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1 SAMMENDRAG 

Eidsvoll kommune har de siste årene hatt stort fokus på kostnadseffektiv drift og har fra 2014 til 
2016 hatt et netto driftsresultat som ligger stabilt over anbefalt minimumsnivå, hvilket antyder 
en oppbygging av økonomisk robusthet over tid. KOSTRA-tall har i tillegg vist at kommunen har 
relativt sett hatt et lavt kostnadsnivå tjenester, med noen unntak.  

På bakgrunn av en offentlig anskaffelse fikk BDO i oppdrag å gjennomføre KOSTRA-analyser på 
vegne av Eidsvoll kommune for 2017, og peke på forslag til spesifikke tjenesteområder som må 
sees nærmere på med tanke på tiltak og forbedringspotensial. 

Vår gjennomgang av KOSTRA-tall for 2017 viser at Eidsvoll kommune fortsatt har et stabilt og 
godt driftsresultat. I tillegg viser analysene at de største tjenestene (pleie og omsorg, grunnskole 
og barnehagetjenesten) drives med et lavt kostnadsnivå sammenlignet med Eidsvoll kommunes 
behov for disse tjenestene samt kostnadsnivået til relevante sammenligningskommuner. 
Nærmere undersøkelser av kommunens tjenester basert på KOSTRA-tall viser derimot at det er 
særlig to tjenesteområder som kommunen bør se nærmere på med tanke på effektivisering og 
forbedring, disse er: 

• Barnevernstjenesten 

• Sosialtjenesten 

I de neste avsnittene forklarer vi kort hva som synes å være utfordringen innen disse 
tjenesteområdene før vi kommer med våre anbefalinger til veien videre.  

Ad. Barnevernstjenesten 

KOSTRA-analyser viser at kommunen har et høyt utgiftsnivå sammenlignet med andre kommuner. 
Våre analyser viser at høye utgifter skyldes høy aktivitet både innenfor saksbehandling av 
meldinger og undersøkelsessaker, samt at andelen barnevernstiltak når barnet blir plassert av 
barnevernet er høy. Det sistnevnte er svært kostnadskrevende og kan være en av hovedårsakene 
til at kommunen har et høyt kostnadsnivå.  

Ad. Sosialtjenesten 

Våre analyser viser at Eidsvoll både har et høyere utgiftsbehov og en høyere ressursbruk relativt 
til de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget for dette tjenesteområdet. Den samlede 
ressursbruken ligger derimot over det beregnede utgiftsbehovet til kommunen, noe som også er 
gjeldende for utgifter fordelt på de ulike funksjonene per innbygger. Årsakene til de høye 
utgiftene skyldes primært at Eidsvoll har en høy andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, og 
blant disse er det mange som mottar stønad over relativt lang tid og har denne som viktigste 
hovedinntektskilde. I tillegg viser KOSTRA-tall at utgifter til råd og veiledning er særlig høy.  

Vår anbefaling til veiene videre 
På bakgrunn av vår gjennomgang av kommunens tjenester anbefaler vi at Eidsvoll kommune ser 
nærmere på en av de ovennevnte tjenestene i 2018. Dette innebærer analyser av årsaker til høy 
ressursbruk, ettersom KOSTRA-analyser alene ikke er tilstrekkelig for å avdekke rotårsaker til 
ressursbruken.  
 
Et eksempel på et tiltak kan være å gjennomføre nærmere analyser av kostnadsdrivere i 
barnevernet ved bruk av eksempelvis økonomiske analyser basert på regnskapstall og/eller 
prosesskartlegginger for å undersøke effektiviteten og flyten i saksbehandlingen. Dette vil kunne 
avdekke flaskehalser og rotårsaker til høy aktivitet i tjenesten.  
 
Avslutningsvis vil vi påpeke at eventuelle nærmere analyser må sees i lys av kommunens 
igangsatte aktiviteter på de ovennevnte områdene.  
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2 INNLEDNING 

2.1 MANDAT 

På bakgrunn av en offentlig anskaffelse fikk BDO i oppdrag å gjennomføre KOSTRA-analyser på 
vegne av Eidsvoll kommune. Formålet med anskaffelsen er å gi politisk ledelse et bedre 
beslutningsgrunnlag for prioritering av tjenester gjennom ulike typer analyser.  

BDOs mandat har vært å gjennomføre tidsserieanalyser av kommunens ulike tjenesteområder 
med fokus på ressursbruk sett opp imot blant annet behovet for tjenester. BDO fikk i tillegg i 
oppdrag å peke på forslag til spesifikke tjenesteområder som må sees nærmere på med tanke på 
tiltak og forbedringspotensial.  

2.2 METODE 

2.2.1 Metode 

Denne rapporten baserer seg på kvantitative analyser i form av tidsserieanalyser og 
tjenesteprofilanalyser. I de ulike analysene har vi gjort sammenligner av Eidsvoll kommune opp 
mot relevante sammenligningsgrunnlag. Slike relevante sammenligningsgrunnlag vil være et sett 
utvalgte kommuner eller alle kommuner i samme kommunegruppe som Eidsvoll (Kostragruppe 
13). Videre er det relevant å sammenligne med et gjennomsnitt av kommuner, f.eks. 
kommunene i Akershus samlet, kommunene i kommunegruppe 13 samlet, landet samlet uten 
Oslo og landet samlet inkl. Oslo. Sammenligningsgrunnlaget er forklart under de ulike 
analysetypene. 

De nøkkeltall og de kommuner som er valgt ut for sammenligning, er gjort i samarbeid med 
administrativ ledelse i Eidsvoll. 

Tidsserieanalysene har som formål å beskrive kostnadsutvikling innen de ulike 
tjenesteområdene siste fem år. De utvalgte nøkkeltallene og forklaringsvariablene er egnet til å 
kunne belyse potensielle sammenhenger i utviklingen innenfor et tjenesteområde. Vi har 
primært fokusert på kostnader per bruker og innbygger for de utvalgte tjenesteområdene.  
 
Her har vi særlig sammenlignet med følgende kommuner: 

• Vestby, Ullensaker, Nes, Nannestad, Nedre Eiker 
 
Bakgrunnen for dette er at disse kommunene anses særskilt relevante å sammenligne med. 

Tjenesteprofilanalysene kobler sammen data for et tjenesteområde fra ulike kilder (f.eks. 
KOSTRA, SSBs befolkningsstatistikk, Grønt hefte, Skoleporten) for å gi et bilde av hvordan 
Eidsvoll kommune skårer sammenlignet med et sett utvalgte kommuner. Denne analyseformen er 
meget velegnet for å synliggjøre et statusbilde for de ulike tjenesteområdene, og vil gi en god 
indikasjon på sammenhengen mellom: 

• Ressursbruk og behov for tjenestene i befolknings-/brukergrunnlaget 

• Ressursbruk og tjenestenivå 

I denne analysen benytter vi et bredere sammenligningsgrunnlag, der vi inkluderer 13 kommuner 
i tillegg til Eidsvoll kommune fra kommunegruppe 13. Bakgrunnen for dette er at vi i disse 
analysene benytter en analysemetode som sammenligner kommuner med ulike utgiftsbehov. På 
denne måten vil vi kunne si noe om hvorvidt utgiftsbehovet er en forklaringsvariabel i seg selv 
ifht. kostnads- og aktivitetsnivået i Eidsvoll sammenlignet med andre kommuner. 

Vi har gjennomført tjenesteprofilanalyser av følgende fem tjenesteområder: 

• Pleie og omsorg 

• Grunnskole 

• Barnehage 

• Barnevern 

• Sosialtjenesten 
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For de andre tjenesteområdene er det ikke like aktuelt å sammenligne behovet for tjenester 
med ressurser og aktivitet. Her vil vi kun gjennomføre tidsserieanalyser av utvalgte nøkkeltall. 
Dette inkluderer følgende tjenesteområder: 

• Kultur 

• Samferdsel 

• Administrasjon 

• Kommunehelse 

• Kommunale gebyrer 

2.2.2  Kilder 

Analysene i denne rapporten er i hovedsak basert på statistikk fra KOSTRA og indeks for beregnet 
utgiftsbehov Tabell E-k i Grønt hefte. Vi har også benyttet SSBs befolkningsstatistikk der dette 
har vært nødvendig, samt inkludert data fra Skoleporten i tjenesteprofilanalysen av 
grunnskoletjenesten.  

Nøkkeltall fra KOSTRA er i veilederen definert som følger1: 

• Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger, korrigert for 
dobbeltføringer som skyldes intern fordeling av utgifter og internkjøp   

• Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen 
tjenesteproduksjon pluss mva-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i kommunale 
regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. 

• Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, 
som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er 
trukket fra. Netto driftsutgifter uttrykker hvor mye frie inntekter som skatteinntekter og 
rammeoverføringer fra staten som er benyttet 

Som følge av Kommuneproposisjonen 20172 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
oppdatert delkostnadsnøklene til de ulike tjenesteområdene etter en gjennomgang. Vi har her 
imidlertid valgt å bruke de tidligere delkostnadsnøklene da denne rapporten har som formål å 
blant annet analysere tidsserier tilbake til 2013 og er således bakoverskuende. Ettersom 
kommunenes inntekter de tidligere årene har blitt fordelt etter tidligere delkostnadsnøkler 
benytter vi disse gjennom hele rapporten av hensyn til sammenlignbarhet.  

2.2.3 Avgrensninger og forbehold 

Vi vil understreke at analysene i denne rapporten i hovedsak er basert på KOSTRA-statistikk, som 
kun vil gi indikasjoner på utviklinger og sammenhenger. Grundigere analyser av hvert enkelt 
tjenesteområde må imidlertid iverksettes for at man skal kunne trekke tydeligere 
årsakssammenhenger og konklusjoner.  

I forbindelse med innføring av ny tabellstruktur og overgang til nytt produksjonssystem i KOSTRA 
påpeker SSB at endringer i utregningsmetoden av regnskapstall kan føre til at enkelte 
regnskapsbegrep viser ulike tall for årene 2015 og 2016 sammenlignet med gammel struktur.  

2.2.4 Rapportstruktur 

Rapportstrukturen er utarbeidet i samarbeid med Eidsvoll kommune. Rapporten er strukturert i 9 
ulike kapitler. Kapitel 2 tar for seg kommunens økonomiske status. Kapitel 3 tar for seg blant 
annet kommunens samlede behov for tjenester og hvordan dette har utviklet seg de siste årene. 
Kapitel 4 til 9 tar for seg kommunens ulike tjenester med særlig fokus på kostnadsutviklingen og 
forklarer på dette.  

                                                             

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2018 

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017 
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3 FINANSIELLE NØKKELTALL 

3.1 NETTO DRIFTSRESULTAT SOM ANDEL AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER  

Det viktigste nøkkeltallet for regnskapsresultat i kommunesektoren er netto driftsresultat som 
andel av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, renter 
og avdrag. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør ligge over tid på 
minimum 1,75 prosent for at en kommune skal ha sunn driftsøkonomi.  

Et netto driftsresultat som ligger over 1,75 prosent vil i større grad gjøre det mulig at kommunen 
bygger opp økonomisk robusthet til å håndtere uforutsette økte utgifter eller reduserte 
inntekter. Dette vil også kunne medføre at man ikke trenger å korrigere aktivitetsnivået med en 
gang det skjer endringer i rammebetingelsene. Nøkkeltallet indikerer med andre ord kommunens 
økonomiske handlefrihet. Andre forhold vil imidlertid også påvirke handlefriheten, herunder 
effektiviteten i kommunens ressursbruk på de ulike tjenesteområdene, investeringsbehovet, 
inntektsnivå mm. 

 

Figur 1 Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter. 2013 – 2017. I prosent. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune siden 2014 har hatt et netto driftsresultat som ligger 
stabilt over anbefalt minimumsnivå, hvilket antyder en oppbygging av økonomisk robusthet over 
tid. I perioden 2014-2016 var kommunens netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter 
høyere enn både landet uten Oslo og Kostragruppe 13. Andelen har imidlertid hatt en synkende 
trend de siste to årene, og har til sammen blitt redusert med i overkant av en tredel fra 
toppnivået 5,48 prosent i 2015. I 2017 utgjorde netto driftsresultatet 3,62 prosent av Eidsvoll 
kommunes brutto driftsinntekter, mot 3,71 prosent for landsgjennomsnittet og 3,97 prosent for 
Kostragruppe 13.  

3.2 NETTO RENTER OG AVDRAG SOM ANDEL AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER  

Et vedvarende høyt investeringsnivå som i hovedsak er finansiert av lån, vil binde opp en stor 
andel av driftsbudsjettet til dekning av renter og avdrag. Da blir det tilsvarende færre midler til 
den løpende drift og egenfinansiering av investeringer.  

Dette nøkkeltallet viser summen av renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. 
Formålet med indikatoren å vise hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til renter 
og avdrag, i hovedsak tilbakebetaling av lån.  
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Figur 2 Netto renter og avdrag som andel av brutto driftsinntekter. 2013 - 2017. I prosent. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommunes renter og avdrag siden 2014 har utgjort om lag 4 
prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Vi kan se at kommunen har lavere rente- og 
avdragsutgifter sett opp imot de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget. I 2017 var det 
kun Nes kommune som hadde lavere rente- og avdragsbelastning, og Eidsvoll har den siste 
femårsperioden ligget lavere enn, eller på nivå med, landsgjennomsnittet.  

3.3 NETTO LÅNEGJELD SOM ANDEL AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER  

Netto lånegjeld, det vil si langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler. 
Enkelte fylkesmenn har gitt uttrykk for at den langsiktige gjelden over tid ikke bør overstige 50 – 
60 prosent av driftsinntektene. Her vil imidlertid gjeldens sammensetning spille inn; bl.a. hvor 
stor andel av gjelden som er (helt/delvis) selvfinansierende (selvkostområdene). 

 

Figur 3 Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter. 2013 – 2017. I prosent.  Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at det kun er Nes kommune som ligger innenfor anbefalt nivå for netto 
lånegjeld. Eidsvoll kommune har siden 2014 hatt en netto lånegjeld på over 80 prosent av brutto 
driftsinntekter, med et maksimumsnivå på 87,3 prosent i 2015.  

3.4 DISPOSISJONSFOND SOM ANDEL AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 

Kommunen bør til enhver tid ha en «buffer» til å møte uforutsette hendelser, som svikt i 
inntekter eller økte utgifter. Kommunen vil sikre denne «bufferen» dersom et positivt netto 
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driftsresultat avsettes til disposisjonsfond. Oppbygging av et disposisjonsfond kan også bidra til 
at kommunen i større grad kan sikre et nivå på tjenestetilbudet dersom det skjer uforutsette 
endringer i driftsinntektene eller driftsutgiftene. 

Kommunens samlede avsetninger til fond viser hvor mye kommunen har satt av til senere års 
drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondet kan benyttes fritt til dekning av utgifter i både 
drifts- og investeringsregnskapet og gir dermed en større handlefrihet enn bundet egenkapital.  

 

Figur 4 Disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter. 2013 – 2017. I prosent. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune gradvis har bygget opp større økonomisk handlefrihet i 
løpet av den siste femårsperioden. Dette reflekterer trenden vist i Figur 1, og viser at store deler 
av et relativt stort netto driftsresultat i 2015 ble avsatt til disposisjonsfondet. Det økte fra 13,4 
prosent i 2015 til 17,8 prosent i 2016. Fram til 2016 er det bare Vestby kommune som har større 
disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter enn Eidsvoll. Fra 2016 til 2017 har imidlertid 
også Nannestad kommune hatt en kraftigere vekst i disposisjonsfondet sammenlignet med 
Eidsvoll kommune, som følge av et godt netto driftsresultat i 2016. Det er imidlertid viktig å 
være klar over at denne indikatoren ikke sier noe om ulike investeringsbehov mellom kommune i 
sammenligningsgrunnlaget, f.eks. på grunn av behovet for nyinvesteringer i formålsbygg eller 
rehabilitering av formålsbygg pga. vedlikeholdsetterslep. Spesielt sliter mange kommuner med 
store vedlikeholdsetterslep og moderniseringsbehov i sin bygningsmasse. 

4 FORDELING AV TOTALE UTGIFTER OG 
SAMLET UTGIFTSBEHOV 

4.1 RESSURSFORDELING PER TJENESTEOMRÅDE  

Figuren nedenfor viser Eidsvoll kommunes prosentvise fordeling av korrigerte brutto driftsutgifter 
til alle tjenesteområder i 2017. Helse og omsorg samt grunnskole er de mest ressurskrevende 
sektorene i kommunen.  
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Figur 5 Prosentvis fordeling av korrigerte brutto driftsutgifter i Eidsvoll kommune. 2017. Kilde: KOSTRA 

Ressursbruken over gjenspeiler til dels behovet for tjenester som vi ser på i neste avsnitt.  

4.2 SAMLET UTGIFTSBEHOV FOR TJENESTER 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i utgiftsbehov for Eidsvoll kommune fra 2013 til 2017. 
Kommunens samlede utgiftsbehov er beregnet som summen av utgiftsbehovet i de respektive 
tjenestene. Hvert av tjenesteområdene er gitt en vekt som angir utgiftsbehovet i indeksen. Pleie 
og omsorgssektoren har således størst vekt med 33,03 % på landsbasis. Utgiftsbehovet per 
tjeneste er regnet ut av KMD på bakgrunn av blant annet den relative andelen innbyggere per 
tjenesteområde samt andre indikatorer som har vist seg å ha en signifikant effekt på tjenestenes 
utgiftsnivå. Eksempler på dette kan være reiseavstand innad i kommunen eller den relative 
andelen med særlig ressurskrevende brukere som bor i kommunen.  

Område 

Sektorvekt/ 

Landsgjennom

-snitt 2013 2014 2015 2016 2017 

Pleie og omsorg 33,03 % 30,90 31,33 31,26 30,86 30,24 

Grunnskole 28,82 % 28,87 29,32 29,60 29,89 29,82 

Barnehage 16,42 % 16,94 17,36 17,52 17,53 17,42 

Barnevern 3,21 % 3,37 3,28 3,42 3,52 3,47 
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0,2
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2,1
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Helse og omsorg Grunnskolesektor

Barnehage Barnevern

Sosialsektoren samlet Kultursektoren

Samferdsel Administrasjon

Politisk styring og kontrollvirksomhet Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø

Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) Næringsforvaltning

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Brann- og ulykkesvern
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Sosialtjenester 4,96 % 4,57 4,52 4,72 4,93 4,96 

Administrasjon 9,34 % 8,60 8,82 8,81 8,80 8,63 

Kommunehelse 4,22 % 3,89 4,05 4,05 4,04 4,00 

Samlet behov 100 % 97,14 98,67 99,38 99,56 98,54 

Tabell 1 Utvikling i tjenestebehov for Eidsvoll kommune. 2013 - 2017. Kilder: Grønt hefte og Kommuneproposisjonen 

2017 

Tabellen viser at det samlede utgiftsbehovet for tjenester i Eidsvoll kommune ligger 2,86 
prosentenheter under landsgjennomsnittet (100-97,14) i 2013. Tjenestebehovet var imidlertid 
gradvis økende til og med 2016 (99,56), med en liten nedgang til 2017 til 98,54.  

Det var i hovedsak en vekst i behovet for tjenestene grunnskole, pleie og omsorg og barnehage 
som var årsaken til en økning i samlet behov fra 2013 til 2014. Dette er tjenesteområdene med 
høyest sektorvekter i det samlede behovet, og endringer i behovet for disse tjenestene vil 
således ha relativt større påvirkning på det samlede utgiftsbehovet i en kommune. 

Økningen i samlet behov for 2015 og 2016 skyldes også et økt behov for grunnskoletjenester, men 
samtidig en vekst i behovet for barnevernstjenester og sosialtjenester. Videre viser tabellen at 
Eidsvoll kommune under hele femårsperioden har et høyere behov for tjenestene grunnskole, 
barnehage og barnevern enn landsgjennomsnittet. For hvert tjenesteområde vil vi se nærmere 
på hvilke faktorer som forklarer hvorfor Eidsvoll kommune har et lavere eller høyere behov for 
tjenester sammenlignet med andre kommuner og gjennomsnittet for landet. Dette er en særlig 
viktig faktor for å kunne vurdere kostnads- og aktivitetsnivået i Eidsvoll sammenlignet med andre 
kommuner. Et høyere kostnads- og aktivitetsnivå kan skyldes at utgiftsbehovet rett og slett er 
høyere innenfor enkelte tjenesteområder. Der det ikke er forklart av utgiftsbehovet, vil det 
være relevant å studere om effektiviteten er en forklaringsvariabel. Litt forenklet bør en analyse 
av kostnads- og aktivitetsnivået inkludere følgende overordnede forklaringsvariabel: 

• Utgiftsbehovet i kommunen (slik KMD selv beregner dette som grunnlag av inntektsfordelingen 
mellom kommunene) 

• Effektiviteten i tjenestene i kommunen sammenlignet med andre kommuner 

En ordinær KOSTRA-analyse uten å se til forskjellene i utgiftsbehovet vil være svært upresis som 
grunnlag for å kunne mene noe om kostnadseffektiviteten i Eidsvoll kommune. Et av 
hovedformålene med denne rapporten er derfor å kunne skille ut forhold som indikerer 
effektivtetsforskjeller mellom Eidsvoll og andre sammenlignbare kommuner. For å kunne gjøre 
dette, må blant annet vise forskjeller i utgiftsbehov. Dette vil vi se nærmere på i de 
etterfølgende analysene fra kapittel 5 og utover. 
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5 ANALYSE AV PLEIE OG OMSORG 

5.1 KORT SAMMENDRAG AV FUNNENE I DETTE KAPITTELET 

KOSTA-tall viser at kommunen driver pleie- og omsorgstjenester med relativt lave kostander målt 
per bruker. Et stabilt kostnadsnivå for hjemmetjenester i Eidsvoll kommune de siste årene kan 
forklares med en reduksjon i antall brukere over 80 år samt en nedgang i andel brukere med 
omfattende bistandsbehov innen alle aldersgrupper. Disse faktorene kan ha utlignet en mulig 
kostnadsøkning som følge av en økning i antall brukere av hjemmetjenester 0-66 år.   

Våre KOSTRA-analyser viser at Eidsvoll kommune har en høy andel brukere av hjemmetjenester 
innen ulike aldersgrupper. Særlig har det vært en markant økning i andelen brukere i 
aldersgruppen 0-66 år de siste to årene. Kommunen har også høyere utgifter per bruker av 
hjemmetjenestene sammenlignet med for eksempel Vestby, Nannestad og Nedre Eiker.  

5.2 UTGIFTSBEHOVET FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER 

Figuren under viser utviklingen i utgiftsbehovet for pleie- og omsorgstjenester for Eidsvoll 
kommune og de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget mot landsgjennomsnittet. Vi kan 
se at alle kommunene har hatt et behovsnivå under snittet i hele analyseperioden.  

 

Figur 6 Behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunene mot landsgjennomsnittet. 2013 – 2017. Kilder: Grønt Hefte 

og Kommunebarometeret 2017 

Fra 2014 til 2016 hadde imidlertid Eidsvoll kommune det høyeste utgiftsbehovet blant 
kommunene i utvalget. Økningen fra 2013 til 2014 ble drevet av en vekst i innbyggere over 89 år 
og PU over 16 år, som er blant de mest behovsdrivende delindeksene i utgiftsbehovet til pleie og 
omsorg. Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Eidsvoll har deretter blitt noe redusert i løpet 
av perioden, hvilket i hovedsak skyldes nedgang i innbyggere over 80 år og PU over 16 år. 
Sistnevnte variabel sier noe om helsetilstanden i befolkningen.3 Denne trenden skiller seg fra 
behovsutviklingen til Vestby, Ullensaker og Nedre Eiker de siste to årene, som heller har hatt en 
vekst i behovet innen pleie og omsorg.  

5.3 TIDSSERIEANALYSER AV PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 

Om vi ser på de totale utgiftene til pleie og omsorg så viser Kostra-tall (figuren under) at Eidsvoll 
kommune har betydelige lavere kostnader per innbygger sammenlignet med Kostra-gruppe 13, 

                                                             

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017 
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gjennomsnittet for kommuner i Akershus og gjennomsnittet for landet uten Oslo. Eidsvoll har 
derimot noe høyere kostnader per innbygger sammenlignet med Nannestad, Ullensaker og 
Vestby.  

 

 

Figur 7: Brutto driftsutgifter til helse og omsorg per innbygger for 2017. Kilde: KOSTRA 

Om vi derimot ser på kostnadsutviklingen per bruker viser figuren under et noe annet bilde.  

 

 

Figur 8 Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker av pleie- og omsorgstjenester. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren over viser at Eidsvoll kommune har hatt et betydelig lavere kostnadsnivå per bruker enn 
Akershus, Kostragruppe 13 og resten av landet samt enkelte kommuner. I 2017 hadde Eidsvoll det 
laveste kostnadsnivået av alle i sammenligningsgrunnlaget. Det har likevel vært en stigende 
trend blant alle kommunene de siste årene.  

Ettersom pleie og omsorg er et omfattende tjenesteområde og inkluderer mange ulike tjenester, 
ser vi det som formålstjenlig å dele området inn i hjemmetjenester og institusjonstjenester for å 
kunne se nærmere på hvorfor kommunen har tilsynelatende lave utgifter per bruker.  For hvert 
område vil vi først presentere et nøkkeltall som viser kostnadsutviklingen, som vi deretter 
analyserer gjennom uvalgte nøkkeltall og forklaringsvariabler. 
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5.4 HJEMMETJENESTER 

5.4.1 Kostnadene per bruker har vært stabil i perioden fra 2014-2017 

 

Figur 9 Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker av hjemmetjenester. I kroner. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Fra 2013 til 2017 har Eidsvoll kommune hatt en kostnadsvekst på 13,9 prosent, som er noe over 
landsgjennomsnittet på 11,7 prosent. Dersom man ser på utviklingen de siste fire årene, har 
imidlertid brutto driftsutgifter per bruker av hjemmetjenester økt med bare 0,5 prosent mot et 
landsgjennomsnitt på 4,2 prosent. Til sammenligning har Ullensaker kommune og Nes kommune 
hatt en kostnadsvekst på henholdsvis 14,5 prosent og 36,7 prosent i samme tidsperiode.  

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har et lavt kostnadsnivå for hjemmetjenester 
sammenlignet med nabokommunene Ullensaker og Nes, samt gjennomsnittet for Akershus, 
Kostragruppe 13 og landet. Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker av hjemmetjenester i 
Eidsvoll kommune var i 2017 på 217 685 kr.  

Det er viktig å påpeke at utgifter til hjemmetjenester i KOSTRA også omfatter utgifter til 
bemannede omsorgsboliger, hvilket kan bidra til å gi et litt misvisende bilde av kostnadene til 
hjemmetjenesten dersom disse utgiftspostene er store. Denne utgiftsføringen er dog gjeldende 
for alle kommunene i KOSTRA-sammenheng.  

En annen faktor som kan drive kostnader per bruker av hjemmetjenester oppover er 
befolkningstettheten i en kommune, som kan variere fra kommune til kommune. Eidsvoll 
kommunes hjemmetjeneste er preget av befolkning i ytterpunkter, noe som gir lengre 
reiseavstander. For å kunne si noe om årsakene til den relative lave ressursbruken i 
hjemmetjenestene sammenlignet med andre utvalgte kommuner har vi sett nærmere på 
dekningsgrad og brukertyngde innen hjemmetjenester. Etter vår erfaring er dette de mest 
kostnadsdrivende faktorene for hjemmetjenester i kommuner.  

5.4.2 Dekningsgraden for brukere over 67 år av hjemmetjenester er redusert noe fra 2015 til 2017 

Vi har først tatt utgangspunkt i dekningsgrad fordelt på ulike aldersgrupper. Figuren nedenfor 
viser at antall brukere av hjemmetjenester over 80 år i Eidsvoll kommune har vært stabil i et 
femårsperspektiv. Antall brukere over 80 år har derimot variert i løpet av perioden, og sunket i 
2016 og 2017.  
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Figur 10 Antall brukere av hjemmetjenester over 80 år per 1000 innbygger over 80 år. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Eidsvoll kommune ligger noe under landsgjennomsnittet i 2017, men over de fleste av de andre 
kommunene. Unntaket er Nannestad, som hadde 361 brukere av hjemmetjenester over 80 år per 
1000 innbygger over 80 år. 

 

 

Figur 11 Antall brukere 67-79 år per 1000 innbygger 67-79 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Utviklingen i antall brukere 67-79 år har også vært noe varierende de siste fem årene. I et 
femårsperspektiv har antall brukere per 1000 innbygger økt med om lag 11 prosent, mens 
antallet har blitt redusert med 1,4 prosent siden 2015. For denne aldersgruppen ligger imidlertid 
Eidsvoll kommune høyest av alle i sammenligningsgrunnlaget, inkludert landsgjennomsnittet, i 
perioden 2015-2017. Antall brukere 67-79 år per 1000 innbygger 67-79 år var 72,1 i 2017. 

5.4.3 Andelen brukere under 66 år av hjemmetjenester har økt markant fra 2015 til 2017 

Når det gjelder antall brukere av hjemmetjenester under 66 år, har Eidsvoll kommune hatt en 
økning de siste to årene (se figuren nedenfor). Antall brukere har steget fra 390 i 2015 til 484 i 
2017. Dette er en markant økning i aktivitet rettet mot særlig ressurskrevende brukere, som også 
kan forklare en del av kostnadsøkningen for hjemmetjenester innen pleie- og omsorgssektoren. 
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Figur 12 Antall brukere av hjemmetjenester 0-66 år per 1000 innbygger 0-66 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har et høyere antall brukere av hjemmetjenester 
under 66 år sammenlignet med de andre kommunene i utvalget. Likevel lå kommunen rett under 
landsgjennomsnittet på 22,9 i 2017.  

Figuren nedenfor viser andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år med omfattende 
bistandsbehov. Denne variabelen beskriver brukertyngde blant mottakere av hjemmetjenester. 
Desto mer omfattende bistandsbehovet til en bruker er, desto mer ressurskrevende vil brukeren 
potensielt være.  

 

Figur 13 Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år med omfattende bistandsbehov. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Av Figur 13 kan vi se at Eidsvoll kommune har hatt en nedgang i andelen brukere 0-66 år med 
omfattende bistandsbehov. Tatt i betraktning at antall brukere i samme aldersgruppe har gått 
opp, kan denne nedgangen i bistandsbehov ha medvirket til å holde kostnadene per bruker i 
hjemmetjenesten stabilt de siste tre årene. Figuren viser også at Eidsvoll kommune i 2017 hadde 
den laveste andelen brukere 0-66 år med omfattende bistandsbehov, og ligger på nivå med 
landsgjennomsnittet rundt 19 prosent.  
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Figur 14 Andel brukere av hjemmetjenester over 67 år med omfattende bistandsbehov. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Den samme nedadgående trenden vises også i andel brukere over 67 år med omfattende 
bistandsbehov. Også for denne aldergruppen Eidsvoll kommune en lavere andel enn de fleste 
andre i sammenligningsgrunnlaget i 2017. Unntaket er Ullensaker kommune, som har en andel lik 
10,4 prosent mot Eidsvolls andel på 11,1 prosent.  

5.5 INSTITUSJONSTJENESTER 

5.5.1 Kostnadene per kommunale plass har økt fra 2013 til 2017 

 

 

Figur 15 Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Fra 2013 til 2017 har Eidsvoll kommune hatt en kostnadsvekst per plass innen 
institusjonstjenester på nær 12 prosent. Utviklingen har variert i løpet av perioden, med et 
minimumsnivå på 872 833 kr i 2015 mot et landsgjennomsnitt på 1 061 104 kr. Siden 2015 har det 
imidlertid vært en kostnadsvekst på 16 prosent, hvilket er nest høyest i 
sammenligningsgrunnlaget. Vestby er unntaket da kommunen hadde en kostnadsvekst på over 26 
prosent i samme tidsperiode.  

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune likevel har hatt det laveste kostnadsnivået for 
institusjonstjenester i 2016 og 2017, til tross for at vi får opplyst at utgifter til kommunens 
dagavdeling i KOSTRA er registrert på f253 til og med 2016. Korrigerte brutto driftsutgifter per 
kommunal plass i Eidsvoll kommune var i 2017 på 1 014 381 kr.  
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5.5.2 Eidsvoll kommune har fortsatt en noe høy andel brukere av pleie og omsorgstjenester på 
institusjon  

Figurene nedenfor viser utviklingen i utvalgte nøkkeltall og forklaringsvariabler som skal beskrive 
dekningsgrad og brukertyngde innen institusjonstjenester i Eidsvoll kommune.  

Siden 2014 har Eidsvoll kommune hatt en høy andel beboere over 67 år på institusjon relativt til 
de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget (se figuren under). For 2017 har Eidsvoll 
likevel 0,2 prosentpoeng lavere andel beboere på institusjon enn landsgjennomsnittet. Høyere 
dekningsgrad gir høyere aktivitet på institusjoner, hvilket kan være mer ressurskrevende for 
kommunene.  
 

 

Figur 16 Andel innbyggere over 67 år som er beboere på institusjon. 2013 - 2017. Kilder: KOSTRA og SSBs 

befolkningsstatistikk 

Andel beboere over 67 år i Eidsvoll har en utvikling som i liten grad samsvarer med 
kostnadsutviklingen per plass, med unntak av for 2016. Dette året økte andelen beboere fra 5,9 
prosent til 6,3, mens kostnader per plass økte med i overkant av 12 prosent.  
 
Nedenfor har vi splittet andel beboere inn i aldersgruppene 67-79 år og over 80 år for å få et 
nærmere innblikk i dekningsgraden innen institusjonstjenester.  
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Figur 17 Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon. 2013 - 2017. Kilder: KOSTRA og SSBs 

befolkningsstatistikk 

Figuren ovenfor viser en tilsvarende utviklingstrend i Eidsvoll kommune som for andelen beboere 
over 67 år. Sett bort ifra variasjoner fra år til år har andel innbyggere 67-79 år som er beboere 
på institusjon i Eidsvoll økt noe i løpet av femårsperioden, fra 1,5 prosent i 2013 til 1,65 prosent 
i 2017. Med unntak av 2016, har Eidsvoll kommune en lavere andel beboere mellom 67-79 år enn 
landsgjennomsnittet.  
 
 

 

Figur 18 Andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. 2013 – 2017. Kilder: KOSTRA og SSBs 

befolkningsstatistikk 

Ser vi på andel innbyggere over 80 år som er beboer på institusjon, som vist i figuren ovenfor, 
har Eidsvoll kommune ligget høyest blant kommunene i sammenligningsgrunnlaget siden 2014. 
Samtidig var det en markant nedgang fra 19,7 prosent i 2016 til 15,7 prosent i 2017. Til 
sammenligning var landsgjennomsnittet henholdsvis 14,3 prosent og 13,8 prosent tilsvarende år.  
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Figur 19 Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år. 2013 – 2017. Kilder: KOSTRA og SSBs 

befolkningsstatistikk 

Figuren ovenfor viser utviklingen i andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år. 
Utviklingen har vært relativt stabil i løpet av perioden, og viser at Eidsvoll har en dekningsgrad 
på 22,2 prosent i 2017. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet, Akershus og Kostragruppe 13, 
som har dekningsgrader på henholdsvis 18,6 prosent, 18,7 prosent og 16,97 prosent.  
 
Antall disponible institusjonsplasser i Eidsvoll kommune har økt fra 164 i 2015 til 176 i 2017. Fra 
2015 til 2016 var det imidlertid en reduksjon i antall kommunale plasser og en økning i antall 
private plasser, mens fra 2016 til 2017 var utviklingen den omvendte. Dette tilsier at det er en 
økning i korrigerte brutto driftsutgifter som har gitt en svak kostnadsvekst per kommunale plass 
(som vist i figur 15). 
 

5.5.3 Andelen beboere på langtidsopphold er synkende mens andelen oppholdsdøgn på tidsbegrensede 
plasser øker 

 

 

Figur 20 Andel beboere på langtidsopphold i institusjon med omfattende bistandsbehov. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Andelen beboere med omfattende bistandsbehov i Eidsvoll kommune har blitt markant redusert 
siden 2015, og er i 2017 vesentlig lavere enn de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget 
(se figuren over). For landet og Kostragruppe 13 har utviklingen vært motsatt. For disse 
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grupperingene er andelen brukere med omfattende bistandsbehov henholdsvis 85 og 82,25 
prosent, mot Eidsvolls 73,2 prosent.  

Brukere med omfattende bistandsbehov kan potensielt være mer ressurskrevende for kommunen. 
På bakgrunn av KOSTRA-tallene ser det ikke ut til at utviklingen i andel brukere med omfattende 
bistandsbehov er en medvirkende årsak til økte utgifter per plass i institusjonstjenesten i Eidsvoll 
kommune.  

En annen viktig forklaring på økte kostnader er antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i 
institusjon. Denne beskriver hvor lenge brukere av korttidsplasser i gjennomsnitt er innlagt på 
institusjon, der lengre opphold potensielt kan være mer ressurskrevende for kommunen.  

 

 

Figur 21 Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune mellom 2013 og 2016 har hatt flere oppholdsdøgn per 
opphold relativt til sammenligningsgrunnlaget. Utviklingen har også vært varierende, med et 
maksimum i 2014 på 35,8 døgn. Til sammenligning har gjennomsnittene for landet, Akershus og 
Kostragruppe 13 ligget stabilt rundt 20 døgn. I 2017 har derimot Vestby et høyere antall 
oppholdsdøgn enn Eidsvoll da kommunene ligger på henholdsvis 30,1 og 29,8 døgn. 
 

5.6 OPPSUMMERING MED TJENESTEPROFILANALYSE AV PLEIE- OG 
OMSORGSTJENESTEN 

En tjenesteprofilanalyse av pleie- og omsorgsområdet kan tegne et bilde av hvordan Eidsvoll 
kommune skårer sammenlignet med et sett med utvalgte kommuner. Denne analyseformen er 
velegnet for å vise sammenhengen mellom ressursbruk og behovet for tjenester. 
Tjenesteprofilanalysen muliggjør også et større sammenligningsgrunnlag og fungerer sånn sett 
som en god oppsummering av kommunens muligheter og utfordringer. Denne analysen inkluderer 
i tillegg til hjemmetjenester og institusjonstjenester analyser av aktivisering og kostnader til 
lokaler.  

Figuren nedenfor viser tjenesteprofilanalysen for Eidsvoll kommune mot de 13 andre kommunene 
med tilsvarende utgiftsbehov i sammenligningsgrunnlaget. Søylene i figuren beskriver pleie- og 
omsorgssektoren i Eidsvoll kommune for 2017, mens gjennomsnittet av alle kommunene er 
normalisert til 100 og vises som en linje.  
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Figur 22 Tjenesteprofilanalyse av pleie- og omsorgssektoren i Eidsvoll kommune mot 13 sammenlignbare kommuner. 

Kilder: KOSTRA, Grønt Hefte og SSBs befolkningsstatistikk 

Oversikten viser at Eidsvoll kommune har et tjenestebehov likt gjennomsnittet til kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget. Likevel kan vi se at kommunen har lavere brutto og netto 
driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger sammenlignet med de samme kommunene.  

Den relativt lave ressursbruken til Eidsvoll kommune kan i stor grad forklares av svært lave netto 
driftsutgifter til aktivisering per innbygger og netto driftsutgifter til institusjonslokaler per plass 
sammenlignet med de andre kommunene. I tillegg har vi sett i tidsserieanalysene at kommunen 
har lave utgifter knyttet til brukere om omfattende bistandsbehov.  

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester i institusjon ligger også lavere enn 
gjennomsnittet, selv om kommunen har en noe høyere andel innbyggere over 67 år som bor på 
institusjon. Samtidig viser våre analyser at Eidsvoll skårer lavest på antall legetimer per beboer i 
institusjon blant kommunene. 

Netto driftsutgifter til hjemmetjenester i Eidsvoll kommune ligger på gjennomsnittet, til tross 
for at kommunen har en høyere andel brukere av hjemmetjenesten både over og under 67 år.  

Oppsummert kan vi si at Eidsvoll kommune har noe lavere ressursbruk innen pleie og omsorg 
sammenlignet mot de øvrige kommunene og sammenlignet med forventet behov. Særlig benyttes 
det mindre ressurser på aktivisering og institusjonslokaler.  

6 ANALYSE AV GRUNNSKOLE 

6.1 KORT SAMMENDRAG AV FUNNENE I DETTE KAPITTELET 

Behovet for grunnskoletjenester har vært stabilt over de siste fem årene. Samtidig har Eidsvoll 
hatt den svakeste kostnadsutviklingen blant kommunene vi har sammenlignet med i perioden fra 
2013 til 2017.  

Den relativt svake kostnadsutviklingen kan skyldes høyere gruppestørrelser på barne- og 
ungdomsskolen samt en noe lavere andel lærere med universitets- og høyskoleutdanning 
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sammenlignet med gjennomsnittet for landet. I tillegg ser vi at Eidsvoll kommune har færrest 
timer til spesialundervisning blant kommunene. 

Oppsummert har Eidsvoll noe lavere ressursbruk innen grunnskolesektoren enn 
sammenligningskommunene, også noe lavere enn kommunens utgiftsbehov skulle tilsi. 

6.2 UTGIFTSBEHOVET FOR GRUNNSKOLETJENESTER 

Figuren under viser utviklingen i utgiftsbehovet for grunnskoletjenester i Eidsvoll kommune og de 
andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget mot landsgjennomsnittet. Vi kan se at det er 
relativt stor variasjon i behovet mellom kommunene, og de fleste har et behovsnivå som er over 
landsgjennomsnittet.  

 

Figur 23 Behovet for grunnskoletjenester i kommunene mot landsgjennomsnittet. 2013 – 2017. Kilder: Grønt Hefte og 

Kommunebarometeret 2017 

Figuren viser at Eidsvoll kommunes behov for grunnskoletjenester har vært relativt stabilt de 
siste tre årene. Vi kan dog se at behovet har økt jevnt fra 2013 til 2016, med en svak nedgang fra 
2016-2017. Denne utviklingen skyldes i hovedsak en økning i innbyggere 6-15 år, mens nedgangen 
mellom 2016 og 2017 var forårsaket av en reduksjon i basiskriteriet. Dette er delindeksene med 
høyest vekting (delkostnadsnøkkel) i utgiftsbehovet for grunnskole.  

 

6.3 TIDSSERIEANALYSER AV GRUNNSKOLESEKTOREN 

6.3.1 Eidsvoll kommune har hatt den svakeste kostnadsutviklingen blant kommunene i perioden 

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen for grunnskolesektoren. Korrigerte brutto 
driftsutgifter inkluderer alle relevante funksjoner og representerer således alle kommunens 
utgifter til grunnskole. Dette inkluderer utgifter til grunnskole, skolefritidstilbud, skolelokaler og 
skoleskyss (funksjoner 202, 215, 222, 223).  
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Figur 24: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren per elev. I kroner. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren viser at Eidsvoll har hatt den svakeste kostnadsøkningen blant kommunene. I perioden 
fra 2013 til 2017 har kostnadene til grunnskolesektoren per elev økt med rundt 8 prosent. Til 
sammenligning har kostnadsøkningen i Ullensaker og Vestby vært på nær 22 prosent.  

Eidsvoll kommune er også blant kommunene med lavest kostnadsnivå innen grunnskolesektoren. I 
2017 var det kun Nedre Eiker som hadde lavere kostnader per elev enn Eidsvoll. For disse 
kommunene var kostnadsnivået på henholdsvis 112 391 kr og 106 052 kr per elev, mot et 
landsgjennomsnitt på 122 803 kr per elev. 

I de påfølgende avsnittene har vi analysert kostnadsutviklingen i grunnskolesektoren til Eidsvoll 
kommune med utgangspunkt i potensielle kostnadsdrivende nøkkeltall og forklaringsvariabler fra 
KOSTRA.  

Den første variabelen vi har sett på er antall elever per skole (se figuren nedenfor). Små skoler 
er ofte dyrere enn store skoler grunnet alle faste kostnader som må fordeles på færre elever.  

 

Figur 25 Antall elever per kommunal skole. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren viser at Eidsvoll kommune har hatt en markant økning i antall elever per skole fra 2013 
til 2017. I løpet av femårsperioden har økningen vært på 18,5 prosent, mot 5-6 prosent for 
Kostragruppe 13, Akershus og landet. Ingen av de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget 
har hatt en tilsvarende vekst i antall elever per skole.  Likevel har Ullensaker og Nedre Eiker i 
snitt større skoler enn Eidsvoll i 2017, med henholdsvis 327 og 320 elever per skole mot 307 i 
Eidsvoll kommune.  

Videre er andelen årsverk (et overordnet mål på lærertetthet) en viktig forklaring på eventuelle 
økte kostnader.  
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Figur 26 Andel avtalte årsverk i grunnskolen. I prosent. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser andel avtalte årsverk i grunnskolen mellom 2013 og 2017. Utviklingen har 
vært noe variert for Eidsvoll kommune, med en vekst fra 2014 til 2016 og en reduksjon fra 2016 
til 2017. Samlet vekst for Eidsvoll i femårsperioden er om lag 5 prosent, høyest av alle i 
sammenligningsgrunnlaget.  
 
Vi kan imidlertid se at tre av de fem sammenlignbare kommunene har en høyere andel avtalte 
årsverk i 2016 og 2017. Vestby ligger høyest med 33,9 prosent i 2017, etterfulgt av Ullensaker 
(31,5 prosent), Nannestad (30,9 prosent) og Eidsvoll (29,4 prosent). Til sammenligning er 
landsgjennomsnittet på 24,2 prosent.  
 
Utover andel årsverk er de ansattes utdannelse en kostnadsdrivende faktor da lærere med faglig 
og pedagogisk utdanning fra universitet eller høyskole har høyere lønnsutbetalinger. Figuren 
nedenfor gir derfor en oversikt over utviklingen i andel lærere med universitets-
/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning i perioden 2013-2017. 
 

 

Figur 27 Andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 
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Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har hatt en økning i andel lærere med universitets-
/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning fra 2015, som var minimumsnivået i 
femårsperioden. Økningen var på 6,3 prosent, betraktelig over Akershus, Kostragruppe 13. Flere 
kommuner har hatt en nedgang i denne andelen, hvorav den kraftigste reduksjonen er i 
Nannestad på -9,5 prosent. 

I 2017 har likevel Eidsvoll den tredje laveste andelen, som er på 80,5 prosent mot 
landsgjennomsnittet på 86,8 prosent. Utviklingen i andel lærere med høyere og pedagogisk 
utdanning tilsvarer utviklingen i kostnadsnivået for grunnskole i Eidsvoll kommune, og kan derfor 
bidra til å forklare de relativt sett lave kostnadene for dette tjenesteområdet. Ledelsen i 
kommunen opplyser imidlertid om en mulig feilrapportering av utdanning for Eidsvoll kommunes 
lærere. En korreksjon i KOSTRA-innrapporteringen kan dermed gi et litt annet bilde av 
sammenhengene innen dette tjenesteområdet.  

Den neste variabelen vi har sett på er gruppestørrelse. Utgangspunktet er at høy 
gruppestørrelse, det vil si et høyere antall elver per lærer, er kostnadsbesparende.  

 

 

Figur 28 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. - 10. trinn. Antall elever. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll har den nest største gjennomsnittlige gruppestørrelsen blant 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget i 2017. Mellom 2015-2017 har denne likevel falt fra 16,3 
til 15,4. Mindre gruppestørrelser kan være mer kostnadsdrivende, og har potensielt vært med på 
å drive kostnadsnivået for grunnskole oppover.  
 
Videre er skoleskyss en del av kommunenes tjenesteproduksjon til grunnskole, og kostnadene vil 
øke desto flere elever som benytter seg av tilbudet. Figuren nedenfor viser andel elever som fikk 
skoleskyss mellom 2013 og 2017.  
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Figur 29 Andel elever som får skoleskyss. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at andel elever som får skoleskyss i Eidsvoll kommune ikke har endret seg 
stor de siste fire årene, men har ligget stabilt rundt 31 prosent. Dette er relativt høyt 
sammenlignet med Akershus, Kostragruppe 13 og enkelte kommuner i sammenligningsgrunnlaget, 
men betydelig lavere enn Nes kommune som ligger på nær 49 prosent. 
 
Eidsvoll kommune opplyser at mange elever har ordinær skoleskyss grunnet bebyggelse i hele 
kommunens utstrekning og mer sentraliserte og større skoler. Det er imidlertid også flere elever 
som får skoleskyss grunnet farlig skolevei i tillegg til at kommunen har to innføringsklasser med 
elever som skysses til skolen. Dette kan forklare de høye utgiftene til skoleskyss sammenlignet 
med andre kommuner og landsgjennomsnittet.  
 
Spesialundervisning krever ekstra ressurser og kan potensielt drive kostnadene til grunnskole 
oppover dersom tjenesteproduksjonen innen dette området øker. I figuren nedenfor har vi sett 
på utviklingen av spesialundervisning for Eidsvoll og sammenligningskommunene.  

 

Figur 30 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren viser at Eidsvoll kommune de siste to årene har hatt en nedgang i andel timer 
spesialundervisning fra 16,4 prosent i 2015 til 14,4 prosent i 2017.  

Fra 2014 til 2015 hadde kommunen derimot en økning i andel timer til spesialundervisning på 55 
prosent. Utviklingen i dette nøkkeltallet gjenspeiler dermed ikke i stor grad kostnadsutviklingen 
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for grunnskolesektoren i perioden 2013-2017, men kan bidra til å forklare et relativt lavere 
kostnadsnivå for grunnskoletjenester i Eidsvoll kommune.  

Den siste faktoren vi har sett på er skolefritidstilbud (SFO), som potensielt kan være 
kostnadsdrivende om kommunen velger å subsidiere SFO gjennom grunnskolebudsjettene.  

 

Figur 31 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren over viser utviklingen i andel barn 6-9 år som benytter seg av skolefritidstilbudet. Vi kan 
se at de fleste kommunene har hatt en gradvis nedgang i denne andelen gjennom hele 
tidsperioden. Eidsvoll kommune har hatt den sterkeste reduksjonen i andel barn i SFO, på hele 
24 prosent mot et landsgjennomsnitt på 5,5 prosent. Kommunen opplyser om at denne 
reduksjonen kan skyldes at det er etablert et privat SFO i Eidsvoll av Eidsvoll Turn.  

I 2017 benyttet 42,1 prosent av innbyggere 6-9 år seg av skolefritidsordningen i Eidsvoll 
kommune. Dette var den laveste andelen i sammenligningsgrunnlaget, hvorav Vestby kommune 
lå på 75,4 prosent og landsgjennomsnittet var 57 prosent.  

Av de utvalgte nøkkeltallene og forklaringsvariablene fra KOSTRA er det utviklingen i andel 
årsverk, andel lærere med høyere og pedagogisk utdanning samt gjennomsnittlig gruppestørrelse 
som best sammenfaller med kostnadsutviklingen for grunnskolesektoren i Eidsvoll kommune.  

6.4 OPPSUMMERING MED TJENESTEPROFILANALYSE AV GRUNNSKOLETJENESTEN 

En tjenesteprofilanalyse av grunnskolesektoren kobler sammen data fra Grønt Hefte, KOSTRA, 
SSBs befolkningsstatistikk og Skoleporten for å danne et bilde av hvordan Eidsvoll kommune 
skårer sammenlignet med et sett utvalgte kommuner.  

Analysen gir en indikasjon på sammenhengen mellom ressursbruk, behov, aktivitet og kvalitet 
innen grunnskolesektoren. For å måle ressursbruk benytter vi netto driftsutgifter per innbygger i 
grunnskolealder, fordelt på de ulike funksjonene. Aktivitet måles i gruppestørrelser, elever og 
spesialundervisning. Videre bruker vi resultater og svar på elevundersøkelsen fra Skoleporten 
som kvalitetsindikatorer.  
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Figur 32 Tjenesteprofilanalyse av grunnskolesektoren i Eidsvoll kommune mot 13 sammenlignbare kommuner. Kilder: 

KOSTRA, Grønt Hefte, SSBs befolkningsstatistikk og Skoleporten 

Figuren over viser at behovet for grunnskoletjenester i Eidsvoll kommune ligger på 100, det vil si 
på gjennomsnittet for kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år ligger 3 prosent lavere, til tross for at utgifter til 
skoleskyss og skolefritidstilbud er over snittet.  

Den noe lavere ressursbruken kan skyldes at kommunen har noe lavere driftsutgifter f202) og 
utgifter til skolelokaler enn de øvrige kommunene. Lavere driftsutgifter (f202) som i all hovedsak 
består av lønnsutgifter, kan forklares med noe høyere gruppestørrelser på både barne- og 
ungdomsskolen, hvilket er mindre ressurskrevende ettersom det er flere elever per lærer. I 
tillegg ser vi at Eidsvoll kommune har færrest timer til spesialundervisning blant kommunene.  

Kvalitetsindikatorene har liten spredning i sammenligningsgrunnlaget. Eidsvoll kommune ligger 
noe under snittet for alle indikatorene, og ligger på det laveste nivået når det gjelder resultater 
fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet samt standpunktkarakterer. Kommunen opplyser om at 
dette kan ha en sammenheng med utdanningsnivået på foreldre til elevene, som ligger noe 
lavere enn de andre kommunene.  

7 ANALYSE AV BARNEHAGE 

7.1 KORT SAMMENDRAG AV FUNNENE I DETTE KAPITTELET 

I våre analyser av barnehagetjenester er det viktig å påpeke at vi har analyser totale utgifter til 
private og kommunale barnehager. Forskjeller mellom kostnadene til private og kommunale 
barnehager er noe som ikke er inkludert våre analyser. Slike analyser er betinget av tilgang til 
regnskapene til kommunen.  

For dette tjenesteområdet viser KOSTRA-analyser at Eidsvoll kommune har noe lavere 
ressursbruk enn utgiftsbehovet for barnehagetjenester skulle tilsi. Lavere ressursbruk kan 
forklares med blant annet lavere utgifter til førskole og styrket tilbud til førskolebarn samt en 
lavere andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen.  
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7.2 UTGIFTSBEHOVET FOR BARNEHAGETJENESTER 

Figuren under viser utviklingen i utgiftsbehovet for barnehagetjenester i Eidsvoll og de andre 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget mot landsgjennomsnittet. Vi kan se at det er variasjon i 
utgiftsbehovet både blant kommunene og i utviklingen over tid.  

 

 

Figur 33 Behovet for barnehagetjenester i kommunene mot landsgjennomsnittet. 2013 – 2017. Kilder: Grønt Hefte og 

Kommunebarometeret 2017 

Eidsvoll kommune har, i likhet med Vestby og Ullensaker, de siste fem årene hatt et høyere 
behov for barnehagetjenester enn landsgjennomsnittet. Fra 2013 til 2014 økte behovet på tross 
av at innbyggere 2-5 år sank, grunnet en relativt markant økning i barn 1 år uten kontantstøtte. 
Fra 2014 til 2016 var utviklingen i de to delindeksene imidlertid motsatt, og en relativt sterkere 
vekst i innbyggere 2-5 år resulterte i et økt behov for barnehagetjenester. Nedgangen i 2017 
skyldes noe nedgang i både innbyggere 2-5 år og barn 1 år uten kontantstøtte.  

7.3 TIDSSERIEANALYSER AV BARNEHAGESEKTOREN 

7.3.1 Eidsvoll kommune har hatt en økning over tid i kostnadsnivået for barnehagesektoren 

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen for barnehagesektoren målt i netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år. Tallene er hentet fra nøkkeltallene i KOSTRA-statistikken, og tall for 2013 og 
2014 er skjøtet på tidsserien fra avsluttet tabell.  

 

Figur 34 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 
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Vi kan se at kostnadsnivået har økt over tid for alle kommunene i sammenligningsgrunnlaget. 
Økningen i Eidsvoll kommune mellom 2013 og 2017 var på nær 20 prosent mot en 
landsgjennomsnittlig økning på i overkant av 21 prosent.  

Eidsvoll kommune har et kostnadsnivå for 2017 på 139 157 kr. Til sammenligning hadde Nedre 
Eiker det høyeste kostnadsnivået på 147 914 kr per innbygger 1-5 år.  

Kommunen informerer om at de vil innføre en ny bemanningsnorm i barnehagesektoren som vil 
øke utgiftene til tjenesteområdet. Eidsvoll har ligget noe under normen på dette området, 
hvilket kan være en medvirkende årsak til kommunens relativt lavere kostnader til 
barnehagetjenester sammenlignet med andre kommuner og kommunegrupper i 
sammenligningsgrunnlaget.  

I de påfølgende avsnittene har vi analysert kostnadsutviklingen i Eidsvoll kommunes 
barnehagesektor i lys av utvalgte nøkkeltall og forklaringsvariabler fra KOSTRA-statistikken. Disse 
er valgt på bakgrunn av at de potensielt kan være kostnadsdrivende for barnehagetjenesten i 
kommuner.  

 

 

Figur 35 Andel barn 1-5 år i barnehage i prosent av innbyggere 1-5 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser utviklingen i andel barn som går i barnehage i prosent av innbyggere 1-5 år. 
Eidsvoll kommune har en variasjon over tid, og samlet sett en svak reduksjon i andel barn som 
går i barnehage mellom 2013 og 2017. Reduksjonen totalt var på 0,8 prosent, svakere enn for 
Vestby og Ullensaker, som hadde en nedgang på henholdsvis 1,4 og 1,2 prosent.  

Andelen barn i barnehage i Eidsvoll kommune var i 2017 på 90,9 prosent mot 
landsgjennomsnittet på 91,8 prosent. Figurene nedenfor splitter opp andel barn i barnehage i 
småbarn (1-2 år) og store barn (3-5 år). 

Barn i aldersgruppen 1-2 år er generelt mer kostnadsdrivende for barnehagetjenesten 
sammenlignet med barn 3-5 år grunnet blant annet høyere andel bemanning per barn.  
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Figur 36 Andel barn 1-2 år i barnehage i prosent av innbyggere 1-2 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at andel barn 1-2 år i barnehage i Eidsvoll kommune ble vesentlig redusert 
fra 2013 til 2014, men at andelen har økt i perioden etter 2014 og nådd nivået fra 2013 på 83,5 
prosent. Figuren viser dermed tilsvarende utvikling i andel småbarn som for kostnader per barn 
for Eidsvoll kommune mellom 2014 og 2017.  

Med unntak av Nannestad og Nedre Eiker ligger kommunene på nivå med landsgjennomsnittet, 
Kostragruppe 13 og Akershus.  
 

 

Figur 37 Andel barn 3-5 år i barnehage i prosent av innbyggere 3-5 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Andelen barn 3-5 år i barnehage i Eidsvoll kommune har blitt redusert med 0,8 prosent mellom 
2013 og 2017, som tilsvarer nedgangen i andel barn 1-5 år vist ovenfor. Til sammenligning har 
andelen i Nannestad blitt redusert med 2,9 prosent, mens Akershus har hatt en økning på 0,4 
prosent i samme tidsperiode. Eidsvoll kommune hadde i 2017 en andel barn 3-5 år i barnehage på 
95,6 prosent, 1,7 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.  
 
Ansatte med barnehagelærerutdannelse har generelt høyere lønn enn ansatte uten tilsvarende 
utdanning, og kan dermed være en forklaringsvariabel på økte kostnader. Dette har vi sett 
nærmere på i figuren under.  
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Figur 38 Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har en betydelig lavere andel barnehagelærere enn 
enkelte kommuner, samt landsgjennomsnittet og Kostragruppe 13.  

Andelen har imidlertid økt siden 2015, hvilket sammenfaller med kostnadsutviklingen for 
sektoren. Økningen utgjorde 13,5 prosent, og Eidsvoll kommune har i 2017 en andel 
barnehagelærere på 30,2 prosent mot et landsgjennomsnitt på 37,3 prosent. Eidsvoll kommune 
informerer om at en av barnehagene har rapportert inn feil antall barnehagelærere. En korrigert 
innrapportering i KOSTRA kan derfor endre dette bildet noe.  

Kostnadsnivået i private barnehager bestemmes ut ifra hvor kostnadseffektivt de kommunale 
barnehagene drives. Samtidig er tilstedeværelsen av private barnehager i tidligere studier vist å 
ha en kostnadsdisiplinerende effekt på kommunale barnehager, og kan således gi utslag i et 
redusert kostnadsnivå for barnehagesektoren i en kommune. Dermed kan andelen barn i 
kommunale sammenlignet med private barnehager også ha en betydning for kostnadsnivået til 
den kommunale barnehagetjenesten. 

 

Figur 39 Andel barn i kommunale barnehager i prosent av antall barn i alle barnehager. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Av figuren ovenfor kan vi se at Eidsvoll kommune har hatt en jevnt over lav andel barn i 
kommunale barnehager. Dette kan være en av de potensielle årsakene til at Eidsvoll har hatt et 
lavere kostnadsnivå for barnehagesektoren enn landsgjennomsnittet. Vi kan imidlertid se at 
eksempelvis Ullensaker har en svært høy tilstedeværelse av private barnehager, men likevel et 
høyt kostnadsnivå. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si noe om årsakssammenheng uten nærmere 
undersøkelser i den enkelte kommune.  
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Det siste nøkkeltallet vi ser på innen barnehagesektoren er andel barn som får ekstra ressurser i 
kommunale barnehager. Dersom denne andelen øker, vil potensielt også ressursbruken og 
kostnadene til barnehagetjenesten kunne øke. 

 

Figur 40 Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale 

barnehager. I prosent. 2013 - 2017. Kilde. KOSTRA 

Figuren over viser at andelen barn som får ekstra ressurser økte fram til 2016 for Eidsvoll 
kommune, for så å synke fra 7,3 prosent i 2016 til 5,1 prosent i 2017. De siste to årene har 
Eidsvoll kommune hatt den høyeste andelen barn med ekstra ressurser blant de utvalgte 
kommunene. Til sammenligning hadde Nannestad den laveste andelen i 2017, og lå på 2,6 
prosent, mens landsgjennomsnittet var 3,6 prosent samme år. 

Økningen i andelen barn med ekstra ressurser fram til 2016 kan ha hatt betydning for 
kostnadsutviklingen innen barnehagetjenesten for Eidsvoll kommune. Den markante nedgangen 
til 2017 er derimot ikke sammenfallende med utviklingen i kostnadsnivået til kommunens 
barnehagesektor.  

Av de utvalgte nøkkeltallene og forklaringsvariablene fra KOSTRA er det utviklingen i andel barn 
1-2 år i barnehage, andel barnehagelærere og andelen barn som får ekstra ressurser som best 
sammenfaller med kostnadsutviklingen for barnehagesektoren i Eidsvoll kommune.  

7.4 OPPSUMMERING MED TJENESTEPROFILANALYSE AV BARNEHAGETJENESTEN 

En tjenesteprofilanalyse av barnehagesektoren sammenstiller data fra KOSTRA, Grønt Hefte og 
SSBs befolkningsstatistikk for å gi en oversikt over ressursbruk, behov og aktivitet/tjenestenivå 
innen tjenesteområdet i Eidsvoll kommune sammenlignet med utvalgte kommuner med 
tilsvarende behov.  

Vi benytter netto driftsutgifter per innbygger i barnehagealder og korrigerte brutto driftsutgifter 
per korrigerte oppholdstime for å beskrive ressursbruken i kommunene. Videre bruker vi data for 
bemanning og areal for å beskrive aktivitet og tjenestenivå.  
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Figur 41 Tjenesteprofilanalyse av barnehagesektoren i Eidsvoll kommune mot 13 sammenlignbare kommuner. Kilder: 

KOSTRA, Grønt Hefte og SSBs befolkningsstatistikk 

Oversikten viser at Eidsvoll har et behov som ligger 3 prosent over gjennomsnittet til kommunene 
i sammenligningsgrunnlaget. Netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i 
barnehagealder ligger derimot 2 prosent under snittet.  

Den noe lavere ressursbruken kan forklares med relativt lavere ressursbruk til førskole og styrket 
tilbud til førskolebarn sammenlignet med de øvrige kommunene. Eidsvoll har også lavest 
korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime blant kommunene. Dette kan ha 
sammenheng med at andelen årsverk og ansatte med barnehagelærerutdanning er under 
gjennomsnittet. Antall ansatte med barnehagelærerutdanning kan dog være en mindre 
forklarende faktor når feilrapporteringen i KOSTRA korrigeres.  

Utgifter til førskolelokaler og skyss er imidlertid vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Eidsvoll 
har derimot minst leke- og oppholdsareal per barn relativt til de andre utvalgte kommunene, 
hvilket ifølge kommunen gir utslag i lavere utgifter relatert til eiendom.  

8 ANALYSE AV BARNEVERN 

8.1 KORT SAMMENDRAG AV FUNNENE I DETTE KAPITTELET 

KOSTRA-tall fra 2013 til 2017 viser at kommunen har et høyt utgiftsnivå sammenlignet med andre 
kommuner. Våre analyser viser at høye utgifter skyldes høy aktivitet både innenfor 
saksbehandling av meldinger og undersøkelsessaker, samt at andelen barnevernstiltak når barnet 
blir plassert av barnevernet er høy. Det sistnevnte er svært kostnadskrevende og kan være en av 
hovedårsakene til at kommunen har et høyt kostnadsnivå.  

8.2 UTGIFTSBEHOVET FOR BARNEVERNSTJENESTER 

Figuren under viser utviklingen i utgiftsbehovet for barnevernstjenester i Eidsvoll og de andre 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget mot landsgjennomsnittet. Vi kan se at det kun er Nes 
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kommune som har et utgiftsbehov under landsgjennomsnittet. For Eidsvoll, Vestby, Ullensaker og 
Nes har utviklingen i behovet variert særlig mye i løpet av perioden 2013–2017.  

 

Figur 42 Behovet for barnevernstjenester i kommunene mot landsgjennomsnittet. 2013 – 2017. Kilder: Grønt Hefte og 

Kommunebarometeret 2017 

Eidsvoll kommune har samlet sett hatt en økning i utgiftsbehovet for barnevernstjenester. Det 
var dog en markant reduksjon i behovet fra 2013 til 2014, som primært var drevet av en nedgang 
i lavinntektskriteriet. Den kraftige økningen de to neste årene samt reduksjonen fra 2016 til 2017 
skyldes i hovedsak vesentlig økning etterfulgt av nedgang i lavinntektskriteriet i tillegg til barn 
med enslig forsørger. 

8.3 TIDSSERIEANALYSER AV BARNEVERNSTJENESTEN 

8.3.1 Kostnadsnivået for Eidsvoll kommunes barnevernstjeneste har økt betydelig de siste to årene 

Figuren under viser kostnadsutviklingen for barnevernssektoren målt i netto driftsutgifter til 
barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år i perioden 2013-2017. Tallene er hentet fra nøkkeltall 
i KOSTRA-statistikken og skjøtet med tall fra avsluttet nøkkeltallstabell for 2013 og 2014.  

 

Figur 43 Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år. I kroner. 2013 - 2017. Kilder: KOSTRA 

Vi kan se at Eidsvoll kommune har hatt en økende kostnadsutvikling over tid, som har vært 
kraftigere de siste to årene. Fra 2015 til 2017 økte kostnadsnivået med 35 prosent, hvilket førte 
til at den totale økningen for hele perioden var på 58 prosent. 
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Eidsvoll kommune var dog ikke alene om denne økningen. Gjennomsnittet til landet, 
Kostragruppe 13 og Akershus økte med henholdsvis 44, 59 og 48 prosent, mens Nes har hatt en 
endring på hele 75 prosent.  

I 2017 hadde Eidsvoll det tredje høyeste kostnadsnivået blant kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget, og har utgifter lik 10 605 kr per innbygger 0-17 år mot 10 362 kr for 
landsgjennomsnittet.  

Eidsvoll kommune informerer om at de har egne familiekonsulenter innen barnevernstjenesten 
og ikke lenger kjøper disse tjenestene. Dette kan være en medvirkende faktor til kommunens 
kostnadsøkning til dette tjenesteområdet de siste årene.  

I de påfølgende avsnittene har vi analysert kostnadsutviklingen til barnevernstjenesten i Eidsvoll 
kommune med utgangspunkt i forklaringsvariabler fra KOSTRA. Disse er her presentert i en 
rekkefølge som fordeler seg fra minst til mest ressurskrevende.  

 

 

Figur 44 Barn med melding i forhold til antall innbyggere 0-17 år. I prosent. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser andelen barn med melding i forhold til antall innbyggere 0-17 år. Vi kan se 
at utviklingen er varierende for kommunene i sammenligningsgrunnlaget, og at 
landsgjennomsnittet har økt i noe i løpet av perioden.  

For Eidsvoll kommune har andelen holdt seg relativt stabilt rundt 5,5 prosent fra 2015-2017, om 
lag ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet.  

Når det gjelder andelen barn med undersøkelse av antall innbyggere 0-17 år er derimot 
endringene fra år til år i Eidsvoll kommune større.  
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Figur 45 Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Etter en nedgang i andel barn med undersøkelse i fram til 2015 viser figuren ovenfor at Eidsvoll 
har hatt en økning på 30,7 prosent de siste to årene. Dette er imidlertid lavere enn økningen i 
Ullensaker kommune, som utgjorde 38 prosent for samme periode.  

For 2017 utgjorde andelen barn med undersøkelse i Eidsvoll kommune 6,8 prosent mot et 
landsgjennomsnitt på 4,9 prosent. Utviklingen sammenfaller i større grad med 
kostnadsutviklingen for barnevernstjenesten i Eidsvoll kommune de siste tre årene. 

Eidsvoll kommune opplyser om at flere saker går til undersøkelse enn tidligere da det kreves en 
større bevisbyrde for at saker ikke skal undersøkes. Kommunen påpeker imidlertid at Eidsvoll 
ligger godt an sammenlignet med andre kommuner når det gjelder andel fristbrudd i 
undersøkelsessaker, som kan være en forklaring på hvorfor andelen barn med undersøkelse i 
Eidsvoll ligger relativt høyt.  

 

Figur 46 Andelen barn med barnevernstiltak. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Andelen barn med tiltak i Eidsvoll kommune hadde en nedgang på nær 18 prosent fra 2013 til 
2015. I perioden 2016-2017 økte imidlertid andelen noe igjen, og utgjør 5,2 prosent for Eidsvoll 
kommune i 2017.  

Det er store variasjoner i sammenligningsgrunnlaget, hvor Vestby kommune har lavest andel på 
2,3 prosent, mens Nannestad har redusert andelen til å utgjøre 6,2 prosent i 2017. Igjen kan vi 
se at utviklingen fra 2015 sammenfaller i noen grad med kostnadsutviklingen i 
barnevernstjenesten for Eidsvoll kommune.  

I de neste figurene har vi delt opp barnevernstiltak i tiltakene i og utenfor hjemmet.  
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Figur 47 Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet. 2013 – 2017. Kilde: 

KOSTRA 

Andelen barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet har variert noe for enkelte 
kommuner i sammenligningsgrunnlaget, men vært stabil rundt 3,5 prosent for Eidsvoll kommune. 
Det samme gjelder landsgjennomsnittet som har ligget på om lag 3 prosent siden 2014.  

 

 

Figur 48 Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet er den mest ressurskrevende av 
forklaringsvariablene. Denne har også variert noe mer enn andelen barn som ikke er plassert av 
barnevernet i Eidsvoll kommune, og kan potensielt ha påvirket kostnadsutviklingen i noe større 
grad.  

Andelen barn som er plassert av barnevernet utgjorde i 2017 1,7 prosent for Eidsvoll kommune 
etter en økning fra 1,2 prosent i 2015. Dette året har Eidsvoll den høyest andelen blant 
kommunene. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet i 2017 på 1,3 prosent. 

Av de utvalgte nøkkeltallene og forklaringsvariablene fra KOSTRA er det utviklingen i andel barn 
med undersøkelse og andel barn med tiltak som er plassert av barnevernet som best 
sammenfaller med kostnadsutviklingen for barnevernstjenesten i Eidsvoll kommune.  
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8.4 TJENESTEPROFILANALYSE AV BARNEVERNSTJENESTEN 

En tjenesteprofilanalyse av barnevernssektoren kobler sammen data fra KOSTRA, Grønt Hefte og 
SSBs befolkningsstatistikk for å sammenligne ressursbruk mot behov og aktivitet innen 
tjenesteområdet i Eidsvoll kommune, og ser dette opp mot et sett utvalgte kommuner med 
tilsvarende utgiftsbehov.  

Som indikator for ressursbruk innen barnevernssektoren benytter vi brutto driftsutgifter per barn 
0-17 år, og per bruker for de enkelte funksjoner. For å beskrive aktivitet bruker vi andelen barn 
med tiltak og andelen barn som er plassert av barnevernet.  

 

  

Figur 49 Tjenesteprofilanalyse av barnevernssektoren i Eidsvoll kommune mot 13 sammenlignbare kommuner. Kilder: 

KOSTRA, Grønt Hefte og SSBs befolkningsstatistikk 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har et 7 prosent høyere utgiftsbehov for 
barnevernstjenester enn gjennomsnittet blant de sammenlignende kommunene. Netto 
driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år er enda høyere, og ligger 13 prosent 
over snittet.  

Den relativt høye ressursbruken i Eidsvoll kommune kan forklares med høyere utgifter til alle 
funksjoner dersom vi måler utgiftene per innbygger 0-17 år. Hvis vi ser på utgifter per bruker av 
tjenestene er det derimot bare utgifter til barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av 
barnevernet (f151) som ligger over snittet blant de sammenlignende kommunene.  

Eidsvoll har også en høy andel barn med undersøkelse eller tiltak, hvilket er mer ressurskrevende 
for kommunen. I tillegg er andelen barnevernstiltak når barnet blir plassert av barnevernet 19 
prosent over gjennomsnittet. Dette er den mest ressurskrevende aktiviteten innenfor 
barnevernstjenesten. 

Oppsummert har Eidsvoll kommune en høyere ressursbruk innen barnevernssektoren enn 
gjennomsnittet i sammenligningsgrunnlaget. Særlig er utgifter til barnevernstiltak når barnet 
ikke er plassert høye, og kommunen har en relativt høy og ressurskrevende tjenesteaktivitet. 
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9 ANALYSE AV SOSIALTJENESTEN 

9.1 KORT SAMMENDRAG AV FUNNENE I DETTE KAPITTELET 

Våre analyser viser at Eidsvoll både har et høyere utgiftsbehov og en høyere ressursbruk relativt 
til de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget for dette tjenesteområdet. Den samlede 
ressursbruken ligger derimot over det beregnede utgiftsbehovet til kommunen, noe som også er 
gjeldende for utgifter fordelt på de ulike funksjonene per innbygger. Årsakene til de høye 
utgiftene skyldes primært at Eidsvoll har en høy andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, og 
blant disse er det mange som mottar stønad over relativt lang tid og har denne som viktigste 
hovedinntektskilde. I tillegg viser KOSTRA-tall i tjenesteprofilanalysen at utgifter til råd og 
veiledning er særlig høy. 

9.2 UTGIFTSBEHOVET FOR SOSIALTJENESTER 

Figuren under viser utviklingen i utgiftsbehovet for sosialtjenester i Eidsvoll og de andre 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget mot landsgjennomsnittet. Vi kan se at de kommunene 
har et varierende utgiftsbehov som ligger både over og under landsgjennomsnittet i perioden 
2013-2017.  

 

 

Figur 50 Behovet for sosialtjenester i kommunene mot landsgjennomsnittet. 2013 – 2017. Kilder: Grønt Hefte og 

Kommunebarometeret 2017 

Fram til 2016 hadde Eidsvoll kommune et utgiftsbehov under landsgjennomsnittet. Fra 2016 har 
derimot behovet ligget noe over, på henholdsvis 100,18 og 100,61. Drivkreftene bak denne 
utviklingen har i hovedsak vært en økning i opphopningsindeksen i 2015 og 2016 som er et 
sammensatt kriterium som skal fange opp at en del levekårsutfordringer hoper seg opp i storbyer 
og urbane områder, samt en økning i flykninger og urbanitetskriteriet i 2016 og 2017. 
Urbanitetskriteriet er ment å fange opp forhold rundt rus og psykiatri som er vanskelige å fange 
opp gjennom andre kriterier.4 

                                                             

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017 

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Eidsvoll

Vestby

Ullensaker

Nes

Nannestad

Nedre Eiker

Landsgjennomsnittet



KOSTRA ANALYSER EIDSVOLL KOMMUNE 

 

42 

 

9.3 TIDSSERIEANALYSER AV SOSIALTJENESTEN 

9.3.1 Eidsvoll er blant kommunene med høyest netto driftsutgifter til sosialtjenesten  

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen i Eidsvoll kommunes sosialtjeneste målt i netto 
driftsutgifter per innbygger 18-66 år. Tidsserien er skjøtet med nøkkeltall for aldersgruppen 20-
66 år fra tidligere tabellstruktur for 2013 og 2014. 

 

Figur 51 Netto driftsutgifter per innbygger 18-66 år (20-66 år for 2013 og 2014). I kroner. 2013 - 2017. Kilder: KOSTRA og 

SSBs befolkningsstatistikk 

Figuren ovenfor viser at Eidsvoll kommune har høye netto driftsutgifter sammenlignet med de 
andre kommunene i hele tidsperioden, med unntak av for 2015. Nedre Eiker og Kostragruppe 13 
har imidlertid et høyere kostnadsnivå enn Eidsvoll fra 2014 til 2017.  

Veksten i driftsutgiftene i løpet av femårsperioden har derimot vært svakere enn de fleste 
kommunene og kommunegrupperingene i utvalget. Siden 2013 har kostnadsnivået vokst med 22,6 
prosent, mot en vekst i Ullensaker på nær 65 prosent og en vekst i Akershus på 35 prosent.  

I 2017 var netto driftsutgifter per innbygger 18-66 år 3 589 kr. Til sammenligning var 
landsgjennomsnittet 3 314 kr.  

I de neste avsnittene har vi analysert kostnadsutviklingen i Eidsvoll kommune med utgangspunkt i 
utvalgte nøkkeltall og forklaringsvariabler som kan påvirke utgiftene til sosialtjenesten i 
kommuner. For flere av nøkkeltallene vil grupperingene Akershus, Kostragruppe 13 og landet 
uten Oslo være utelatt fra figuren grunnet svært høye tall som reduserer lesbarheten.  

Den første variabelen vi ser på er andelen sosialhjelpsmottakere 18-66 år per innbygger innenfor 
samme alderstrinn. En høyere andel mottakere av økonomisk sosialhjelp vil potensielt være en 
kostnadsdrivende faktor for kommunenes sosialtjeneste. I likhet med figuren ovenfor er denne 
tidsserien skjøtet med andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år per innbygger 20-66 år fra tidligere 
tabellstruktur.  
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Figur 52 Andel sosialhjelpsmottakere 18-66 år per innbygger 18-66 år (andel mottakere 20-66 år per innbygger 20-66 år 

for 2013 og 2014). Kilder: KOSTRA og SSBs befolkningsstatistikk 

Andelen sosialhjelpsmottakere i Eidsvoll kommune har sunket noe de siste to årene. Siden 2015 
har andelen mottakere blitt redusert fra 3,9 prosent til 3,6 prosent. Til sammenligning hadde 
Nedre Eiker en andel sosialhjelpsmottakere på over 5 prosent, mens landsgjennomsnittet var 3,4 
prosent.  

Eidsvoll har den nest høyeste andelen sosialhjelpsmottakere blant de seks kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget, hvilket samsvarer med kostnadsnivået vist i Figur 51.  

En annen mulig kostnadsdrivende faktor er gjennomsnittlig stønadstid. En høyere gjennomsnittlig 
stønadstid vil si at flere brukere mottar sosialhjelp over lengre tid, noe som kan holde utgiftene 
til sosialtjenesten på et vedvarende høyt nivå. Under har vi delt inn gjennomsnittlig stønadstid i 
aldergruppene 18-24 år og 25-66 år.  

 

 

Figur 53 Gjennomsnittlig stønadstid i antall måneder for mottakere 18-24 år. For 6 kommuner i perioden 2013 - 2017. 

Kilde: KOSTRA 

Vi kan se av figuren ovenfor at Eidsvoll kommune har en høyere gjennomsnittlig stønadstid for 
aldersgruppen 18-24 år gjennom hele perioden. Antall måneder var i 2017 på 4,8 for Eidsvoll, 
noe over Nes kommune, som hadde et gjennomsnittlig antall stønadsmåneder på 4,3. Til 
sammenligning var gjennomsnittet 3,6 for Nedre Eiker kommune samme år.  
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Når det gjelder gjennomsnittlig stønadstid for mottakere i alderen 25-66 år, ligger Eidsvoll også 
høyt relativt til de andre kommunene, særlig for 2017 (se figuren nedenfor).  

 

 

Figur 54 Gjennomsnittlig stønadstid i antall måneder for mottakere 25-66 år. For 6 kommuner i perioden 2013 - 2017. 

Kilde: KOSTRA 

For 2017 var gjennomsnittlig stønadstid 6,2 måneder for mottakere av økonomisk sosialhjelp i 
alderen 25-66 år i Eidsvoll kommune mot 4,9 måneder for Nannestad, som ligger lavest blant 
kommunene. Mellom 2013 og 2017 har antall stønadsmåneder i Eidsvoll vokst med 12,7 prosent. 
Nannestad har hatt en noe høyere vekst (nær 14 prosent), mens Vestby derimot har hatt en 
nedgang på 1,7 prosent.  

Den relativt høye gjennomsnittlige stønadstiden for begge aldersgrupper sammenlignet med de 
andre kommunene har trolig bidratt til et høyt kostnadsnivå innen sosialtjenesten for Eidsvoll 
kommune.  

Videre har størrelsen på utbetalt beløp til mottakerne av økonomisk sosialhjelp potensielt en 
påvirkning på kostnadsnivået til sosialtjenesten i en kommune. Nedenfor viser vi derfor 
utviklingen i gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned for kommunene mellom 2013 og 2017.  

 

 

Figur 55 Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned for 6 kommuner i perioden 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se at Vestby og Nedre Eiker har gjennomsnittlig høyere utbetaling per måned enn Eidsvoll 
kommune i 2017. Eidsvolls utbetalinger utgjør gjennomsnittlig 8 909 kr per stønadsmåned i 2017, 
mens Nedre Eiker ligger på 11 603 kr.  
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Nedre Eiker har hatt det høyeste gjennomsnittsnivået på utbetalinger i hele femårsperioden, og 
en vekst på 22,6 prosent. Eidsvoll kommunes vekst i gjennomsnittlig utbetaling har vært på 16,3 
prosent i samme tidsperiode. Denne veksten kan også ha hatt en kostnadsdrivende effekt på 
utgifter til sosialtjenesten i kommunen.  

Blant de mest ressurskrevende brukerne av sosialtjenesten er mottakere av økonomisk 
sosialhjelp i 6 måneder eller mer. Figur 54 ovenfor viste at mottakere i aldersgruppen 25-66 år i 
Eidsvoll kommune i gjennomsnitt fikk økonomisk sosialhjelp i 6,2 måneder i 2017. Dette betyr at 
andelen sosialhjelpsmottakere som får sosialhjelp i 6 måneder eller mer er forholdsmessig høy.  

Figuren nedenfor viser utviklingen antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller 
mer for perioden 2013-2017. 

 

Figur 56 Antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer. For 6 kommuner i perioden 2013-2017. 

Kilde: KOSTRA 

Antall mottakere av sosialhjelp i 6 måneder eller mer har for Eidsvoll kommune økt med 15,4 
prosent de siste fem årene, og kan bidra til å forklare en økning i kostnader til kommunens 
sosialtjeneste. Likevel har Eidsvoll en lavere vekst i antall mottakere enn fire av de andre 
kommunene i utvalget. Høyest ligger Nedre Eiker kommune med en vekst på over 77 prosent.  

Den siste variabelen vi har sett på i sammenheng med sosialtjenesten er andel nyinnflyttede 
husstander av alle husstander som er tildelt kommunal bolig.  

 

Figur 57 Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander som er tildelt kommunal bolig. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 
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Figuren ovenfor viser at andelen nyinnflyttede husstander i kommunale boliger har variert over 
tid i Eidsvoll kommune. Gjennomsnittet for landet og Kostragruppe 13 har derimot holdt seg 
stabilt i hele perioden på henholdsvis rundt 75 og 70 prosent.  

I 2013 var andelen nyinnflyttede 49 prosent i Eidsvoll kommune. Til sammenligning var den 100 
prosent i Vestby kommune. Andelen var på sitt laveste (33 prosent) for Eidsvoll kommune i 2016, 
men økte så markant til 61 prosent i 2017.  

Et vedvarende høyt kostnadsnivå for sosialtjenester i Eidsvoll sammenlignet relativt til de fleste 
andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget kan dermed potensielt forklares med en økning i 
antall mottakere av sosialhjelp og deres gjennomsnittlige stønadstid og utbetalinger.  

Kommunen opplyser imidlertid om at rusomsorg og økonomisk hjelp til flyktninger har blitt 
innrapportert feil i KOSTRA. Utgifter til sistnevnte utgjør 5 millioner i 2017. Korrigering av dette 
i KOSTRA vil potensielt kunne påvirke de sammenhengene vi har belyst innen sosialtjenesten i 
denne analysen.  

9.4 TJENESTEPROFILANALYSE AV SOSIALTJENESTEN 

I en tjenesteprofilanalyse av sosialtjenesten sammenstiller vi data fra KOSTRA, Grønt Hefte og 
SSBs befolkningsstatistikk for å gi et bilde av hvordan Eidsvoll kommunes ressursbruk, behov og 
aktivitetsnivå er sammenlignet med et sett utvalgte kommuner.  

Ressursbruken måles i driftsutgifter fordelt på innbyggere i ulike aldergrupper og per bruker av 
mottaker av økonomisk sosialhjelp. Aktivitetsnivået beskrives av andel brukere av tjenestene 
samt gjennomsnittlig stønadslengde.  

 

Figur 58 Tjenesteprofilanalyse av sosialtjenesten i Eidsvoll kommune mot 13 sammenlignbare kommuner. Kilder: 

KOSTRA, Grønt Hefte og SSBs befolkningsstatistikk 

Figuren over viser at Eidsvoll både har et høyere utgiftsbehov og en høyere ressursbruk relativt 
til de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Den samlede ressursbruken ligger 
imidlertid over det beregnede utgiftsbehovet til kommunen, noe som også er gjeldende for 
utgifter fordelt på de ulike funksjonene per innbygger.  
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Netto driftsutgifter til råd og veiledning (f242) ligger 31 prosent over gjennomsnittet for de 
utvalgte kommunene.  Dette er likevel godt under det høyeste utgiftsnivået for funksjonen målt 
blant kommunene, som ligger 95 prosent over snittet.  

Analysen viser at Eidsvoll har en høy andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, og blant disse er 
det mange som mottar stønad over relativt lang tid og har denne som viktigste 
hovedinntektskilde. 

Oppsummert har Eidsvoll kommune et høyt ressursbruk innen sosialtjenesten sammenlignet med 
øvrige kommuner. Utgifter til råd og veiledning er særlig høy, i tillegg til at kommunen har en 
høy andel stønadsmottakere over en relativt lang periode.  

10 TIDSSERIEANALYSER AV ANDRE 
TJENESTEOMRÅDER 

10.1 KULTUR 

10.1.1 Kostnadsnivået for kultursektoren i Eidsvoll kommune er betydelig lavere enn 
landsgjennomsnittet de fire siste årene 

Figuren under viser kostnadsutviklingen i kultursektoren målt i netto driftsutgifter til 
kultursektoren per innbygger i 2013-2017. Tallene er hentet fra nøkkeltall i KOSTRA-statistikken 
og skjøtet med tall fra avsluttet nøkkeltallstabell for 2013 og 2014.  

 

Figur 59 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se at kostnadsnivået er variert på tvers av kommunene i sammenligningsgrunnlaget. 
Eidsvoll har vært blant kommunene med lavest kostnadsnivå siden 2014, og hadde i 2017 netto 
driftsutgifter på 1 741 kr per innbygger mot et landsgjennomsnitt på 2 224 kr.  

Kostnadsutviklingen i Eidsvoll kommune har vært varierende, med en økning på 18 prosent fra 
2016 etter en relativt mer stabil utviklingsperiode mellom 2014 og 2016.  

I de påfølgende avsnittene har vi analysert kostnads- og aktivitetsutviklingen til kultursektoren i 
Eidsvoll kommune basert på noen utvalgte nøkkeltall. Det er viktig å påpeke at for dette 
tjenesteområdet så er høy eller lav ressursbruk et resultat av politiske prioriteringer snarere enn 
en økning i aktivitet.  

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger er den første variabelen vi ser på.   
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Figur 60 Kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag som mottar tilskudd. 2013 – 2017. Kilde: 

KOSTRA 

Figuren over viser utviklingen i kommunale driftstilskudd til frivillige lag og foreninger per lag 
som mottar tilskudd. De store forskjellene i tilskudd til særlig enkelte kommuner fra 2014 til 
2015 kan være et resultat av eventuelle endringer i KOSTRA-statistikken i forbindelse med skiftet 
av tabellstruktur.  

Statistikken viser imidlertid at det de senere årene også er store forskjeller mellom kommunene. 
Eidsvoll kommune ligger hadde i 2017 et driftstilskudd per lag på 104 688 kr mot et 
landsgjennomsnitt på 101 843 kr. Til sammenligning hadde Nannestad 810 925 kr i driftstilskudd 
per lag samme år.  

Videre har vi sett på kommunens tilskudd til frivillig barn- og ungdomsforeninger.  

 

Figur 61 Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd. I kroner. 2013 - 

2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser utviklingen i tilskudd/overføringer til frivillige barne- og 
ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd. Selv om flere kommuner har hatt vesentlige 
endringer i tilskudd per lag har utviklingen i Eidsvoll kommune vært relativt stabil, med unntak 
av økningen i 2017. Denne utviklingen sammenfaller i større grad med utviklingen i 
kostnadsnivået for kultursektoren fra 2014-2017.  
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Eidsvoll kommune hadde tilskudd per lag på 41 882 kr i 2017, hvilket er høyere enn 
landsgjennomsnittet på 34 657 kr. Likevel har Nannestad kommune og Kostragruppe 13 vesentlig 
høyere tilskudd, henholdsvis 85 667 kr og 62 705 kr per lag samme år.  

Om vi ser på aktivitetsnivået i kommunale kulturskoler viser KOSTRA-statistikken en noe annen 
trend.  

 

Figur 62 Barn 6-15 år i kommunens kulturskole. I prosent. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser utviklingen i andel barn 6-15 år i kommunens kulturskole. Eidsvoll 
kommune har hatt en stabil utvikling, og en lavere andel barn i kulturskole sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. I 2017 utgjorde andelen barn i Eidsvoll kommunes kulturskoler 10,8 prosent 
mot et landsgjennomsnitt på 13,8 prosent. Utviklingen sammenfaller med kostnadsutviklingen til 
Eidsvoll kommunes kultursektor, særlig i perioden 2013-2016.  

I neste figur har vi sett på kostnadsutviklingen i kulturskolen.  

 

Figur 63 Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren over viser utviklingen i netto driftsutgifter til kulturskoler per innbygger 6-15 år. Eidsvoll 
kommune har hatt en gradvis nedgang i denne variabelen under hele femårsperioden, som til 
sammen utgjorde en reduksjon i netto driftsutgifter til kulturskolene per innbygger 6-15 år på 
13,8 prosent. Dette er til dels sammenfallende med utviklingen i aktivitet.  

I 2017 hadde Eidsvoll kommune utgifter på 1 666 kr per innbygger 6-15 år, mot 2 354 kr for 
Nannestad kommune og et landsgjennomsnitt på 2 439 kr. Denne utviklingen sammenfaller ikke i 
stor grad med utviklingen til kostnadsnivået for kultursektoren i Eidsvoll kommune.  
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Av utvalgte nøkkeltall og forklaringsvariabler i KOSTRA er det tilskudd/overføringer til frivillige 
barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd og andel barn 6-15 år i kommunens 
kulturskole som best sammenfaller med kommunens kostnadsutvikling for kultursektoren. 

10.2 SAMFERDSEL 

10.2.1 Eidsvoll kommune hadde et svært høyt kostnadsnivå innen samferdsel for 2017 

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen innen samferdselsområdet i perioden 2013-2017, målt 
i netto driftsutgifter per innbygger.  

 

Figur 64 Netto driftsutgifter per innbygger. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se av Figur 64 at kostnadsnivået i Eidsvoll kommune for 2017 skiller seg vesentlig fra de 
andre kommunene og Eidsvolls kostnadsutvikling i årene før. Netto driftsutgifter per innbygger i 
kommunen var dette året 2007 kr, over det dobbelte av landsgjennomsnittet på 965 kr.  

Fra 2013 til 2016 hadde imidlertid Eidsvoll et kostnadsnivå under flere av de sammenlignende 
kommunene. Samlet vekst for perioden var 29 prosent mot en landsgjennomsnittlig vekst på 19,7 
prosent.  

 

Figur 65: Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km, 2015-2017. Kilde: KOSTRA 
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I figur 65 ser vi også at Eidsvoll kommune i 2017 hadde de høyeste utgiftene til kommunale veier 
og gater målt per kilometer.  

Kommunen opplyser om at det for 2017 har skjedd en feilrapportering i KOSTRA. Dette vil kunne 
påvirke analysene av tjenesteområdet, og særlig kunne endre bildet vist i figur 64 og figur 65. 

I de neste avsnittene analyserer vi to utvalgte nøkkeltall som potensielt kan bidra til å forklare 
kostnadsutviklingen innen samferdsel i Eidsvoll kommune, hvorav det første er utgifter til 
vedlikehold av kommunale veier og gater i prosent av totale utgifter til kommunale veier og 
gater (se Figur 66). En økning i vedlikeholdsutgifter til veier og gater vil isolert sett øke 
samferdselsutgiftene i en kommune. SSB har påpekt i KOSTRA-statistikken at denne variabelen 
må brukes med varsomhet da ikke alle kommuner fører på relevante arter for vedlikehold. 

 

Figur 66 Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale netto driftsutgifter til kommunale veier og 

gater. I prosent. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at det er store variasjoner på tvers av kommuner og kommunegrupperinger 
i sammenligningsgrunnlaget. Eidsvoll kommune har hatt en lav og synkende andel utgifter til 
vedlikehold av totale utgifter til kommunale veier og gater de siste fem årene. Andelen har blitt 
redusert fra å utgjøre 13,8 prosent i 2013 til å stå for 6,1 prosent i 2017. Nannestad kommune, 
Kostragruppe 13 og landet uten Oslo har også hatt en synkende trend, men landsgjennomsnittet i 
2017 var likevel på 32,4 prosent.  

Den andre variabelen som kan bidra til å forklare kostnadsutviklingen innen samferdsel er andel 
km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for. Dersom en kommune har hatt en 
økning i denne andelen, kan det bety at kommunen også har økt ressursbruken for å tilrettelegge 
for flere sykkelveier. Denne variabelen har imidlertid kun data fra 2015-2017. 
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Figur 67 Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier. I prosent. 2013 - 

2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se av figuren ovenfor at andelen km tilrettelagt for syklende under kommunens ansvar har 
vært stabil for de fleste kommunene og kommunegrupperingene i utvalget. Ullensaker kommune 
har den høyeste andelen, mens landsgjennomsnittet ligger på rundt 15 prosent. Andelen i 
Eidsvoll utgjorde om lag 28 prosent i 2017, noe opp fra 26,8 prosent i 2015. 

10.3 ADMINISTRASJON 

Vi har sett på kostnadsutviklingen innen administrasjonsområdet målt i hvor stor andel av de 
netto driftsutgiftene i kommunene dette tjenesteområdet utgjør, samt netto driftsutgifter og 
lønnsutgifter i kroner per innbygger.  

Figur 68 og Figur 69 nedenfor viser andelen netto driftsutgifter til henholdsvis styring og 
kontrollvirksomhet og administrasjon av kommunenes totale netto driftsutgifter.  

 

Figur 68 Netto driftsutgifter til styring og kontrollvirksomhet i prosent av totale netto driftsutgifter. 2013 – 2017. Kilde: 

KOSTRA 

Utgifter til styring og kontrollvirksomhet utgjør generelt en lav andel av kommunenes totale 
netto driftsutgifter. Eidsvoll kommune har ligget lavere enn landsgjennomsnittet i hele perioden, 
og på nivå (0,8 prosent) med Vestby, Ullensaker og Nes i 2017.  

Utgifter til administrasjon utgjør derimot en større andel av kommunenes totale netto 
driftsutgifter til tjenesteproduksjon.  
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Figur 69 Netto driftsutgifter til administrasjon i prosent av totale netto driftsutgifter. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Som vi kan se av figuren ovenfor, har det vært en reduksjon i andelen driftsutgifter til 
administrasjon i 2016 og 2017 for Eidsvoll kommune. Fra å utgjøre 7,5 prosent i 2015 har andelen 
sunket til 6,3 prosent i 2017.  

Ettersom andelen til styring og kontroll er relativt lav, vil ikke veksten i utgiftsandelen utligne 
nedgangen i andelen til administrasjon. Dermed utgjør netto driftsutgifter til 
administrasjonsområdet til sammen en lavere andel av totale netto driftsutgifter i Eidsvoll 
kommune de to siste årene i femårsperioden.  

Kostnadsnivået til tjenesteområdet måles her i netto driftsutgifter til administrasjon og styring 
per innbygger. Figuren nedenfor viser utviklingen i denne variabelen mellom 2013 og 2017.  

 

Figur 70 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Veksten i utgifter til administrasjon for Eidsvoll kommune har ikke vært nevneverdig høy 
sammenlignet med Vestby og Nes. I løpet av perioden har administrasjonsutgiftene til Eidsvoll 
økt med 6 prosent mot henholdsvis 25 og 30 prosent for de to sistnevnte kommunene.  

I 2017 var utgiftene til Eidsvoll kommune 3 466 kr, mot 4 544 kr for Nes kommune og et 
landsgjennomsnitt på 4 432 kr.  

Lønnsutgifter utgjør en stor andel av netto driftsutgifter til administrasjon og styring. Figuren 
nedenfor viser derfor utviklingen i lønnsutgifter til kommunene målt i kroner per innbygger.  
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Figur 71 Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger. 2013 – 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se at utviklingstrenden er sammenfallende med utviklingen i driftsutgifter for Eidsvoll 
kommune, som vist i Figur 70. Lønnsutgiftene til kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet i 
hele femårsperioden, og også lavere enn fire av de andre kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget i 2016 og 2017.  

Lønnsutgiftene til administrasjon og styring per innbygger i Eidsvoll var i 2017 lik 2 319 kr, mot 
4 544 kr i Nes kommune og et landsgjennomsnitt på 4 432 kr.  

Vi vil påpeke at for dette tjenesteområdet er det andre viktig forklaringsvariabler som kan bidra 
til å forklare høye eller lave utgifter til administrasjon. Her kan vi blant annet nevne 
ressurstilgang, kommunestørrelse, geografi og bosetting. I tillegg vil vi påpeke at det ofte er 
utfordrende å sammenligne kommuner ettersom det er, basert på vår erfaring, ulikt hvordan 
kommuner fører kostnader til administrasjon i Kostra.  

10.4 KOMMUNEHELSE 

10.4.1 Eidsvoll kommune har hatt den laveste økningen i netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten 
de siste fem årene 

Figuren nedenfor viser kostnadsutviklingen innen kommunehelsetjenesten for perioden 2013-
2017, målt i netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger. 

 

Figur 72 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Veksten i netto driftsutgifter for Eidsvoll kommune vært den laveste blant kommunene i 
sammenligningsgrunnlaget. Mellom 2013 og 2017 økte kostnadsnivået med 6,2 prosent mot et 
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landsgjennomsnitt på 22,5 prosent. Nes kommune hadde den høyeste veksten med en økning på 
43,6 prosent.  

Per 2017 var netto driftsutgifter per innbygger i Eidsvoll kommune 2 230 kr. Dette er lavere enn 
netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i Nes og Nannestad, som til sammenligning et 
kostnadsnivå på henholdsvis 2 575 kr og 2 660 kr.  

I de påfølgende avsnittene har vi analysert utvalgte nøkkeltall som potensielt kan bidra til å 
forklare kostnadsutviklingen i kommunehelsetjenesten. Den første variabelen er netto 
driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger.  

 

Figur 73 Netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se av figuren ovenfor at det har vært en nedgang i utgifter til forebyggende helsearbeid 
for flere kommuner de siste årene. Eidsvoll hadde i 2014 et utgiftsnivå til forebyggende 
helsearbeid på 166 kr per innbygger, mens 2017 viser utgifter per innbygger på 108 kr. Dette er 
en nedgang på om lag 35 prosent.  

Til sammenligning har Ullensaker hatt en reduksjon på 84 prosent fra 2013 til 2017, med et 
vesentlig fall i utgifter per innbygger mellom 2013 og 2014. Landsgjennomsnittet har derimot økt 
med 29,3 prosent i løpet av femårsperioden, mens Akershus har hatt en vekst på 17 prosent.  

Per 2017 utgjorde utgifter per innbygger til forebyggende helsearbeid 295 kr i Nes kommune, 
som ligger høyest i sammenligningsgrunnlaget. Akershus hadde et utgiftsnivå på 240 kr, og 
landsgjennomsnittet var 194 kr.  

Andre nøkkeltall som potensielt kan være kostnadsdrivende faktorer innen 
kommunehelsetjenesten er antall årsverk av helsesøstre og jordmødre. De neste to figurene viser 
utviklingen i disse to variablene henholdsvis per 10 00 innbyggere 0-5 år og per 10 000 fødte.  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017

Eidsvoll

Vestby

Ullensaker

Nes

Nannestad

Nedre Eiker

Landet uten Oslo

Akershus

Kostragruppe 13



KOSTRA ANALYSER EIDSVOLL KOMMUNE 

 

56 

 

 

Figur 74 Antall årsverk av helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figur 74 viser at Eidsvoll har hatt lavest antall helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år de siste 
tre årene. I 2017 var antall årsverk 43 i Eidsvoll kommune, hvilket er en oppgang på 19,4 prosent 
fra året før og nær 32 prosent fra 2013. Økningen fra 2016 til 2017 kan ha bidratt til økningen i 
kostnadsnivå i kommunens kommunehelsetjeneste samme periode.  

Til sammenligning hadde Nannestad 93,5 årsverk helsesøstre i 2017, og ligger høyest i utvalget 
blant kommunene. Gjennomsnittet for landet og Akershus ligger omtrent på 77 årsverk, hvilket 
gir en vekst på henholdsvis 6 og 10 prosent fra 2016.  

 

Figur 75 Antall årsverk av jordmødre per 10 000 fødte. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figur 75 viser ingen antall årsverk av jordmødre i Eidsvoll før 2016 og 2017. Nedre Eiker er 
oppført med et antall på 0 i hele perioden.  

Eidsvoll har 40,5 årsverk av jordmødre i 2017, en økning fra 35,2 årsverk året før. Det tilsvarer 
en vekst på 15 prosent, hvilket kan ha bidratt til en vekst i kostnadsnivået til Eidsvolls 
kommunehelsetjeneste. Gjennomsnittet for landet, Akershus samt Kostragruppe 13 har økt i hele 
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femårsperioden. Akershus har hatt høyest vekst, og økt antall årsverk av jordmødre med nær 70 
prosent i løpet av de siste fem årene. 

Folkehelseprofilen til Eidsvoll kommune viser at innenfor de fleste områdene så skiller ikke 
kommunen seg entydig fra gjennomsnittet for landet. Vedrørende nøkkeltall for levekår så skiller 
kommunen seg negativt ut med at de har noen flere barn av enslige forsørgere og lavere andel 
innbyggere mellom 30-39 år som har fullført vgs. eller annen høyere utdanning.  

10.5 KOMMUNALE GEBYRER 

Vi har også sett på utviklingen i kommunale gebyrer de siste fem årene. Dette delkapittelet vil ta 
for seg utviklingen i årsgebyr for vannforsyning, avløpstjenesten og avfallstjenesten, samt 
saksbehandlergebyret for oppføring av enebolig. Sistnevnte nøkkeltall inneholder kun data for 
kommunene i sammenligningsgrunnlaget, ikke grupperingene landet uten Oslo, Akershus og 
Kostragruppe 13.  

10.5.1 Årsgebyr for vannforsyning i Eidsvoll kommune har økt markant fra 2016 til 2017 

 

Figur 76 Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1). I kroner. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at årsgebyret for vannforsyning har økt gradvis for alle kommuner de siste 
årene. I 2017 justerte derimot Eidsvoll kommune opp årsgebyret vesentlig. Fra 2 295 kr i 2016, 
økte årsgebyret for vannforsyning i Eidsvoll kommune med i overkant av 40 prosent til 3 241 kr i 
2017. Eidsvoll kommune hadde i 2017 dermed et årsgebyr som var noe over landsgjennomsnittet 
på 3 229 kr.  

10.5.2 Eidsvoll kommune har høyest årsgebyr for avløpstjenesten blant kommunene i 2017 

 

Figur 77 Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1). I kroner. Kilde: KOSTRA 
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Figuren ovenfor viser at Nannestad kommune hadde det høyeste årsgebyret for avløpstjenesten 
fra 2013 til 2016. Etter en gradvis økning til 2016 økte derimot Eidsvoll kommune årsgebyret med 
36 prosent, fra 4 896 kr i 2016 til 6 658 kr i 2017. Dette er det høyeste gebyret blant kommunene 
i utvalget, og betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 3 682 kr.  

Eidsvoll kommune informerer om at økningen i årsgebyr til vann og avløp skyldes et kraftig 
etterslep i vedlikehold og utskiftning av rør.  

10.5.3 Årsgebyr for avfallstjenesten i Eidsvoll kommune økte gradvis fram til 2016 

 

Figur 78 Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1). I kroner. Kilde: KOSTRA 

Figuren ovenfor viser at årsgebyret for avfallstjenesten i Eidsvoll kommune økte gradvis fra 2013 
til 2016. Siden 2016 har årsgebyret derimot ligget stabilt på 2 316 kr. Til sammenligning har 
Vestby kommune hatt en økning de siste tre årene, og hadde et årsgebyr på 2 919 kr i 2017. 
Landsgjennomsnittet for 2017 var 2 639 kr.  

10.5.4 Saksbehandlergebyret for oppføring av enebolig i Eidsvoll har økt med 96 prosent siden 2013 

 

Figur 79 Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig. I kroner. Kilde: KOSTRA 
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Figuren over viser at saksbehandlergebyret for oppføring av enebolig i Eidsvoll kommune 
nærmest har blitt doblet siden 2013. Økningen har vært gradvis, i motsetning til den varierende 
utviklingen i Nedre Eiker kommune. I 2017 hadde Eidsvoll et saksbehandlergebyr på 29 287 kr, 
mot Nedre Eikers 41 004 kr. 

10.6 EIENDOMSFORVALTNING 

10.6.1 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 

Det siste kommunale tjenesteområdet vi har analysert er eiendomsforvaltning. Figuren nedenfor 
viser kostnadsutviklingen innen eiendomsforvaltning for perioden 2013-2017, målt i netto 
driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger.  

 

Figur 80 Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Figuren over viser at Eidsvoll kommune har lave driftsutgifter til forvaltning av eiendom 
sammenlignet med flere av de utvalgte kommunene og kommunegrupperingene. I 2017 lå 
driftsutgiftene på 151 kr per innbygger i Eidsvoll, mot 378 kr i Ullensaker kommune og et 
landsgjennomsnitt på 271 kr. 

Til tross for en svak nedgang de siste to årene, har det likevel vært en økning i kostnadsnivået til 
Eidsvoll kommunes eiendomsforvaltning siden 2013. Mellom 2013 og 2017 har driftsutgiftene per 
innbygger vokst med nær 80 prosent, hvilket er den nest høyeste vekstraten i utvalget. Nedre 
Eiker ligger høyere, med en vekst på 192,4 prosent.  

Figuren nedenfor viser utgifter til vedlikehold av eiendom per kvadratmeter. Denne er valgt som 
potensiell forklaringsvariabel for kostnadsutviklingen innen eiendomsforvaltning i kommunene.  
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Figur 81 Utgifter til vedlikehold av eiendom per kvadratmeter. I kroner. 2013 - 2017. Kilde: KOSTRA 

Vi kan se av figuren ovenfor at det har vært en økende trend i utgifter til vedlikehold av 
eiendom blant flere av kommunene i utvalget. Etter en halvering av utgiftene fra 2013 til 2014 
har Eidsvoll hatt en vekst i vedlikeholdsutgifter på 207 prosent. 

Vestby kommune hadde høye utgifter i 2015 og 2016, men etter en reduksjon på 42 prosent har 
kommunen et utgiftsnivå under det til Eidsvoll kommune, som ligger høyest i utvalget med 163 kr 
per innbygger i 2017. 
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