67 år og over (kr) 50.317 49.713 45.086 48.198

Andel netto driftsutgifter for tjenester til hjemmeboende
(funksjonene 254 og 262) 57 % 37 % 40 % 40 %
Andel netto driftsutgifter for institusjonsbaserte
tjenester (funksjonene 253 og 261) 29 % 57 % 53 % 55 %
Andel netto driftsutgifter for aktivisering (funksjon 234) 14 % 6 % 7 % 5 %

Harstad har tydelig lavere utgifter til pleie- og omsorgstjenester i forhold til antall eldre innbyggere
enn de to andre kommunene. Enebakk og Strand ligger tilnærmet på samme nivå når det gjelder
prioritering av ressurser til pleie- og omsorgstjenester.

Enebakk har i forhold til de to andre kommunene en spesiell struktur: En meget høy andel av
ressursene brukes til tjenester overfor hjemmeboende, mens utgiftene til institusjonsbaserte pleie-
og omsorgstjenester utgjør en betydelig mindre andel.

Fürst og Høverstad ANS

En ”analysemal”

1. Hvordan disponerer kommunen sine ressurser   Prioritering
    Sammensetning av tjenester eller brukere
    innenfor funksjonen          Tjenestestruktur

Kan forskjeller eller endringer i prioritering
tilbakeføres til:

2. Ulikheter i antall brukere          Dekningsgrad

3. Ulikheter i enhetskostnadene           Produktivitet
Finner vi indikasjoner på at endringer/forskjeller i
enhetskostnadene skyldes:           Standarden på

           tjenestene?
          Smådrift/stordrift?
          Kapasitetsutnyttelse?
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Figuren nedenfor viser utgifter pr. innbygger over 67 år til pleie- og omsorgstjenester samlet og til
hhv. tjenester overfor hjemmeboende og pasienter på institusjon eller boform med heldøgns pleie og
omsorg i forhold til landsgjennomsnittet:

Enebakk og Strand har nettodriftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år som
ligger litt over landsgjennomsnittet (hhv. 4 og 3 prosent), mens utgiftene i Harstad ligger 7 prosent
lavere enn landsgjennomsnittet.

Enebakk viser høye utgifter til hjemmeboende og lave utgifter til institusjonsbeboere. Enebakk bruker
rundt 45 prosent mer til hjemmeboende og tilsvarende mindre til institusjoner sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Strand viser den motsatte profilen, med relativt lavere utgifter til hjemmeboende
og høyere utgifter til insitusjonsbaserte tjenester, dog med betydelig lavere utslag enn for Enebakks
vedkommende. Utgiftene i Harstad er lave i forhold til landsgjennomsnittet, både når det gjelder
hjemmeboende og institusjonsbaserte tjenester.

Pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende brukere (funksjonene 254 og 262), Enebakk,
Strand og Harstad, 1999

Enebakk Strand Harstad Lands-
snitt

Dekning:
Andel innbyggere 80 år og over som mottar
hjemmetjenester 60 % 38 % 44 % 41 %

Andel innbyggere 67-79 år som mottar
hjemmetjenester

10 % 10 % 11 % 12 %

Fordeling av brukerne etter alder:
Andel brukere av hjemmetjenester over 80 år 52 % 44 %  44 % 46 %
Andel brukere av hjemmetjenester mellom 67 og 79 år 24 % 25 % 32 % 31 %
Andel brukere av hjemmetjenester under 67 år
Sum

24 %
100 %

31 %
100 %

24 %
100 %

23 %
100 %

Som vi har sett ovenfor, viser Enebakk en spesiell tjenestestruktur, og bruker over 50 prosent mer
ressurser til hjembaserte pleie- og omsorgstjenester enn Strand og Harstad.

Dette gir seg utslag i bruksrater for de eldste innbyggere: 60 prosent av de eldre over 80 år i Enebakk
får hjelp av hjemmetjenestene, mens denne andelen ligger på hhv. 38 og 44 prosent i Strand og
Harstad. Som en følge av dette utgjør de eldste brukerne i Enebakk 52 prosent av alle mottakere av
hjembaserte tjenester, mens brukere over 80 år svarer til 44 prosent av alle brukere i Strand og
Harstad.

For yngre aldersgrupper gir den høye prioriteringen av pleie og omsorg i hjemmet i Enebakk ikke de
samme utslagene: I alle kommuner mottar rundt 10 prosent av innbyggerne mellom 67 og 79 år hjelp i
sitt eget hjem. Brukere under 67 år utgjør 24 prosent av alle brukere av hjembaserte tjenester i
Enebakk og Harstad, mens de utgjør 31 prosent av brukerne i Strand.

Netto driftsutgifter til ple ie - og omsorgstjenester, 1999, 
sammenligningskommunene i forhold til 

landsgjennomsnitte t
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Pleie- og omsorgstjenester samlet

Tjenester til hjemmeboende
(funks jonene 254 og 262)
Institus joner/boformer med heldøgns
pleie (funksjonene 253 og 261)
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Pleie- og omsorgstjenester for hjemmeboende brukere (funksjonene 254 og 262), fortsettelse

Enebakk Strand Harstad Lands-
snitt

Produktivitet:
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 "Pleie,
omsorg, hjelp i hjemmet" pr. bruker 96.143 94.198 89.426 88.089

Korrigerte brutto driftsutgifter til funksjon 262 "Botilbud
utenfor institusjon" pr. bruker 36.561 29.438 10.299 31.131

Standard:
Antall brukere pr. årsverk 3,95 4,63 3,89 4,64

Enebakk viser de høyeste utgiftene pr. bruker, både for pleie og omsorgstjenestene og for boliger til
eldre og funksjonshemmede. For begge funksjonene har Harstad de laveste utgiftene pr. bruker.

Høye enhetsutgifter henger i Enebakk sammen med et lavt antall brukere pr. årsverk i de
hjembaserte tjenestene (3,95 brukere pr. årsverk). I Strand – og i landsgjennomsnittet – er det 4,6
brukere pr. årsverk. Harstad viser lave utgifter pr. bruker, men har også få brukere pr. årsverk.

De høye utgiftene i Enebakk virker rimelige, sett på bakgrunn av at kommunen har en
tjenestestruktur som prioriterer hjembaserte tjenester og at de hjembaserte tjenestene når en stor
andel av de eldste – og forutsetningsvis mer pleietrengende – innbyggere.

Pleie- og omsorgstjenester på institusjon (funksjonene 253 og 261), Enebakk, Strand og
Harstad, 1999

Enebakk Strand Harstad Lands-
snitt

Prioritering:
Andel brukere i institusjon (funksjon 253) av alle
brukere (funksjon 253+254) 16 % 23 % 23 % 22 %

Dekning:
Andel innbyggere 80 år og over i institusjon 14 % 20 % 19 % 18 %
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon 3 % 2 % 3 % 2 %

Fordeling av beboerne på institusjon etter alder:
Andel beboere 80 år og over 62 % 79 % 67 % 71 %
Andel beboere mellom 67 og 79 år 33 % 18 % 26 % 23 %
Andel beboere under 67 år
Sum

5 %
100 %

3 %
100 %

7 %
100 %

6 %
100 %

Som vi har sett ovenfor, har Enebakk lavest ressursinnsats til institusjoner i pleie- og omsorgs-
tjenestene sett i forhold til antall eldre innbyggere. Det lave nivået bekreftes også av at institusjons-
beboere utgjør bare 16 prosent av alle brukere av pleie- og omsorgstjenester i Enebakk, mens de
utgjør 22-23 prosent av alle brukere i Strand og Harstad og i landsgjennomsnittet.

Dette gir seg også utslag i bruksrater og brukersammensetningen på institusjonene: Mens
institusjonene i Strand og Harstad gir et tilbud til hver femte innbygger over 80 år, ligger bruksraten
for den eldste gruppen i Enebakk på 14 prosent. Harstad og Strand har høyere bruksrater for de
eldste brukere enn landsgjennomsnittet (18 prosent), mens Enebakk ligger tydelig lavere. For de
yngre aldersgruppene er det ikke tilsvarende forskjeller.

Brukere over 80 år utgjør også i Enebakk den største andelen (62 prosent) av alle brukere som får
tilbud på institusjon eller annen boform med heldøgns pleie. Denne andelen er imidlertid høyere i
Strand, Harstad og i landsgjennomsnittet. Som følge av tjenestestrukturen, har Enebakk en større
andel brukere mellom 67 og 79 år i sine institusjoner (ca. en tredel) enn de andre kommunene.
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Pleie- og omsorgstjenester på institusjon (funksjonene 253 og 261), fortsettelse

Enebakk Strand Harstad Lands-
snitt

Produktivitet:
Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 253+261) pr.
kommunal bruker 380.000 459.112 392.096 599.834

Kapasitetsutnyttelse i institusjon 95 % 101 % 106 % 100 %

Standard:
Antall beboere pr. årsverk funksjon 253 0,94 1,21 1,08 1,03

Andel kommunale sykehjemsplasser av kommunale
institusjonsplasser 71 % 60 % 83 % 79 %

Andel plasser i énsengsrom (i kommunale institusjoner) 90 % 54 % 72 % 75 %

Disponering av kommunale institusjonsplasser:
Andel heldøgnsbeboere på langtidsopphold 93 % 95 % 87 % 85 %
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold 7 % 5 % 13 % 14 %

Enhetskostnadene (korrigerte driftsutgifter pr. beboer) ligger lavest i Enebakk og høyest i Strand.
Forskjellen mellom de to kommunene er på vel 20 prosent. Kapasitetsutnyttelsen gir ingen forklaring
på disse forskjellene, i og med at Strand har full kapasitetsutnyttelse, mens Enebakk ligger på 95
prosent.

Heller ikke standardindikatorene i KOSTRA (antall beboere pr. årsverk, andel sykehjemsplasser og
andel énsengsrom) bidrar til å forklare relativt høye utgifter i Strand og lavere utgifter i Enebakk og
Harstad:

Enebakk har færrest beboere pr. årsverk (eller den høyeste ”personalfaktoren”), fulgt av Harstad.
Strand har flest beboere pr. årsverk – og burde således isolert sett vise lavere utgifter pr. bruker.
Videre finner vi at Strand har den laveste andelen sykehjemsplasser og færrest énsengsrom. Dette
tyder på at en forholdsvis stor andel av institusjonstilbudet består av aldershjem. Som oftest vil dette
tilsi lavere utgifter pr. plass/beboer.

Harstad bruker en tydelig større andel av sine institusjonsplasser til korttidsopphold (13 prosent),
mens Enebakk og Strand bruker relativt få plasser til korttidsopphold (hhv. 7 og 5 prosent).

Samlet sett gir indikatorene et godt og konsistent bilde av ressursbruk og tjenestestruktur/bruker-
sammensetning i Enebakk og Harstad. Strand viser forholdsvis høye utgifter (både netto driftsutgifter
til pleie- og omsorgstjenester samlet og driftsutgifter pr. bruker av hjembaserte tjenester og på
institusjonene) som ikke entydig kan forklares med utgangspunkt i tjenestenivå/dekningsgrader og
brukersammensetning.

Kilde:
Alle tall i dette eksemplet er fra SSBs faktaark for pleie- og omsorgstjenester 1999, nivå 2, opprettet pr. 07.07.2000.
Indekser i forhold til landsgjennomsnitt er beregnet med utgangspunkt i nøkkeltall fra faktaarket.
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3 Hva er relevant?
Datagrunnlaget: SSBs database med KOSTRA-nøkkeltall
Statistisk Sentralbyrå utvikler og forbedrer presentasjonen og innholdet i nøkkeltallene årlig.
Nøkkeltallene presenteres i form av ”faktaark” for de ulike tjenesteområdene. For 1999 har
Statistisk Sentralbyrå samlet alle KOSTRA-nøkkeltall i en database på internett.8 Basen
organiserer KOSTRA-data i ulike nivåer:

• Nivå 1 gir noen forholdsvis enkle og grove indikatorer for hhv.
befolkningssammensetning, finansiell status, helsetjenester og pleie/omsorg, oppvekst,
kultur og kirke, samferdsel/bolig/næring og brann- og ulykkesvern, sosialkontor og
barnevern, VAR og natur- og nærmiljø.

• Nivå 2 gir mer detaljerte indikatorer for de ulike tjenesteområdene.

Nivå 1 og 2 inneholder indikatorer som skal være sammenlignbare mellom ulike kommuner.
For å sikre dette er det valgt relative størrelser (for eksempel ”utgifter pr. innbygger”).

I tillegg har SSB lagt opp til å bruke et nivå 3, der kommunenes ”rådata” vises. Det betyr at
en skal kunne finne de absolutte tallene for utgifter, brukere, tjenester m.v. som kommunene
har rapportert. Disse data kan en bruke for å konstruere egne nøkkeltall/indikatorer som ikke
er tatt med i nivå 1 og 2. For 1999 er nivå 3 bare etablert for data om kommunehelse-
tjenesten og for barnehager.

På nivåene 1 og 2 inneholder SSBs KOSTRA-database over 700 nøkkeltall for hver enkelt
kommune. Nøkkeltallene beskriver behovsprofilen i kommunen (bl.a.
befolkningssammensetningen), finansiell status, samt nivå på utgifter og tjenester i de ulike
tjenesteområdene.

Den store informasjonsmengden som ligger i KOSTRA gjør det nødvendig med bevisste
valg: En må velge nøkkeltall/indikatorer som illustrerer relevante problemstillinger og en må
velge et relevant grunnlag for sammenligningene.

To forutsetninger for relevante analyser
1. Et relevant sammenligningsgrunnlag
De fleste av nøkkeltallene som utarbeides i KOSTRA må tolkes ut fra forhold som er knyttet
til den aktuelle kommunen. Noen eksempler kan anskueliggjøre dette:

• Befolkningens sammensetning har direkte betydning for prioriteringen: En stor
barneandel vil nødvendigvis føre til at kommunen har et større behov for barnehager,
grunnskole og andre tjenester til barn, mens en høy andel eldre i befolkningen vil kreve
godt utbyggede pleie- og omsorgstjenester.

• Sosiale og økonomiske kjennetegn i befolkningen har betydning for hvilket nivå
dekningsgradene bør ligge på for mange tjenester: En høy andel enslige eldre vil føre til
at flere av disse har behov for pleie og omsorg, enn dersom de eldre bor sammen med (en
frisk) ektefelle eller pårørende. Familiestrukturen har, i tillegg til andre sosiale forhold,
imidlertid også betydning for sannsynligheten for hvor mange barn som kommer i
kontakt med barnevernet.

                                                          
8 Adresse: http://www.ssb.no/kostra
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På mange områder utløser sosiale og økonomiske forhold tjenester – og de er med på å
bestemme hvor mye hjelp/bistand en bruker trenger. Dette er kanskje mest tydelig i
forhold til sosiale tjenester, der klientens inntekt og deres ressurser i forhold til å skaffe
seg arbeid er med på å avgjøre hvor mye stønad vedkommende trenger.

• Kostnadene for å produsere en bestemt tjeneste kan være avhengig av bosettingsmønstret
i kommunen og av ”tyngden” på de behovene som innbyggerne har:
Bosettingsmønster har direkte betydning for ressursinnsatsen på en rekke områder. Ofte
kan kommunene velge en forholdsvis sentralisert løsning (for eksempel innenfor
grunnskolen) for å unngå smådriftsulemper i små grendeskoler. Til gjengjeld vil en da
imidlertid ha høyere kostnader i forbindelse med skoleskyss. Innenfor pleie- og
omsorgstjenestene – spesielt over hjemmeboende brukere – har bosettingsmønsteret
betydning for hvor mye tid hjelpe- og pleiepersonalet trenger til transport til og fra
brukerne.

I den grad det er mulig bør en korrigere for slike forhold når en sammenligner nøkkeltall
mellom ulike kommuner. Sammenligningene bør i størst mulig grad skje mellom kommuner
som er sammenlignbare med hensyn til de faktorene som er med på å bestemme behovet for
de funksjonene/tjenestene som analyseres.

Både i KOSTRA og i andre publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå9 finnes det en lang rekke
indikatorer som er relevante for å vurdere behov og kostnadsfaktorer for enkelte funksjoner
og tjenester. Disse indikatorene kan brukes både når en velger sammenligningsgrunnlaget –
altså hvilke andre kommuner en vil sammenligne seg med – og for å tolke resultatene av
analysene.

Et ledd i dette arbeidet er Statistisk Sentralbyrås gruppering av kommuner etter folkemengde
og økonomiske rammebetingelser.10 De ti gruppene samler kommuner som er noenlunde
sammenlignbare med utgangspunkt i følgende forhold:

• Kommunestørrelse: Antall innbyggere
• Bundne kostnader: En indeks som tar utgangspunkt i forhold som eksempelvis barn med

enslige forsørgere, antall psykisk utviklingshemmede, fremmedkulturelle statsborgere,
arbeidsledige, bosettingstetthet osv. Dette er forhold som har vist seg å ha betydning for
behovet for tjenester på ulike områder.

• Frie inntekter: En indeks som måler hvor store inntekter kommunen har til disposisjon til
”fri prioritering” etter at en har brukt skatteinntektene og det statlige rammetilskuddet til
dekning av de bundne kostnadene.

I eksemplet nedenfor har vi satt opp relevante behovsindikatorer for noen
funksjoner/tjenester som kan illustrere hvorvidt de fire kommunene som er brukt som
eksempler i denne håndboka er sammenlignbare. I henhold til SSBs gruppering finner vi
disse kommunene i følgende grupper:

Enebakk 6 a Mellomstor kommune med lave bundne kostnader og lave frie
disponible inntekter

                                                          
9 Jf. for eksempel ”Hjulet” (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenestene i kommunene) som
årlig publiserer sammenligningstall med en rekke indikatorer vedr. befolkning, familiestruktur, størrelse på
vanskeligstilte grupper og sosiale problemer i kommunene.
10 Jf. Langørgen A. og R. Aaberge, Rapporter 98/8, SSB
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Frogn 6 b Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader og høye frie
Strand disponible inntekter

Harstad 9 b Stor kommune med lave bundne kostnader og med middels høye frie
disponible inntekter

Eksempel 5: Behovsindikatorer

Bakgrunnsvariabler for utvalgte kommuner                                     (Kommunegruppe i parantes)

Frogn
(6b)

Enebakk
(6a)

Strand
(6b)

Harstad
(9b)

Lands-
snitt

Gj.snitt
grp.6

Antall innbyggere 12.748 8.505 9.969 23.034 11.867 11.152

Andel 0-16 år (%) 23,0 22,9 24,9 22,0 21,5 23,3
Andel 67-79 år (%) 7,7 6,0 8,4 9,3 9,5 8,0
Andel 80 år og over (%) 2,7 2,2 3,8 3,3 4,0 3,2

Kommunene i kommunegruppe 6 samsvarer med hensyn til størrelse i stor grad med gjennomsnittet
for hele landet. Alle kommuner som er brukt som eksempelkommuner har en forholdsvis høy andel
unge innbyggere og en lavere andel eldre enn landsgjennomsnittet.

Blant eksempelkommunene viser Strand en spesiell situasjon – med både en høy andel barn/ungdom
og en høyere andel eldre innbyggere enn de øvrige kommunene.

Frogn
(6b)

Enebakk
(6a)

Strand
(6b)

Harstad
(9b)

Lands-
snitt

Gj.snitt
grp.6

Antall arbeidsledige pr. 1000
innbyggere mellom 25 og 66 år 13,9 12,2 9,0 17,4 17,8 13,7

Antall enslige forsørgere pr.
1.000 innbyggere 11,9 12,8 10,6 17,8 11,4 11,5

Antall uføretrygdede pr. 1.000
innbyggere mellom 16 og 66 år 59,5 69,7 76,4 90,1 94,8 79,5

Antall innvandrere pr. 1000
innbyggere 55,4 33,5 29,7 25,4 29,5 36,9

De fire indikatorene i denne bolken sier noe om de sosiale forholdene, familiestrukturen og
innvandrerandelen i befolkningen. Flere av disse faktorene har betydning innenfor helse- og
sosialtjenestene, tjenester for barn og ungdom osv.

Blant eksempelkommunene har Harstad høyest arbeidsledighet, flest enslige forsørgere og flest
uføretrygdede. Strand har færrest arbeidsledige, men derimot en høy andel uføretrygdede. Frogn har
få uføretrygdede og enslige forsørgere, men derimot relativt høy arbeidsledighet og en høy andel
innvandrere i sin befolkning sett i forhold til de tre andre kommunene.

Frogn
(6b)

Enebakk
(6a)

Strand
(6b)

Harstad
(9b)

Lands-
snitt

Gj.snitt
grp.6

Andel av befolkningen som bor i
tettsted 0,84 0,69 0,71 0,84 0,57 0,67

Gjennomsnittlig reisetid til
kommunesenter 6,50 11,25 10,51 8,55 13,06 10,87
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Indikatorene vedr. bosettingsmønster tyder på at Frogn er den kommunen som kan drives mest
effektivt: En høy andel av innbyggerne bor i tettsted og innbyggerne har gjennomsnittlig kort reisetid
til kommunesenteret. Blant eksempelkommunene er Enebakk og Strand de to kommunene med mest
spredtbygd struktur. Disse to kommunene er mest sammenlignbare med gjennomsnittet for
kommunegruppe 6.

Bosettingsmønsteret har direkte betydning for utgiftsbehovet innen kommunaltekniske tjenester
(vann, avløp og renovasjon samt veinettet), men også for skolestruktur, utbyggingsmønster og
reisetider i pleie- og omsorgstjenester osv.

Kilde:
SSBs KOSTRA-faktaark 1999, Behovsprofil nivå 1, opprettet pr. 07.07.00.

Tabellen med noen utvalgte bakgrunnsvariabler for de fire kommunene gjør noen av
funnene fra tidligere eksempler mer forståelig:

- Strand har både en høy andel barn og en høy andel eldre i sin befolkning. Dette forklarer
høye netto driftsutgifter pr. innbygger til både grunnskole og pleie- og
omsorgstjenestene i kommunen.

- Harstad har flest uføretrygdede blant eksempelkommunene. Dette kan være med på å
forklare at Harstad bruker en noe større andel av institusjonsplassene i pleie- og
omsorgstjenestene til personer under 67 år enn de andre kommunene.

Også andre forhold, som er spesifikke for et bestemt tjenesteområde, kan ha betydning for
hvilke kommuner som er sammenlignbare. Eksemplet nedenfor illustrerer dette:

Eksempel 6: Nøkkeltall for avløp i Frogn, Enebakk og Harstad

Nøkkeltall for avløp (funksjonene 353 – Avløpsrensing og 355 – Avløpsnett/innsamling av
avløpsvann) for Frogn, Enebakk og Harstad, 1999

Frogn Enebakk Harstad

Korrigerte driftsutgifter, kroner pr. innbygger:

Avløpssektoren totalt 855 799 458

Rensing av avløp (funksjon 353) 242 508 149
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann (funksjon 355) 613 290 309

Gebyrinntekter pr. innbygger 982 1216 768

Årsgebyr for bolig på 120 kvm. 3.820 3.773 1.103

Rensegrad: Andel av avløp som er urenset
                    Mekanisk renset
                    Høygradig renset

0 %
0 %

100 %

0 %
0 %

100 %

8 %
92 %
0 %

Andel av innbyggerne som er tilknyttet kommunalt anlegg 82 % 67 % 88 %

Antall meter ledningsnett pr. innbygger (*100) 405 666 642

Tabellen viser store forskjeller mellom Frogn og Enebakk på den ene og Harstad på den annen side:
Frogn og Enebakk ligger på noenlunde samme nivå, mens Harstad har utgifter – og gebyrsatser –
som ligger vesentlig lavere. Dette er i stor grad knyttet til rensegraden for avløpsvann. Rensegraden
er knyttet til utslippskravene som fastsettes av Statens Forurensningstilsyn og er avhengig av
forholdene i mottakeren for utslippene. Rensekravene er lavere i Harstad enn i Enebakk
(innlandskommune) og Frogn (Oslofjorden).
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Dette burde imidlertid tilsi at Frogn har relativt høyere utgifter til rensing av avløp (funksjon 350) enn
til avløpsnettet (funksjon 355), på samme måte som det vi finner i Enebakk. Det kan virke som om
regnskapstallene for Frogn har sortert utgifter til hhv. rensing og avløpsnett feilaktig.

For øvrig viser nøkkeltallene at Enebakk har en betydelig lavere tilknytningsgrad (en lavere andel av
innbyggerne i kommunen tilknyttet det kommunale avløpsnettet), enn Frogn. Dette kan bidra til å
forklare at Enebakk har noe lavere driftsutgifter pr. innbygger.

Kilde:
SSB, faktaark for vann, avløp og avfall/renovasjon 1999, nivå 2

2. Indikatorer på relevante problemstillinger
KOSTRA tilbyr et stort mangfold av nøkkeltall og Statistisk Sentralbyrå arbeider
kontinuerlig med utvikling av ”faktaarkene” for de ulike tjenesteområdene.

Mangfoldet innebærer selvsagt faren for å gå vill i jungelen. Ikke alle nøkkeltallene er like
interessante i alle sammenhenger!

Eksemplene som er vist i denne håndboka har alle tatt utgangspunkt i et lite utvalg
nøkkeltall som finnes for de ulike tjenesteområdene. Utvalget ble tatt med utgangspunkt i en
konkret vurdering: Hvilke nøkkeltall er egnet til å belyse den aktuelle problemstillingen som
analysen tar utgangspunkt i?

Eksempler:
• For grunnskolen inneholder SSBs faktaark gjennomsnittlig klassestørrelse på hhv. barne- og

ungdomstrinnet og andel av elevene som er 1.-3. klasse i forhold til antall elever som er på
ungdomsskoletrinnet. Vi har ikke brukt disse nøkkeltallene i eksempel 2 ved sammenligning av
grunnskoleundervisning mellom Enebakk, Strand og Harstad, fordi de ikke bidrar til å belyse
variasjoner i utgifter og timeinnsats mellom de tre kommunene.

• I eksempel 3 (barnehager i Harstad kommune) har vi ikke drøftet nøkkeltall knyttet til funksjon
212 – barnehagelokaler m.m. Sett i forhold til antall barn i barnehagene, ligger utgiftene til denne
funksjonen i Harstad nær nivået i gjennomsnittet for kommunegruppe 9. Utgifter til lokaler m.m.
bidrar altså ikke til å forklare særtrekk ved barnehagene i Harstad kommune.

Utvalget av nøkkeltall som en bruker vil ofte med fordel ta utgangspunkt i ”argumentasjons-
rekken” som ligger i KOSTRA-modellen. Det betyr at en går ut fra nøkkeltallene for
prioritering og leter etter trekk ved dekningsgrader/bruksrater eller produktivitet og standard
som kan forklare hvorfor kommunen bruker mye eller få ressurser til et bestemt
tjenesteområde.

Prinsipielt kan en imidlertid starte med alle de tre ”hjørnene” i modellen:

En kan eksempelvis se på variasjoner eller særtrekk når det gjelder dekningsgrader og søke å
finne ut hvordan dette henger sammen med prioritering, produktivitet og standard.

Eksempel:
• I eksempel 4 har vi sett at Enebakk har en struktur i pleie- og omsorgstjenestene som i større

grad legger vekt på hjembaserte tjenester enn i de andre kommunene. Dette gir seg bl.a. utslag i
at en høy andel av de eldste innbyggerne (over 80 år) er brukere av hjembaserte tjenester. I og
med at denne brukergruppen i større grad har funksjonssvekkelser på grunn av sin høye alder,
kunne en anta at dette fører til at Enebakk har en høyere standard og høyere kostnader pr.
bruker av de hjembaserte tjenestene enn de andre kommunene. Nøkkeltallene viser at dette i
noe grad er tilfelle. Utgiftene pr. bruker ligger i Enebakk noe høyere enn i Strand og Harstad, der
en større andel av de eldste innbyggere får pleie- og omsorg i institusjoner.
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Ved valg av indikatorer som skal belyse en bestemt problemstilling må en selvsagt vite
hvordan indikatoren er definert. I faktaarkene som legges ut på internett av Statistisk
Sentralbyrå finnes det en informasjonsknapp til hvert nøkkeltall. Under denne knappen
ligger definisjonen av nøkkeltallet (hvilke data som er brukt for å konstruere nøkkeltallet).

I tillegg til definisjonen må en være rimelig trygg på at de data som kommunen har
rapportert er korrekte. Statistisk Sentralbyrås bearbeiding av data kan aldri kompensere for
feil og mangler i de dataene som kommunene selv leverer!

Noen spesielle forhold bør en være oppmerksom på ved bruk av nøkkeltall:

• For tjenester som forutsetningsvis er gebyrfinansierte (spesielt vann, avløp og
renovasjon) kan ikke netto driftsutgifter brukes for å illustrere kommunens prioritering.
Korrigerte driftsutgifter og nivået på investeringsutgiftene gir et bilde av aktivitetsnivået
og av de utgiftene som innbyggerne må dekke gjennom gebyrene.

• Produktivitetsindikatorer/enhetskostnader kan bare etableres for tjenester som kommunen
produserer i egen regi. For tjenester som kommunen kjøper av andre har en som regel
ikke full oversikt over den samlede ressursinnsatsen. Kommuneregnskapet viser bare den
prisen som kommunen betaler for de aktuelle tjenestene, men ikke hvilke ressurser som
leverandøren eventuelt har lagt ut i tillegg.

Eksempel:
For private barnehager får en gjennom faktaarkene bare oversikt over ressursene som
kommunen har overført i form av formidling av statstilskuddet og eventuelt kommunalt
driftstilskudd. Hvor mye foresatte i tillegg har tilført driften av de private barnehagene i form av
oppholdsbetaling er ikke tatt med i faktaarkene.

• Det har vært en intensjon med KOSTRA at kommunenes rapportering og nøkkeltallene
ikke skal påvirkes av organiseringen av tjenesteytingen i den enkelte kommunen. Punktet
ovenfor illustrerer at dette gjelder med noen forbehold. En bør spesielt være oppmerksom
på følgende forhold:

- Kjøp av tjenester eller produksjon av tjenester gjennom interkommunale
sammenslutninger:
Spesielt innenfor kommunaltekniske tjenester (vann, avløp og renovasjon), men også
innenfor andre områder der en kommune kjøper tjenester eller deltar i interkommunale
samarbeidsløsninger, kan det være hensiktsmessig å sammenligne nøkkeltall med
andre kommuner som har valgt de samme organisatoriske løsningene.

- Administrasjonsutgifter:
Administrative funksjoner er definert på en måte som skal gjøre de mest mulig
uavhengige av organiseringen i den enkelte kommunen. Det har imidlertid vært en del
usikkerhet knyttet til den praktiske håndteringen av administrasjonsfunksjonen
(funksjon 120). Inkonsekvenser her kan ha betydning for prioriterings- og
produktivitetsindikatorene for den enkelte kommunen.

Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgiftene til administrasjon, politisk styring og
fellesutgifter i eksempelkommunene:
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Bruttodriftsutgifter til administrasjon (funksjonene 120 og 130), politisk styring (funksjon
100) og fellesutgifter (funksjon 180) i sammenligningskommunene, 1999

Frogn Enebakk Strand Harstad Kommune
gruppe 6

Bruttodriftsutgifter pr. innbygger 2.970 2.601 1.817 3.413 2.720
Bruttodriftsutgifter til administrasjon, politisk
styring og fellesutgifter i prosent av drifts-
utgifter til funksjoner for utadrettet
tjenesteyting

11,2 % 10,7 % 6,4 % 11,7 % 10,1 %

Kilde: SSB, faktaark finansielle nøkkeltall – fordeling av driftsutgifter, nivå 1, 1999

Tabellen viser noen forskjeller mellom kommunene. Disse kan skyldes reelle ulikheter
i organisering av de administrative funksjonene i kommunene som har betydning for
administrasjonsutgiftene pr. innbygger.

Alternativt kan forskjellene skyldes at for eksempel Strand kommune har definert
færre stillinger under administrasjon enn det definisjonen av funksjonen tilsier.
Dersom dette er tilfelle, vil Strand fremstå med høyere driftsutgifter på funksjonene
for utadrettet tjenesteyting enn det som er korrekt. Dette ville kunne bidra til å forklare
høye utgifter pr. elev i grunnskolen (jf. eksempel 2) og høye utgifter pr.
institusjonsbeboer (jf. eksempel 4) i Strand kommune.

• Gjennom KOSTRA er det innført et prinsipp om at kapitalslit (verdireduksjonen av
investeringer i løpet av brukstiden) skal synliggjøres. Avskrivninger inngår dermed i
driftsutgiftene som nøkkeltallene opererer med.

Ved etablering av grunnlaget for avskrivninger kan det være problematisk å rekonstruere
verdien for gamle bygg og anlegg. Det kan føre til av avskrivningene, spesielt i de første
årene, gir et misvisende bilde for enkelte kommuner. Dersom en imidlertid fortløpende
fanger opp alle nye bygg/anlegg og rehabiliteringsutgifter som gjennomføres, vil dette
problemet bli stadig mindre.

Tabellen nedenfor viser hvor mye avskrivningen utgjorde i eksempelkommunene på noen
av de tjenestene som har blitt brukt i denne håndboka:

Avskrivninger i prosent av netto driftsutgifter for noen tjenesteområder i kommunene
Frogn, Enebakk, Strand og Harstad,1999

Frogn Enebakk Strand Harstad Kommune
gruppe 6

Barnehager 5,4 % 1,8 % 1,7 % 4,9 % 0,6 %
Grunnskolen - 3,8 % 2,6 % 2,5 % 4,6 %
Institusjonsbaserte pleie- og
omsorgstjenester 3,4 % 1,6 % 1,1 % 2,6 % 3,6 %

Kilde: SSB faktaark 1999, nivå 2 for hhv. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester

Tabellen viser en del forskjeller. Om disse er reelle betyr det at kommunene med høye
avskrivninger har bedre/større/nyere lokaler enn kommunene med lave avskrivninger.
Samtidig utgjør avskrivningene imidlertid gjennomgående en såpass liten andel av
driftsutgiftene at de i liten grad kan forklare variasjoner i prioriteringer og produktivitet
mellom kommunene.
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4 Hvordan kan nøkkeltall brukes for å forbedre
tjenesteyting og ressursutnyttelse?

Nøkkeltall i den kommunale styringen
Nøkkeltallsanalyser kan være interessante og spennende i seg selv – men dette er ikke den
primære hensikten!

Hensikten er først og fremst å gi et grunnlag for en god dialog i forbindelse med styring og
oppfølging av kommunens virksomhet. Nøkkeltallene skal således bygge opp under mål- og
resultatstyring – og gjøre det tydelig at budsjettbalanse ikke er det eneste kriterium for
suksess.

Dette betyr at nøkkeltallene bør brukes i kommunikasjonen mellom alle som er involvert i
styring av den kommunale virksomheten – folkevalgte, rådmann og lederne for
sektorer/etater og tjenester.

Mellom folkevalgte og kommunens administrative ledelse foregår den viktigste
styringsdialogen i forbindelse med drøfting av økonomiplan/budsjett og årsrapport. Bruk av
nøkkeltall i disse dokumentene skal bidra til å gjøre denne drøftingen – og dialogen mellom
”politikk” og ”administrasjon” – mer målrettet og ”objektiv”. Administrasjonen bør ha et
krav på seg om å dokumentere prioritering, dekning og produktivitet i forbindelse med
budsjettforslag og handlingsplaner – og dokumentere hvordan de folkevalgtes prioriteringer
og mål om dekningsgrader og produktivitet er fulgt opp i en årsrapport.

Like viktig er det imidlertid at nøkkeltallene brukes i den administrative ledelsen av
kommunen. ”Budsjettforhandlingene” mellom rådmann og sektorer/tjenesteledere bør ta
utgangspunkt i en dokumentasjon og analyse av status på ressursbruk og tjenesteyting.

KOSTRA-data er offentlig tilgjengelig. Det betyr at også en ”tredje” part – massemedia – vil
ha tilgang til nøkkeltall. For kommunene vil det bli sentralt å ha en beredskap for å bistå
massemedia i håndtering og tolkning av disse data. Dette kan bidra til bedre og mer
informert kommunikasjon med kommunens innbyggere.

KOSTRA-nøkkeltall kan således være et nyttig grunnlag og bidra til å styrke
kommunikasjonen mellom alle de som er involvert i og har interesser i kommunal styring,
jf. figuren nedenfor:



Kommunal- og regionaldepartementet - Side 31
Håndbok i bruk av KOSTRA-nøkkeltall

FÜRST OG HØVERSTAD ANS

Hvilke problemstillinger kan KOSTRA-data avdekke?
Eksemplene og drøftingene ovenfor gjør det tydelig hvilke typer problemstillinger som en
kan avdekke eller belyse ved hjelp av KOSTRA-nøkkeltall:

Nøkkeltallene kan vise om det er en logisk sammenheng mellom kommunens prioritering av
et bestemt tjenesteområde, hvor mange brukere som tjenestene når og produktiviteten/
standarden på disse tjenestene.

Dersom vi gjennom en analyse av utviklingen over flere år eller gjennom sammenligninger
med andre kommuner finner trekk som ikke kan forklares, kan dette gi grunnlag for å
vurdere tiltak. Siktemålet kan da være enten å endre ressursfordelingen og dermed
prioriteringen mellom tjenesteområdene, å sikre at en fanger opp de personene i målgruppen
som har behov for en bestemt tjeneste, eller å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen.

Disse tre forholdene er i utgangspunktet sentrale kriterier for effektivitet i den kommunale
tjenesteytingen:

• Kommunens virksomheter må styre ressursene mot de prioriterte målgruppene,
• de må sikre at en fanger opp de ”rette” brukere i disse målgruppene, og
• tjenestene må produseres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Dette illustrerer også at effektivitet ikke kan måles ved hjelp av ett tall alene. Eksemplene i
denne håndboka har forhåpentlig vist at det alltid trengs en argumentasjon og drøfting, der
flere nøkkeltall brukes for å få et mest mulig samlet bilde av ressursbruk og tjenesteyting.

Kommunikasjon og deltakere i
kommunal styring

Tjenesteyting Valg

   Styring og 
    oppfølging

Fürst og Høverstad ANS

Innbyggere
Brukere og velgere

FolkevalgteTjenesteytere

Forvaltningen

Rådmann
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For å få dette helhetlige bilde vil en i enkelte sammenhenger ha behov for å utvide modellen
og ta med drøftinger som ikke kan gjennomføres ved hjelp av KOSTRA-data alene. Det
neste avsnittet gir noen idéer og innspill til en slik utvikling av analysene.

En videreføring av analysene
Vi har tidligere i denne håndboka fokusert på hvilken informasjon som KOSTRA skal kunne
frembringe. Selv om det er noen begrensninger i forhold til hvor detaljert og fullstendig
informasjonen er, dekker KOSTRA i prinsippet tre viktige forhold: Prioritering,
dekningsgrader og produktivitet.

Informasjonsmodellen i KOSTRA er i stor grad laget med utgangspunkt i de data som
kommunene tradisjonelt har blitt bedt om å rapportere til statlige myndigheter.
Nøkkeltallene som kan utarbeides med utgangspunkt i dette har imidlertid en vesentlig
mangel: Riktignok kan produktivitetsindikatorene på en del områder ses i forhold til
indikatorer for tjenestenes standard, men dette sier i og for seg lite om hvilken kvalitet
tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine
behov.

Eksempler:
• Innenfor pleie- og omsorgstjenestene har vi i eksemplene i denne håndboka vist nøkkeltall for

antall brukere pr. årsverk. Dette er en standardindikator. En forutsetter gjerne at høy standard
bidrar til høy kvalitet, dvs. til at kommuner med få brukere pr. årsverk (en høyere pleiefaktor)
klarer å dekke brukernes behov bedre en kommuner med en lav pleiefaktor. KOSTRA-
nøkkeltallene viser imidlertid ikke hvordan personalets arbeidstid faktisk brukes og om dette
bidrar til å ivareta brukernes behov på en optimal måte.

• For pleie- og omsorgsinstitusjoner har det i de senere årene vært et mål i den nasjonale
politikken å bidra til en økt andel énsengsrom. Dette ut fra antakelsen om at énsengsrom
representerer bedre kvalitet og bidrar til bedre behovsdekning enn flersengsrom. Heller ikke
indikatoren om andel énsengsrom viser imidlertid hvordan institusjonene faktisk ivaretar
brukernes behov for pleie og omsorg.

Selv om KOSTRA altså har noen indikatorer vedrørende tjenestenes standard, belyser
nøkkeltallene ikke tjenestenes kvalitet fullt ut. Spesielt brukernes opplevelse av kvaliteten
ligger utenfor det KOSTRA kan fange opp.

Det kan derfor være hensiktsmessig å supplere KOSTRA-nøkkeltallene med
kvalitetsindikatorer.

Dette kan gjøres ved en utvidelse av informasjonsmodellen som ligger til grunn for
KOSTRA:
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Denne utvidete modellen viser at god drift eller effektiviteten av kommunale virksomheter
er knyttet til fire forutsetninger:

• Virksomheten må sikre at ressursbruken rettes mot de prioriterte målgruppene.
• Virksomheten må videre klare å fange opp de personene i målgruppen som faktisk har

behov for tjenesten.
• Tjenestene som ytes må være tilpasset brukernes behov.
• Tjenestene må produseres på en produktiv – kostnadseffektiv – måte.

Om tjenestene som kommunen leverer er tilpasset og dekker brukernes behov, kan måles
ved hjelp av kvalitetsindikatorer. Dette kan både være indikatorer som er konstruert ved
hjelp av administrative data og indikatorer som uttrykker brukernes fornøydhet med
tjenestene som de mottar. Brukerundersøkelser er et redskap for å måle brukernes
fornøydhet.

Spørsmålene ved utvidelsen av KOSTRA-modellen – tjenestenes tilpassethet til brukernes
behov – er følgende:

• Rett tjeneste: På en rekke områder utgjør ulike tjenester trinn i en trapp. Denne
tjenestetrappen må brukes fleksibelt i forhold til brukernes behov. Innen for eksempel
barnevernet består trinnene av ulike hjelpetiltak i familien, avlastning og besøkshjem,
fosterhjem og institusjonsplassering. Tiltak på de høyeste trinnene brukes først, når
problemene ikke kan løses med omsorgsstyrkende tiltak i familien. Idéen om en
tiltakstrapp ligger altså bak prinsippet om ”enkleste effektive inngrep”, eller – i
helstetjenestene – prinsippet om ”det laveste effektive omsorgsnivå” (LEON).

• Rett mengde: Mange tjenester forutsetter en behovsprøving og skal dimensjoneres ut fra
brukernes behov. Økonomisk sosialhjelp, praktisk hjelp i hjemmet eller
spesialundervisning i grunnskolen er eksempler på dette. Behovsdekning er avhengig av
at tjenesten ytes i det omfang som brukernes behov tilsier.

Styrings-/analysemodell for
kommunale tjenester

Fire suksesskriterier:

Produktivitet    Behovs-
   dekning

Prioritering Dekningsgrader/
Bruksrater

Fürst og Høverstad ANS

Ressurser

Tjenester

Målgrupper

Brukere
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• Rett innhold: Tjenesteyting innebærer ofte at selve innholdet i tjenesten utformes i møtet
mellom brukeren og tjenesteyteren. Hva hjemmehjelpen konkret gjør – gulvvask,
innkjøp, matlaging, klesvask osv. – avstemmes gjerne mot brukerens ønsker. Brukerens
rett til medbestemmelse i forhold til hva slags hjelp som gis og når den skal gis er bl.a.
fastslått i statlige forskrifter om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

• Rett service: I tillegg til tjenestens innhold har måten tjenesten ytes på betydning for
hvorvidt brukeren opplever å få dekket sine behov. Tjenestenes tilgjengelighet,
kontinuitet i tjenesteytingen og tjenesteyternes atferd (høflighet, respekt osv.) er noen
serviceelementer som er viktige i forhold til brukerens opplevelse av kvaliteten på
tjenestene.

Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang et særskilt pilotprosjekt som skal vise
mulighetene for å koble KOSTRA-nøkkeltall og kvalitetsindikatorer som gjenspeiler
brukerfornøydhet. Våren 2001 publiseres en egen veileder fra dette prosjektet.

Hva gjør vi med problemstillingene som er avdekket?
Nøkkeltallsanalyser kan brukes i ulike situasjoner:

Ofte vil det være slik at en ”fornemmer” et problem. Gjennomgangen av nøkkeltall vil da
brukes for å finne ut hva problemet egentlig består i. I andre situasjoner vil en kunne bruke
nøkkeltall for å analysere om en har et problem.

Vi har startet denne håndboka med tre eksempler som viser at nøkkeltall kan brukes for å
beskrive ressursbruk og tjenesteyting i kommunenes årsrapport, for å analysere enkelte
sektorer/tjenesteområder, eller for å sette mål for utviklingen framover. I alle sammenhenger
er det viktig at nøkkeltallene ikke bare brukes rent beskrivende – men at de brukes som
grunnlag for en kritisk drøfting av ressursbruk og tjenesteyting i den enkelte kommunen.

Vi avslutter denne håndboka med noen punkter som det er viktig å ha med seg i en slik
drøfting:

• Ved gjennomgangen av nøkkeltall vil en kunne finne motsigelser eller inkonsistente
indikatorer. Noen slike motsigelser kan være uttrykk for et forbedringspotensiale i
kommunen – andre derimot kan skyldes mangler eller feil i kommunens rapportering.
Nøkkeltallene blir aldri bedre, enn de data som kommunen selv har rapportert!

Når en oppdager motsigelser mellom indikatorene er det derfor et poeng å kontrollere
kvaliteten i kommunens egne data – og eventuelt foreta en oppretting.

• Analyser og sammenligninger av nøkkeltall bør aldri brukes som grunnlag for å utvikle
en fasit!

Sammenligninger kan gi pekepinn på områder, der det er mulig å justere kursen. De
grunnleggende spørsmålene om hvilket nivå som er ”riktig” med hensyn til
- prioritering,
- dekning,
- enhetskostnader og standard på tjenestene,
besvares imidlertid ikke gjennom en nøkkeltallsanalyse alene, men må gjøres til
gjenstand for drøftinger i den enkelte kommunen.
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Slike drøftinger må ta utgangspunkt i særegenhetene i kommunen, bl.a.
befolkningssammensetningen og andre behovsindikatorer, innbyggernes ønsker og
forventninger, og de folkevalgtes prioriteringer.

• Det viktigste siktemålet med nøkkeltallsanalyser er derfor å illustrere sammenhenger og
forskjeller (enten i form av endringer i forhold til tidligere år, eller som variasjoner i
forhold til andre kommuner) som grunnlag for en vurdering i den enkelte kommunen.
Slike analyser er meningsfulle både for sektoransvarlige og for rådmannsnivået.

De folkevalgte organene i kommunen må imidlertid involveres i drøftingene og i
utviklingen av tiltak i kjølvannet av analysene. Et lite, men bevisst utvalg av nøkkeltall
for de ulike tjenesteområdene i årsmeldinger eller økonomiplaner bidrar til å gjøre de
folkevalgte bevisste på sammenhengene mellom prioritering, dekning og produktivitet.

• Analysen av nøkkeltall kan bl.a. avdekke følgende typer problemstillinger:

- Kommunen viser store avvik i tjenestesammensetning eller prioriteringene (netto
driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen) i forhold til sammenlignbare kommuner:
En slik situasjon kan vise seg både innenfor et tjenesteområde (for eksempel i
forholdet mellom hjembaserte og institusjonsbaserte pleie- og omsorgstjenester, eller
i forholdet mellom barneverntiltak i og utenfor barnets familie) og mellom
tjenesteområder.

Innenfor den enkelte sektoren bør opplysningene benyttes for å drøfte om den
tjenestestrukturen som en opererer med er hensiktsmessig i forhold til innbyggernes
behov og om den sikrer at behovene ivaretas på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Eksempel:
Sett i forhold til sammenligningskommunene har Enebakk kommune en struktur i pleie- og
omsorgstjenestene som i stor grad baserer seg på tjenester til hjemmeboende brukere.
Samlet gir Enebakk et tjenestetilbud til en betydelig større andel av de eldre i kommunen,
spesielt på grunn av høye dekningsgrader for hjemmeboende. Både netto driftsutgifter til
pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år og utgiftene til hjembaserte tjenester pr.
bruker ligger i Enebakk imidlertid på det samme nivået som i andre kommuner.

Det kan være at strukturen i Enebakk gir en mulighet til å nå mange brukere innenfor
begrensede ressurser. Dersom brukerne får dekket sine behov på en tilfredsstillende måte og
det ikke er stort press (ventelister) på institusjonene, er dette en effektiv struktur.

Spørsmålet om prioriteringer mellom tjenesteområdene er i høyeste grad et politisk
spørsmål. Tradisjon og historie – fjorårets budsjett – eller enkelte sektorlederes
dyktighet til å markedsføre sine tjenesteområder – ”desibelprinsippet” – kan
imidlertid lett føre til at de faktiske prioriteringene er ubevisste. Det er derfor viktig at
folkevalgte jevnlig får illustrert hvilke prioriteringer deres vedtak om ressursfordeling
faktisk innebærer.

- Kommunen viser høye netto driftsutgifter i forhold til målgruppen innenfor et
tjenesteområde, uten at det resulterer i høye dekningsgrader:
Et slikt funn tyder på at kommunen enten har høye enhetskostnader og/eller at
kommunen utnytter andre inntektsmuligheter (for eksempel brukerbetalings-
ordninger) i mindre grad enn andre kommuner.
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I slike tilfeller er det ofte nærliggende å vurdere økning av brukerbetaling, eller
reduksjon i enhetsutgiftene (økt produktivitet/redusert standard) for å kunne øke
dekningsgradene.

I mange tilfeller vil det imidlertid være like aktuelt å drøfte om tjenestene brukes på
riktig måte eller om andre tjenester/instanser kan ivareta brukernes behov mer
effektivt.

Eksempler:
• På mange områder ytes tjenester tradisjonelt i et 1:1 forhold mellom bruker og tjenesteyter

(hjemmehjelp overfor enslige eldre, støttekontakter, spesialundervisning osv.). I noen
tilfeller kan brukernes behov ivaretas på en like god måte ved å samle brukerne og
organisere gruppetilbud, fremfor tjenester der en tjenesteyter møter en bruker alene.

• I mange kommuner opplever en at sektorgrenser skaper barrierer i forhold til effektiv bruk
av tjenestene. Dette kan eksempelvis føre til at barnevernet setter i verk egne
forebyggende tiltak for å dekke behov som kunne ivaretas ved en mer målrettet bruk av
eksisterende nærmiljø-, kultur- eller ungdomstiltak.

- Tjenestene innenfor et bestemt tjenesteområde når mange brukere, samtidig som
tjenestene har lave enhetskostnader:
Ut fra et snevert økonomisk ståsted kan jo dette fortone seg som en idealsituasjon: Vi
konstaterer høye dekningsgrader og høy produktivitet. Den ideelle verden finnes
imidlertid sjelden!

En alternativ tolkning av samme bilde kan være at en i bestrebelsen på å nå flest
mulig, har redusert omfang og kvalitet på tjenestene til den enkelte brukeren. En
situasjon der ”tjenester smøres tynt ut over mange” behøver ikke være effektiv.

Spesielt innenfor tjenester som tildeles etter en individuell vurdering/behovsprøving,
kan det derfor være et poeng å vurdere om tjenestene sikrer at de i målgruppen som
har de største behovene får tilpassede tjenester.

I en slik sammenheng er eksempelvis rutinene for behandling av søknader, tildeling
av tjenester og revurdering av tjenester viktig (jf. for eksempel innenfor pleie- og
omsorgstjenestene eller innenfor sosialtjenesten). Men også utvikling av nøkkeltall
som vurderer tjenestemengde pr. bruker (for eksempel antall timer hjelp) i forhold til
brukernes behov (for eksempel funksjonsnivå for brukere av pleie- og
omsorgstjenester).

I en situasjon med høy dekning og høy produktivitet vil det videre kunne være
interessant å undersøke hvor fornøyde brukerne er med de tjenestene som de får.

-------------
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Vedlegg: Begrepsforklaringer og definisjoner

Dette vedlegget søker å forklare og definere noen sentrale begreper som er viktige for å
forstå hvordan nøkkeltallene er konstruert og for å kunne tolke de:

Begrep Forklaring/definisjon

Behov Behov defineres som ”opplevelse av en mangel”.

I forhold til kommunal tjenesteproduksjon er behov de behovene som
kommunen skal dekke med utgangspunkt i nasjonalt regelverk eller
kommunalt politisk vedtak.

Behovsindikator Indikatorer som fanger opp forhold som har betydning for omfanget av
behov som en kan forvente i en bestemt befolkningsgruppe.

Eksempel: Andel enslige eldre og boligstandard kan brukes som
indikatorer for behovet for praktisk hjelp i hjemmet.

Bruker/brukergruppe En bruker er en person som mottar en bestemt tjeneste.

I enkelte tilfeller er det også naturlig å definere personer som ikke selv
mottar tjenesten som brukere, for eksempel foresatte i forhold til skole
og barnehage.

Bruksrater Andel av innbyggerne i en målgruppe som bruker en bestemt tjeneste.

Bruksrater beskriver altså hvor mange brukere en tjeneste når og
benyttes som indikatorer for dekningsgrad/behovsdekning.

Dekningsgrad En dekningsgrad uttrykker i utgangspunkt i hvor stor grad kommunens
tjenesteproduksjon er i stand til å dekke behovene for den aktuelle
tjenesten i kommunens befolkning.

Som oftest finnes det ikke entydige mål for behovet for en bestemt
tjeneste.

Indikatorer for behovsdekningen som brukes i KOSTRA er:

• Bruksrater.
• Antall årsverk som brukes til produksjon innenfor en bestemt funksjon

eller av en bestemt tjeneste i forhold til antall innbyggere i
målgruppen for den aktuelle funksjonen/tjenesten.

Funksjon Oppgaver som kommunen skal ivareta for å dekke bestemte behov hos
innbyggerne.

Ofte kan en funksjon ivaretas ved hjelp av ulike tjenester. Pleie og
omsorg kan eksempelvis gis som hjemmehjelp/hjemmesykepleie til
hjemmeboende brukere eller gjennom et tilbud om institusjonsplass.

Enkelte av funksjonene inneholder derfor flere tjenester. Disse har til
felles at de skal dekke de samme eller nært beslektede behov.

Funksjonene utgjør ”byggesteinene” for kommunenes rapportering
(spesielt når det gjelder regnskapsdata) og for konstruksjonen av
nøkkeltall.
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Indikator En indikator er et indirekte mål på et bestemt forhold. De er et forenklet
uttrykk som kan brukes som illustrasjon og grunnlag for tolkninger.

Eks.: Bruksrater er ikke et direkte mål for behovsdekning, men kan gi
en antydning for hvor ”bredt” en bestemt tjeneste favner i forhold
til målgruppen.
Kostnader pr. bruker av en bestemt funksjon er ikke direkte mål
for produktiviteten, men brukes for å antyde forholdet mellom
omfanget av tjenesteproduksjonen og ressursinnsatsen.

Korrigerte driftsutgifter Korrigerte driftsutgifter uttrykker brutto ressursinnsats til produksjon av
tjenester i kommunens egen regi.

Korrigerte driftsutgifter brukes som grunnlag for konstruksjon av
produktivitetsindikatorer.

Korrigerte driftsutgifter inneholder:

Lønnsutgifter og sosiale utgifter, fratrukket sykepengerefusjon
(artene 010-099, fratrukket 710)

+ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens produksjon
   (artene 100-290)
+ Utlån (art 520) (spesielt ved vurdering av sosialtjenesten – utlån i

medhold av lov om sosiale tjenester)
+ Avskrivninger (art 590)
-  Fordelte utgifter (art 690)
-  Inntekter fra internsalg (art 790)

Kvalitet ”Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har,
som vedrører dets/dens evne til å tilfredsstille fastsatte behov eller krav
som er antydet.” (ISO/NS 9000)

Målgruppe En gruppe innbyggere som en bestemt tjeneste henvender seg til.
Målgruppen defineres med utgangspunkt i bestemte kjennetegn som
tilsier at medlemmene i målgruppen med høy sannsynlighet har behov
for den aktuelle tjenesten (for eksempel aldersgrupper, familiesituasjon
osv.).

Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter består av:
Lønns- og sosiale utgifter (artene 010-099)

+ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens
tjenesteproduksjon (artene 100-290)

+ Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens
egenproduksjon (artene 300-380)

+ Overføringsutgifter (artene 400-480)
+ Utlån (art 520)
+ Avskrivninger (art 590)
-  Salgsinntekter (artene 600-690)
-  Refusjoner (artene 700-790)
-  Overføringer, ekskl. statlig rammeoverføring og skatter (for 2000:

artene 810-890, fra 2001: artene 810, 830, 850, 880 og 890)
- Mottatte avdrag på lån m.v. (art 920)

Netto driftsutgiftene uttrykker den ”kommunale finansieringen” av en
bestemt funksjon eller tjeneste, dvs. den delen av den samlede
ressursinnsatsen som dekkes ved hjelp av kommunens frie inntekter
(rammeoverføring og skatteinntekter). Netto driftsutgiftene legges derfor
til grunn for beregning av prioriteringsindikatorer.

Prioritering Prioritering er et uttrykk for hvordan kommunen velger å disponere de
tilgjengelige ressursene.
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Prioriteringsindikatorer som benyttes i KOSTRA er først og fremst:
• Funksjonens andel av samlede netto driftsutgifter
• Netto driftsutgifter pr. innbygger
• Netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen

Produktivitet Forhold mellom produsert mengde av tjenester og omfanget av innsats-
faktorer som har blitt forbrukt under produksjonen.

Produktivitet = Antall produserte tjenester  (Output)
                                         Forbrukte ressurser     (Input)

Produktivitetsindikatorene i KOSTRA har som oftest en ”invers”
oppbygging (altså ”Input/Output”), for eksempel som enhetskostnader:
- Utgifter pr. tjeneste (eks.: utgifter pr. institusjonsplass)
- Utgifter pr. bruker (eks.: utgifter pr. elev)

Produktivitetsindikatorer skal i utgangspunkt vise alle ressurser som er
blitt brukt til produksjon av en bestemt tjeneste. I KOSTRA har en bare
full oversikt over ressursinnsatsen knyttet til kommunens egen
tjenesteproduksjon. For tjenester som kommunen kjøper har en bare
opplysninger om de kostnadene som kommunen dekker.
Produktivitetsindikatorer beregnes derfor bare for tjenester som
kommunen produserer i egen regi (altså ikke for institusjonsplasser som
kommunen kjøper av private institusjoner og lignende).

Ved beregning av produktivitetsindikatorene brukes korrigerte
driftsutgifter.

Standard Standard kan uttrykkes omfang og kvaliteten på innsatsfaktorene i
kommunens tjenesteproduksjon (jf. også strukturkvalitet).

Eksempler på standardindikatorer:
• Personaltetthet (antall årsverk pr. tjeneste eller pr. bruker)
• Kompetanse blant medarbeiderne innenfor en bestemt funksjon eller

tjeneste
• Andel énsengsrom på pleie- og omsorgsinstitusjonene

Strukturkvalitet Strukturkvalitet beskriver kvaliteten på innsatsfaktorene i kommunens
tjenesteproduksjon (medarbeidernes kompetanse, kvalitet på lokaler
m.m.). Strukturkvalitet kan illustreres ved hjelp av indikatorer for
tjenestenes standard.

I mangel av egnede mål for tjenestenes kvalitet (altså kvaliteten på det
brukeren faktisk har mottatt) brukes standard ofte som en indikator for
kvalitet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en entydig sammenheng
mellom kvaliteten på innsatsfaktorene og kvaliteten på de produserte
tjenestene.

Tjeneste En tjeneste er et konkret sluttprodukt som kommunale virksomheter
leverer sine brukere.

I KOSTRA registreres en rekke opplysninger knyttet til for eksempel
personellinnsats, antall brukere osv. for de enkelte tjenestene.

I regnskapet rapporteres imidlertid tall for grupper av tjenester som tar
sikte på å dekke de samme eller beslektede behov – funksjoner.
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økonomiske rammebetingelser, Rapporter 98/8,
Statistisk Sentralbyrå, Oslo

NOU 1996:1; Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for
kommuner og fylkeskommuner (innstilling nr. 1 fra
”Rattsøutvalget”)
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