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Forord

Denne rapporten er en drifts- og ressursgjennomgang for Hattfjelldal 
kommune. Rapporten leveres i forbindelse med kommunens 
omstillingsprogram. 

Arbeidet baserer seg på Telemarksforskings tilbud til Hattfjelldal kommune 
av 05.02.18.

Det er i samarbeid med oppdragsgiver valgt powerpointformat for 
rapporten. Dette innebærer at analyser og forklaringer ikke er beskrevet i 
detalj. Analyser er like fullt gjennomført. Sammenlikninger med andre og 
erfaringstall fra sammenliknbare kommuner er benyttet som grunnlag for 
vurderingene.

KOSTRAtall er benyttet for analyseformål. Vi har så langt det har vært 
mulig benyttet ureviderte 2017-tall (publisert 15.mars). KOSTRAtall
revideres innen 15. juni hvert år og derfor var det på tidspunktet da vi tok 
ut tall, mangler i enkelte kommuners 2017-tall. I disse tilfellene har vi da 
benyttet tall for 2016.
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Interkommunale samarbeid

• Hattfjelldal er en relativt liten kommune. Interkommunale samarbeid kan 
være en hensiktsmessig måte for kommunen å løse enkelte 
arbeidsoppgaver.

• Rapporten til Jacobsen et al. (2011) peker på at det er 
effektivitetsgevinster, rimeligere og mer effektiv drift, samt økt kvalitet på 
tjenestene i flere interkommunale samarbeid. 

• Også ved Sveen sin utredning for Lillehammerregionen i 2007, var 
ressursutnyttelsen og mer rasjonell drift trukket frem som positive sider 
ved de interkommunale samarbeidene. 

• Telemarksforsking har også erfaringer med interkommunale samarbeid. I 
forbindelse med kommunereformen kom det frem at interkommunale 
samarbeid kan gi stordriftsfordeler i form av økonomi og robusthet. Av 
utfordringer kan manglende kontroll på samarbeidet være en svakhet. 
Dette kom blant annet frem i flere intervjuer ved utredning om 
kommunestruktur på Nordmøre i 2015.
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Jacobsen et al (2011). Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27- omfang, organisering og virkemåte.

Sveen, Ole E. (2007). Kommunestrukturprosjektet. Utredning av tema 11. Interkommunale samarbeid.
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Totale innsparinger
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Tiltaksliste – sentraladministrasjon

Tiltak Beskrivelse Innsparing

1,0 årsverk IKT

Kommunen er i dialog med Hemnes om et samarbeid. Dette vil 

medføre stordriftsfordeler for Hattfjelldal. Kr 500 000

Plan- og prosjektleder

Denne stillingen står vakant og kan trekkes ned med det 

samme. Fylkeskommunen finansierer imidlertid 50 % av 

denne. Kr 250 000

1,0–1,5 årsverk servicesenter

Kommunen bør forsøke å inngå i et interkommunalt samarbeid 

om sentralbord og arkiv. Ved endret politisk struktur faller også 

noen av sekretærfunksjonene bort. Kommunen kan ta en 

vurdering av servicesenterets åpningstid Kr 250 000–500 000

0,5 årsverk lønn

Hattfjelldal kommune har p.t. 1,5 årsverk knyttet til lønn. 

Dersom kommunen organiserer tjenesten i et interkommunalt 

samarbeid, vil man som følge av stordriftsfordeler kunne 

redusere tjenesten Kr 250 000

Totalt Kr 1 250 000–1 500 000
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Tiltaksliste – næring og teknisk 

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Privatisering av kommunale 

veier

Hattfjelldal har flere kommunale veier som fører til få husstander. 

Disse veiene er dyre, blant annet på grunn av brøyting. Flere av 

disse veiene kan privatiseres. Kr 840 000

1,0 årsverk

P.t. er det en 100 % ingeniørhjemmel stående ubesatt pga sykdom. 

Ved en omstrukturering av arbeidsoppgaver vil dagens ansatte 

kunne løse de lovpålagte arbeidsoppgavene. Kr 792 000

2,0 årsverk 

vedlikeholdstjenestene

Ettersom kommunen reduserer sin bygningsmasse, vil det også 

være mindre behov for vedlikehold og rengjøring. Dersom 

kommunen reduserer bygningsmassen sin i enda større grad, vil 

det være muligheter for ytterligere reduksjoner. Kr 1 000 000

Salg av mottak (riggen)

Kommunen har nærmere 400 000 i utgifter til denne riggen. 

Dersom kommunen selger/gir bort denne, vil man redusere 

kostnadene. Reduksjonen tar kun utgangspunkt i dagens 

driftskostnader av riggen. Kr 370 000

Totalt Kr 3 002 000

Salg av kommunal bolig

Kommunen har mange kommunale boliger. Kommunen har p.t. 

inntekter på disse, men utviklingen er negativ. Vi legger til grunn at 

kommunen kan selge fem av sine kommunale boliger ila. det første 

året. Dette vil si en økning fra 4 til 5 boliger. Kr  500 000
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Tiltaksliste kultur

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Redusert 

undervisningstimetall

Mens det tidligere har vært ca. 30 minutter undervisning per elev i 

uka, har hver elev i 2017-18 i gjennomsnitt ca. 60 minutter .

Det er avsatt et 100 % årsverk til undervisningen og 20 % til 

administrasjon. Med det lave elevtallet fra 2017-18 ville man kunne 

spare ca. et halvt årsverk.

Kr 350 000

Totalt Kr 350 000
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Tiltaksliste barnehage

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Legge ned 

barnehagetilbudet i 

Susendal

Administrative kostnader (styrer/rektor) reduseres med 25 % av et 

årsverk.

Driftsutgiftene til antatt like mange plasser som i 2017, blir redusert 

med kr 225 000. For hver redusert plass vil innsparingene øke med 

ca. kr 108 000.

Kr 385 000

Legge ned 

barnehagetilbudet i 

Varntresk

Administrative kostnader (styrer/rektor) reduseres med 25 % av et 

årsverk.

Driftsutgiftene til antatt like mange plasser som i 2017 blir redusert 

med kr 260 000. For hver redusert plass vil innsparingene øke med 

ca. kr 108 000.

Kr 480 000

Totalt Kr 865 000
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Tiltaksliste grunnskole og SFO

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Redusert timetall 

ordinær undervisning 

i Hattfjelldal

Hattfjelldal bruker skoleåret 2017-18 ca. 2,2 årsverk mer til ordinær undervisning enn 

landsgjennomsnittet for like store barneskoler. Innsatsen har vokst betydelig det siste året.

Elevtallene tilsier fådelt skole. Ved klassesammenslåinger kan det være fordel med et stort 

klasserom på minst 60 m2. for  mellomtrinnet.

Kr 1 500 000

Legge ned SFO-

tilbudet i Susendal
Det er liten oppslutning om dette tilbudet. Kr  40 000

Legge ned SFO-

tilbudet i Varntresk

Det er liten oppslutning om dette tilbudet. Utgiftene de forrige årene er urealistisk høye pga. 

feilposteringer. Ukjent

Legge ned 

skoletilbudet i 

Susendal

Det regnes med ca. 20 elever. Færre elever vil gi ytterligere reduksjoner med ca. kr  47 000 

per elev.

Administrative kostnader kan reduseres med ca. kr 320 000 (0,4 årsverk) og 

sekretærstillingen med ca. kr 130 000 (20 %)

Redusert ordinær undervisning med ca. kr 750 000 (1,0 årsverk)

Redusert drift av skolelokaler: kr 790 000.

Økte skysskostnader: Kr 130 000.

Kr 1 860 000

Legge ned 

skoletilbudet i 

Varntresk

Det regnes med ca. 6 elever. Færre elever vil gi ytterligere reduksjoner med ca. kr  58 000 

per elev.

Administrative kostnader kan reduseres med ca. kr 280 000 (0,35 årsverk).

Redusert ordinær undervisning med ca. kr 900 000 (1,2 årsverk)

Redusert drift av skolelokaler: kr 445 000.

Økte skysskostnader: Kr 105 000.

NB! Reisetida vil for enkelte elever øke til langt over tidligere anbefalt grense på 45 minutter 

(1-4) og 60 minutter (5-7).

Kr 1 520 000

Totalt Kr 4 920 000
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Tiltak helse og omsorg

Forslag til tiltak Forklaring Innsparing 

7 plasser på sykehjemmet 

omgjøres til skjermet enhet for 

demente organisert som 

omsorgsboliger

Ved å omhjemle 

sykehjemsplassene til 

hjemmebaserte tjenester, endres 

finansieringsordningen, slik at 

beboeren betaler for bolig, mat, 

medisiner og hjemmetjenester, 

framfor at kommunen dekker alt og 

får vederlagsbetaling fra beboeren. 

Kr 1 500 000

Avvikling av produksjonskjøkken, 

reduksjon på 1,5 årsverk
Helårseffekt fra 2019 Kr 800 000

Reduksjon i vaskeri sykehjem 0,3 

årsverk

Som følge av overgang til 

hjemmebasert tjeneste for en del av 

sykehjemmet, skal beboerne selv 

stå for klesvask. Det foreslås derfor 

å redusere ressursen i vaskeriet fra 

0,8 til 0,5 årsverk, alternativt 

kompensere med tilsvarende 

inntekter

Kr 160 000

Legekontor
Reduksjon i hjelperessurs 0,8 

årsverk
Kr 450 000
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Tiltak helse og omsorg

Forslag til tiltak Forklaring Innsparing 

Helsesøster reduseres fra 1,3 til 1 

årsverk
Reduseres med 0,3 årsverk Kr 206 666

Redusere psykisk helse/rusfeltet
Fra 2,8 til 2 årsverk psykisk 

helse/rus
Kr  500 000

Redusere jordmorstilling Jordmor reduseres fra 40 % til 10 % Kr 216 000

Redusere 0,5 åv. driftstilskudd til 

privat fysioterapi

50 % driftstilskudd tilsvarer 210 000

- Redusert inntekt husleie 137 500 
Kr 72 500

Totalt Kr 3 904 500
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Tiltak politisk
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Tiltak Beskrivelse Innsparing

Reduksjon av politiske utvalg

Kommunen har i dag flere utvalg enn det som 

er lovpålagt. Telemarksforsking foreslår en 

reduksjon til kun de lovpålagte utvalgene.

Kr 90 000 - 115 000 

Kommunestyret

Kommunestyret består p.t. av 17 medlemmer. 

For kommuner under 5 000 innbyggere er det 

lovpålagt med minimum 11 representanter. 

Hattfjelldal kommune kan dermed redusere 

med 6 politikere. Dette medfører reduserte 

utgifter til godtgjørelse.

Kr 80 000

Kveldsmøter

Kommunen gjennomfører kommunestyre-

møtene på dagtid. Dette medfører en 

ekstrakostnad i forbindelse med frikjøp. 

Dersom kommunen flytter møtene til kveldstid, 

vil dette medføre en reduksjon i godtgjørelse.

Kr 135 000

Bevertning
Redusere innkjøp av bevertning til politiske 

møter.
Kr 40 000

Totalt Kr 345 000



Samlet innsparing

Tiltak Årlig innsparing

Sentraladministrasjon 1 250 000

Næring og tekniske tjenester 3 002 000

Kultur 350 000

Barnehage 865 000

Grunnskole og SFO 4 920 000

Helse og omsorg 3 904 500

Politisk 345 000

Totalt 14 636 500
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Metode og spørreundersøkelse
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Metode

• Vi har benyttet oss av følgende metodiske fremgangsmåte:

– Intervjuer

Samtaler med nøkkelpersonell blant de ansatte i kommunen, tillitsvalgte, 
hovedverneombud og politikere.

– Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse med de ansatte i kommunen om omstillingsprosessen 
og temaer som har med denne prosessen å gjøre.

– Workshop

Gjennomført med ledere fra enhetsnivå, politikere, medlem av 
ungdomsråd, tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Dokumentstudier

 Gjennomgang av dokumentasjon som ble oversendt av kommunen.

• Vi sammenligner i hovedsak Hattfjelldal kommune med kommunene 
Beiarn, Vega og Nesna, i tillegg til kommunegruppe 6, dvs. små 
kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie 
disponible inntekter. Vi sammenligner også med fylkes- og 
landsgjennomsnittet. 
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Spørreundersøkelsen (1/2)

• I forbindelse med omstillingsprosessen gjennomførte 

Telemarksforsking en spørreundersøkelse med de ansatte i 

kommunen. Svarene fra denne undersøkelsen vil presenteres over de 

neste plansjene.

– 57 % av de ansatte har deltatt på hele undersøkelsen.

– 5 % har svart på noen spørsmål.

– 38 % har ikke svart på undersøkelsen.

 I etterkant viste det seg at enkelte ansatte ikke hadde mottatt 

undersøkelsen, evt. at mailen hadde havnet i ansattes «søppelpost». 

Dette har medført en lavere svarprosent. Telemarksforsking har 

forholdt seg til oversendt mailliste fra kommunen. 

– 69 % av deltagerne har jobbet i kommunen 8 år eller lengre.

– 19 % har jobbet i Hattfjelldal kommune mellom 3–7 år.

– 12 % har jobbet 1–2 år i kommunen.
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Spørreundersøkelsen (2/2)

• Hele 43 % av de som deltok på undersøkelsen, har snakket med sin 

tillitsvalgte om omstillingsprosessen. 

• På en skala fra 1–7, hvor 7 er svært enig og 1 er svært uenig, svarer i 

snitt respondentene 5,4 på spørsmålet om kommunen er flink til å 

informere om omstillingsprosessen. Dette er en positiv tilbakemelding 

for kommunen.  
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Økonomi

20

På en skala fra 1 – 7, hvor 7 er svært enig og 1 er svært uenig



Åpne svar

• De respondentene som hadde eventuelle innsparende eller 

inntektsøkende tiltak, ble spurt om å komme med konkrete tiltak. 

Nedenfor følger noen av forslagene som gikk igjen:

– Redusere i administrasjonen

– Skolestruktur

– Reduksjon av bygningsmasse

– Strukturelle endringer i personell og organisasjon

– Samarbeid/salg av tjenester

– De inntekstøkende tiltakene er i hovedsak knyttet opp mot turisme
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Tjenestene
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På en skala fra 1 – 7, hvor 7 er svært enig og 1 er svært uenig



Organisering og effektivitet
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På en skala fra 1 – 7, hvor 7 er svært enig og 1 er svært uenig



Bygningsmassen
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På en skala fra 1 – 7, hvor 7 er svært enig og 1 er svært uenig



Organisasjon og 
organisasjonsstruktur
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Organiseringen i dag
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Kilde: Hattfjelldal kommune. 



Fordeler og ulemper ved dagens organisering

Fordeler

• En tydelig definert 
ledergruppe/strategisk nivå

• Tydelige linjer

• Har fått økt kontroll over 
tidligere utfordringer knyttet til 
oppgavene til enhetslederne

Ulemper

• Topptungt 

• En høyere andel ledere gir 
normalt sett høyere 
lønnskostnader

• Utfordringer knyttet til 
manglende økonomikompetanse
hos flere nøkkelpersoner
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Kommunen har nylig gjennomført et ledelsesprogram. Dette får positive 
tilbakemeldinger.



Videre organisering

• Slik Telemarksforsking ser det, er dagens organisering noe topptung 

og kostbar på sikt. På den andre siden har dagens modell medført at 

kommunen bedre håndterer en del utfordringer. Disse utfordringene 

var blant annet knyttet til:

– Ledelse

– Økonomisk kontroll

– Ansvarsoppgaver

• Med bakgrunn i at organiseringen har hjulpet kommunen med sine 

utfordringer, foreslår derfor Telemarksforsking at Hattfjelldal kommune 

beholder dagens overordnede organisasjonsmodell.

– Tilbakemeldingene på dagens overordnede organisering er i hovedsak 

positive.

– Dersom kommunen i fremtiden har behov for ytterligere reduksjoner, 

anbefaler vi imidlertid at kommunen vurderer sin nåværende organisering.

• Vi foreslår derimot organisatoriske grep under kommunalområdet for 

helse og omsorg.
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Økonomisk kompetanse

• Gjennom intervjuene kom det frem at kommunen opplevde utfordringer 

knyttet til økonomi og rapportering. Dette skyldtes, ifølge informantene, 

både en utskifting av personalet, men også mangelfull opplæring av 

ansatte.

• Det rapporteres også om mindre økonomisk kontroll på generell basis:

– Kommunen har tatt grep i form av planlagt opplæring av enkelte ansatte.

– Telemarksforsking stiller seg bak dette tiltaket.

• Økt økonomisk kontroll vil også kunne medføre en form for 

effektivisering og innsparing for kommunen.
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Sentraladministrasjon
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Administrasjon og styring (1/4)

• Grane kommune er trukket inn her, ettersom Vega kommune ikke har registrerte tall i KOSTRA. 

• Figuren viser at både Grane, Beiarn og KOSTRAgruppen har større bruttoutgifter til administrasjon og 

styring i prosent av totale brutto driftsutgifter.

• Hattfjelldal er kun lavere enn Grane og Beiarn når det gjelder utgifter til styring og kontrollvirksomhet i 

prosent av brutto driftsutgifter. 

• Når det gjelder utgifter til administrasjon, har Hattfjelldal lavere utgifter enn samtlige 

sammenligningskommuner og KOSTRAgruppen.

• Kommunen har oppgitt at de kun fører kommunalsjefene delvis på funksjon 120. Hattfjelldal bør 

kvalitetssikre at føringen er i tråd med KOSTRAveilederen. 

Kilde: SSB
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- herav Brutto driftsutgifter, styring og kontrollvirksomhet, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern

- herav Brutto driftsutgifter, administrasjon, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern
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Administrasjon og styring (2/4)

• Grane kommune er trukket inn her, ettersom Vega kommune ikke har registrerte tall i 

KOSTRA. 

• Figuren viser at Grane, Beiarn og KOSTRAgruppe 6 har høyere netto driftsutgifter til 

administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter.

• Hattfjelldal har høyere netto driftsutgifter til styring og kontroll enn Nesna, KOSTRAgruppe 6, 

fylket og landsgjennomsnittet. 

• Hattfjelldal har imidlertid lavere netto driftsutgifter til administrasjon enn samtlige 

sammenligningskommuner og KOSTRAgruppen.

Kilde: SSB
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- herav Netto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale netto driftsutg, konsern
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Administrasjon og styring (3/4)

• Grane kommune er trukket inn her, ettersom Vega kommune ikke har 

registrerte tall i KOSTRA. 

• Figuren viser netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per 

innbygger.

• Hattfjelldal har lavere utgifter enn samtlige sammenligningskommuner 

og KOSTRAgruppen.
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Administrasjon og styring (4/4)

• Grane kommune er trukket inn her, ettersom Vega kommune ikke har registrerte tall i 

KOSTRA. 

• Figuren viser utgifter til lønn, administrasjon og styring av totale lønnsutgifter. 

• Som figuren viser, har Hattfjelldal lavere utgifter til lønn, administrasjon og styring enn 

sammenligningskommunene og KOSTRAgruppen

• Ut i fra denne og de ovennevnte figurene har Hattfjelldal lavere utgifter knyttet til 

administrasjon og styring enn sammenligningskommunene. Dette kan være en indikator på at 

det er begrenset med innsparingstiltak knyttet til administrasjon. 
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Sentraladministrasjon

• Sentraladministrasjonen i Hattfjelldal kommune ivaretar følgende 

oppgaver:

– Rådmannsfunksjonen

– IKT

– Økonomi (inkl. lønn og regnskap)

– Servicekontor

– Arkiv

– Personal

– Karrieresenter

– Politisk sekretariat
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Økonomi

• Kommunen har fem stillinger knyttet til økonomi, regnskap og lønn:

– 1,0 årsverk økonomisjef (økonomi)

– 1,0 årsverk regnskapssjef (økonomi og regnskap)

– 1,0 årsverk (sekretær regnskap)

– 1,0 årsverk konsulent (lønn)

– 0,5 årsverk sekretær (lønn)

• Både økonomifunksjoner og lønn kan organiseres i et samarbeid med 

andre kommuner. Hattfjelldal er i dialog med Vefsn kommune om et 

samarbeid om skatteinnkreverfunksjonen. Denne funksjonen ligger i 

dag hos regnskapssjefen og utgjør ca. 30 % av denne stillingen. Det er 

trolig ingen direkte innsparingsfunksjon for kommunen, da Hattfjelldal 

trolig må sette av midler til et evt. kjøp av tjenester. Man vil imidlertid 

kunne få en bedre og mer robust tjeneste ved et samarbeid. 
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Økonomi

• Ved et interkommunalt samarbeid på lønn kan kommunen trolig 

redusere minimum 0,5 årsverk:

– Reduksjon på kr 250 000,-

– Ved enn reduksjon på 0,5 årsverk vil det være fordelaktig at enhetslederne 

har/får kompetanse til å skrive lønnsmeldinger o.l.

• Dette betyr at kommunen, i et evt. interkommunalt samarbeid, går inn 

med en ressurs på 1,0 årsverk. 

– Sammenlignet med andre kommuner med tilsvarende antall ansatte, har 

Hattfjelldal større ressurser knyttet til økonomi.

– Telemarksforsking har tidligere gjennomført lignende gjennomganger i 

Jondal kommune og Ulvik kommune. Dette er kommuner med et 

tilsvarende innbyggertall. Disse kommunene har ca. 3 årsverk på økonomi, 

regnskap og lønn. 
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Servicefunksjoner

• Det er tre årsverk på servicekontoret:

– Disse dekker blant annet politisk sekretariat, service mot innbyggerne, arkiv og 
sentralbordfunksjonene.

• Mulig innsparinger:

– Arkiv og sentralbordfunksjonen kan begge løses interkommunalt med andre 
kommuner.

– Forbedring av nettsider:

• Kommunen kan, ved å ha gode nettsider og timebestillingsfunksjon, 
redusere trykket på servicesenteret. Hattfjelldal har et forbedringspotensial 
når det gjelder nettsidene, basert på tilbakemeldingene fra intervjuene.

• En utbedring av nettsidene vil ha en engangskostnad. 

– Effektivisering av utvalgsstruktur

• Ved endringer på utvalgsstrukturen til politikerne blir 
sekretærfunksjonsbehovet mindre.

• Samlet innsparingspotensial:

• Det estimeres at man kan redusere ca. 1,0 årsverk.
 Dette er estimert til en brutto innsparing på kr 550 000–750 000. Interkommunalt samarbeid 

vil ha en kostnadsside, og netto innsparing er derfor estimert til kr 250 000 – 500 000.
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IKT

• IKT:
– Det er tre stillinger tilknyttet IKT.

– 1,0 årsverk IKT-leder.

– 1,0 årsverk senior IKT-konsulent.

– 1,0 årsverk konsulent.

• Kommunen er i dialog med Hemnes kommune om et interkommunalt 
samarbeid på IKT.
– Tjenesten selger i dag tjenester til Grane og sameskolen.

• Dersom kommunen oppretter et samarbeid innen IKT, mener 
Telemarksforsking at det er muligheter for reduksjon på 1,0 årsverk.
– Tilbakemeldingene fra enkelte informanter peker også på et 

effektiviseringspotensial innen IKT.

– Dette kommer som et resultat av stordriftsfordeler ved et interkommunalt 
samarbeid.

Sum innsparing: Kr 500 000.

• Dersom kommunen velger et samarbeid på IKT, vil man kunne risikere en 
noe mindre tilgjengelig tjeneste. Dette gjelder særlig dersom 
samarbeidskommunen også er en vertskommune.
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Plan- og prosjektleder

• I dag står plan- og prosjektlederstillingen vakant.

– Basert på tilbakemeldingene fra intervjuene kan prosjektingeniøren trekkes 

ned, blant annet fordi kommunen ikke har råd til å gjennomføre prosjekter.

– 50 % av denne stillingen er finansiert av fylkeskommunen. Kommunen vil 

derfor kunne trekke ned 50 %.

– Stillingen har stått vakant over en periode. 
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Samlet innsparing sentraladministrasjon

Tiltak Beskrivelse Innsparing

1,0 årsverk IKT

Kommunen er i dialog med Hemnes om et samarbeid. Dette vil 

medføre stordriftsfordeler for Hattfjelldal. Kr 500 000

Plan- og prosjektleder

Denne stillingen står vakant og kan trekkes ned med det 

samme. Fylkeskommunen finansierer imidlertid 50 % av 

denne. Kr 250 000

1,0–1,5 årsverk servicesenter

Kommunen bør forsøke å inngå i et interkommunalt samarbeid 

om sentralbord og arkiv. Ved endret politisk struktur faller også 

noen av sekretærfunksjonene bort. Kommunen kan også ta en 

vurdering av servicesenterets åpningstid. Kr 250 000–500 000

0,5 årsverk lønn

Hattfjelldal kommune har p.t. 1,5 årsverk knyttet til lønn. 

Dersom kommunen organiserer tjenesten i et interkommunalt 

samarbeid, vil man som følge av stordriftsfordeler kunne 

redusere tjenesten. Kr 250 000

Totalt Kr 1 250 000–1 500 000
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Næring og tekniske tjenester

42



Næring og tekniske tjenester - oppgaver

• Næring og tekniske tjenester i Hattfjelldal skal ivareta følgende 

oppgaver innen forvaltning og drift:

– Vei

– Vann og avløp

– Renovasjon

– Landbruk (skog og jordbruk)

– Bygg og eiendom

– Arealforvaltning

– Kart og oppmåling

– Brann

– Vedlikeholdstjenester

– Næringstiltak generelt
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Ansatte næring og teknisk

• Det er til sammen 22 årsverk innen tekniske tjenester i Hattfjelldal:

– 15 årsverk av disse er innen vedlikeholdstjenestene (renhold og 
vaktmestertjeneste). 

– 7 er innen stab

Kommunalsjef

Skogbrukssjef

Jord- og arealbrukssjef

Vedlikeholdskoordinator

Konsulent landbruk

 Ingeniør

Kommuneveterinær

• Når det gjelder struktur, har kommunalsjefen det overordnede 
ansvaret. I sin kontakt med vedlikeholdsseksjonen har kommunalsjefen 
en vedlikeholdsleder. Resten av strukturen er flat. 

44



Pauseproblematikk

«Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en 
halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er 

minst åtte timer»

- Arbeidsmiljøloven § 10-9. Pauser

• Enkelte tilbakemeldinger fra intervjuene er knyttet til de ansattes pausesituasjon. Det 
kommer frem at vedlikeholdsarbeiderne har en pause kl. 09:00. I sum kan denne vare 
opptil 30 minutter per ansatt.

- Som skissert i tabellen nedenfor utgjør dette et dagsverk om dagen.

- Ved å ta bort 9-pausen kan kommunen redusere omtrent et årsverk innen 
vedlikeholdstjenestene. Dette er med på å danne grunnlaget for den senere omtalte 
innsparingen av vedlikeholdspersonellet.

• Kommunens ledelse (les politisk og administrativ) har et ansvar med tanke på å 
redusere disse pausene og dermed øke effektiviteten.
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Antall Tid

1 person 0,5 timer

15 personer 7,5 time

9-pausen



Fokusområder

• Over de neste sidene har vi sammenlignet KOSTRA-tall under følgende 
områder:
– Samferdsel og kommunal veg

– Kommunens eiendomsforvaltning 

– Energikostnader i kommunal eiendomsforvaltning

– Kommunale boliger 

– Brannvern

– Naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon

– Skog og jordbruk (landbruk)

– Arealplan og byggesak

– Kart og oppmåling

• Vi har i disse analysene sammenlignet med: 
– Vega, Beiarn og Nesna. Etter ønske fra kommunen sammenligner vi på enkelte 

plansjer med Grane, Hemnes og Beiarn

– Fylket

– Landsgjennomsnittet
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Samferdsel

• Figuren til venstre viser netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger i Hattfjelldal og 

sammenligningskategoriene. Som det kommer frem av figuren, bruker Hattfjelldal vesentlig mer enn 

samtlige av sammenligningskommunene per innbygger.

– Samferdselskostnadene omhandler i hovedsak kommunale veier.

• I figuren til høyre kommer det frem at Hattfjelldal har større netto driftsutgifter per km vei enn alle 

sammenligningskommunene, med unntak av Hemnes. Snittet for fylket, KOSTRAgruppen og landet 

er imidlertid høyere enn for Hattfjelldal.

• Hattfjelldal har 99 km med kommunal vei og gate. Grane har 85 km, Hemnes har 108 km og Beiarn 

har 57 km. Per innbygger drifter samtlige av disse kommunene rimeligere enn Hattfjelldal. Ut i fra 

utgiftene, intervjuene og sammenligningsgrunnlaget er det trolig et rom for reduksjon av kommunale 

veier i Hattfjelldal. 
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Reduksjon veier

Vei Lengde Dekk

e

Beskrivelse Mulig besparelse

Stikkvei i 

Oladalen

Ca 400 

m

Grus Tidligere kommunal gjennomfartsvei. Går 

nå kun til en privat bolig (to personer).

Små. Neppe reduksjon i brøytekontrakt, men 

spart kostnad ved 

skade/reparasjon/vedlikehold sommerstid

Garsmark 5,8 km Grus Vei til to bosettinger (tre beboere) og noen 

hytter.

Ca. kr 400 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner og 

sommervedlikehold.

Harvassdalen 10 km Grus En fastboende + hytter Ca. kr 75 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner og 

sommervedlikehold.

Åkre 2,5 km Grus Tre bosettinger (fire personer) + hytter Ca. kr 40 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner og 

sommervedlikehold.

Nermo/Tvildal 3,1 km Grus Tre bosettinger med ett gårdsbruk i drift + 

hytter.

Ca. kr 75 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner og 

sommervedlikehold.

Kvalpskarmoen 6,3 km Grus Tre bosettinger + to hytter. En 

maskinentreprenør (ca 500 m fra krysset) 

med to bosatte, et gårdsbruk og en bolig 

med to bosatte i hver + hytter ved 

veienden.

Ca. kr 100 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner og 

sommervedlikehold.

Vefsnmo 4,0 km Grus Et gårdsbruk med to bosatte. Herav en 

arbeidstaker som pendler til sentrum 

daglig. Statskog sin vei der kommunen har 

vintervedlikeholdet.

Ca. kr 150 000. Brøytekostnader (kontrakt), 

vedlikehold m/tining av stikkrenner.
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Reduksjon veier

Utdrag fra Vegloven § 7.
«…Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned».

Utdrag fra Vegloven § 8.
«Blir offentlig veg nedlagt, kan vedkomande styremakt gjere vedtak om at 
veggrunnen heilt ut eller delvis skal nyttast til anna offentlig vegføremål eller til 
føremon for ferdsla eller dei vegfarande. Som føremon for ferdsla eller dei 
vegfarande vert òg rekna at bruer, murar, vegstykke eller andre delar av vegen 
etter vegstyremakta sitt skjønn er verneverdig slik at den bør haldast ved like for 
komande slekter.

Nedlagd offentleg veg som ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan 
vedkommande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova.

Blir offentlig veg nedlagt, og veggrunnen ikkje blir nytta til anna føremål etter 
første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom som 
støyter til vegen rett til å krevje veggrunnen lagt til eigedomen sin mot vederlag 
etter skjønn, eller dersom ny veg skal byggast over eigedomen hans, mot frådrag 
etter skjønn i vederlaget for eigedomsinngrep til slik veg. Støyter fleire eigedomar 
til vegen, skal moglig tvist om fordelinga avgjerast ved skjønn»
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Reduksjon veier

• Det er vanlig praksis at kommunen sørger for at veier som privatiseres 

holder en viss standard. Hattfjelldal kommune bør derfor sørge for at 

veiene holder akseptabel kvalitet. Her må kommunen regne med 

utgifter. 

– Total årlig innsparing på veiene er estimert til kr 840 000.

– Kommunen må påregne en oppgradering av veiene før nedklassifisering.

– Dette vil være en engangskostnad som avhenger av kvaliteten på veiene.

• Hattfjelldal kommune har en dyr brøyteavtale. Dette skyldes blant 

annet mangel på konkurranse. Kommunen har imidlertid reforhandlet 

avtalen. Den reforhandlede avtalen tredde i kraft sent i 2017 og har 

trolig ikke gitt utslag på KOSTRA-tallene knyttet til vei. 

• De kommunale veiene i Hattfjelldal ligger i utkanten av kommunen.

• Privatisering av veier vil medføre vedlikeholdsarbeid, brøyting og 

utgifter for innbyggerne/hytteeierne. 
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Driftsutgifter til eiendomsforvaltning

• Figuren under viser netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger for Hattfjelldal, 

sammenligningskommunene, KOSTRAgruppen og landet.

• Som figuren viser, har Hattfjelldal størst utgifter til kommunal eiendomsforvaltning av samtlige av 

sammenligningskategoriene. Forskjellene mellom Hattfjelldal, Beiarn og KOSTRAgruppe 6 er 

imidlertid små. Setter vi disse kategoriene opp mot de resterende sammenligningskategoriene, er 

derimot forskjellene store. 

• Uavhengig av sammenligningsgrunnlaget har kommunen store driftsutgifter til eiendomsforvaltningen.
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Driftsutgifter til ulike formålsbygg

• Tabellen under viser netto driftsutgifter til ulike formålsbygg per innbygger.

• Hattfjelldal har større netto driftsutgifter til formålsbyggene enn samtlige av sammenligningskategoriene. Av 

de ulike formålsbyggene har Hattfjelldal større utgifter til skolelokaler og kommunale idrettsbygg. 

Skolelokalene er også kommunens største utgiftspost av de ulike formålsbyggene. 

– De store driftsutgiftene til formålsbyggene kan indikere at kommunen har en stor bygningsmasse.  

– Eksempelvis har skolen en relativt spredd skolestruktur sett i forhold til antall elever. Dette er kostbart for 

kommunen.

• Ser vi på administrasjonskostnadene, har Hattfjelldal lavere kostnader enn Beiarn og KOSTRAgruppen, men 

høyere enn de resterende kategoriene. 

• Vega, Beiarn og KOSTRAgruppe 6 har større utgifter til førskolelokalene enn Hattfjelldal kommune. 

• Kun Vega og Beiarn har større utgifter knyttet til institusjonslokalene enn Hattfjelldal kommune.
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Kilde: KOSTRA 2017. 
* = 2016 

Kommune Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler

Institusjons-

lokaler

Kommunale 

idrettsbygg

Kommunale 

kulturbygg Summert

Vega* -56 751 4271 2803 0 61 7830

Hattfjelldal 785 646 4709 2135 807 247 9329

Nesna 258 370 2752 840 183 43 4446

Beiarn 869 675 3972 3306 0 113 8935

Fylket 450 453 2293 1096 454 343 5089

Kostragruppe 

6 1062 858 3577 2120 715 329 8661

Landet 345 591 2506 952 566 264 5224



Vedlikeholdsaktiviteter og driftsaktiviteter på kommunale 
bygg

• Figuren under viser utgifter til vedlikeholds- og driftsaktiviteter i Hattfjelldal og sammenligningskategoriene.

– Vedlikeholdsaktiviteter er knyttet til planlagt vedlikehold og utskiftinger. 

– Driftsaktiviteter er knyttet til drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon.

• Hattfjelldal har utgifter knyttet til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per m² som er lavere 

enn samtlige sammenligningskategorier, med unntak av Beiarn. 

• Utgiftene til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter er høyere enn i både Vega, 

Nesna og KOSTRAgruppe 6. De resterende gruppene har et høyere utgiftsnivå.

• Utgiftene til renholdsaktiviteter er lavest i Hattfjelldal kommune. 

• Vi tar forbehold om at det kan være feilrapportering av hvilke utgifter som er rapportert på vedlikehold og 

driftsaktiviteter. Dette er ikke uvanlig. 
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Areal formålsbygg

• Figuren under viser samlet areal til formålsbyggene i kvadratmeter per 

innbygger i Hattfjelldal, sammenligningskommunene, KOSTRAgruppen og 

landet.

• Som figuren viser, er det kun KOSTRAgruppen som har et større samlet 

areal på formålsbyggene per innbygger, enn Hattfjelldal. 

• Utgiftene og arealet til formålsbyggene i Hattfjelldal indikerer at det er 

muligheter for reduksjoner. 

– Vi viser spesifikt til hvilke bygg kommunen kan avse nedenfor.
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Energikostnader

• Figuren til venstre sammenligner Hattfjelldal kommune med sammenlignbare kommuner, 

fylket, KOSTRAgruppe 6 og snittet for landet. Som figuren viser, har Hattfjelldal 

energikostnader på linje med Beiarn og fylket.

• Figuren til høyre viser utviklingen i energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning 

per kvadratmeter. Fra 2015 til 2017 har Hattfjelldal kommune hatt en vekst på 25 %. 

Dette skyldes trolig delvis en økning i arealet, med tanke på flyktningmottaket. En økning 

i areal medfører også økte energikostnader. Også Hemnes har hatt en kraftig vekst i 

energikostnadene. Grane har på din side hatt en reduksjon. 
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Kommunale boliger (1/2)

• Figuren under viser kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere i 

Hattfjelldal, sammenligningskommunene, fylket, KOSTRAgruppen og 

landet.

• Som figuren viser, ligger Hattfjelldal godt over samtlige av 

sammenligningskategoriene. Kommunen har også hatt en vekst i antall 

boliger per 1000 innbyggere, noe som trolig skyldes 

befolkningsnedgangen.
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Kommunale boliger (2/2) 

• Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per 

innbygger.

• Som det kommer frem av figuren, har Hattfjelldal kommune en inntekt på de 

kommunalt disponerte boligene. Denne inntekten har imidlertid blitt redusert 

kraftig fra 2016 til 2017. 

– Vi får opplyst fra kommunen at de strever med å få leid ut de kommunale boligene. Dette 

er trolig årsaken til reduksjonen av inntekter og ytterligere tegn på at kommunen 

disponerer for mange boliger.
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Reduksjoner av kommunale eiendommer (1/2)

• Som vist over i de siste plansjene, har Hattfjelldal relativt store utgifter 

til ulike kommunale eiendommer

– Kommunen bør derfor redusere sine arealer.

– Enkelte bygninger, slik som skoler, vil være avhengig av skolestrukturen og 

kan ikke selges før valg om skolestruktur er avgjort.

• Mottaket (riggen) – kommunen jobber p.t. med å selge dette. Det 

rapporteres imidlertid om utfordringer knyttet til potensielle kjøpere. 

Dersom kommunen ikke skaffer en kjøper, er det et alternativ å gi fra 

seg disse byggene for å slippe driftskostnadene. 

– Reduserte driftskostnader er satt til kr 370 000.

• Skoler - kommunen har store utgifter til skolebygg. En reduksjon av 

antall skolebygg vil både frigjøre midler, samt redusere drifts- og 

vedlikeholdsbehovet. Dette avhenger av valg av skolestruktur.
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Reduksjoner av kommunale eiendommer (2/2)

• Kommunen har i dag mange kommunale boliger. Dette kommer frem i 
en tidligere plansje. Kommunen ønsker å redusere antall boliger og har 
vedtak på å selge 3-4 boliger. Årsaken til at antallet ikke er større, 
henger sammen med at kommunen må ta hensyn til boligmarkedet i 
Hattfjelldal og ikke selge for mange boliger innenfor et kort tidsrom.

– Ifølge KOSTRAtallene har Hattfjelldal inntekter på de kommunale boligene. 
Om den negative trenden fortsetter, vil trolig dette bildet være forandret i 
løpet av kort tid.

– Med tanke på antall boliger kommunen i dag eier, vil det kunne være 
grunnlag for salg av flere boliger. Kommunen strever også med å få leid ut 
boligene. Vi foreslår derfor at kommunen øker salget av kommunale 
boliger fra 4 til 5 i løpet av det førstkommende året.

– Salg av bolig: kr 500 000.

Dette medfører ingen reduksjoner av driftskostnader, og er en ren 
engangsinntekt.

En reduksjon av de kommunale boligene vil imidlertid på sikt kunne 
føre til reduksjoner av blant annet vedlikehold.
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Vedlikeholdspersonell

• Hattfjelldal har i dag ca. 8 årsverk knyttet til renhold, og 7 årsverk til 
vaktmestertjenester. 

• Kommunen ønsker å redusere antall kommunalt eide bygninger, noe som 
medfører mindre areal å rengjøre og vedlikeholde. 

– Med dette følger det også muligheter for reduksjon innen vedlikeholdstjenestene.

– Størrelsen på reduksjonen av vedlikeholdspersonell avhenger av hvor store arealer 
kommunen selger/gir bort/leier ut.

• Dersom kommunen klarer å redusere bygningsmassen etter forslag ovenfor 
(mottaket og evt. skole), vil det være mulighet for reduksjon av 
vedlikeholdstjenestene.

• Vedlikeholdspersonellet kan også effektivisere driften, jfr. tidligere plansje om 
nipausen. Videre vil også implementeringen av IK bygg kunne effektivisere 
driften.

– IK bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand m.m.

• Basert på de overnevnte begrunnelsene, foreslår vi en reduksjon på ett årsverk 
innen renhold, og ett årsverk innen vaktmestertjenester.

• Sum innsparing: kr 1 000 000.
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Brann

• Som figuren viser, har Hattfjelldal kommune større inntekter enn de har utgifter når det 

gjelder forebygging av brann og andre ulykker. Kun Beiarn har større inntekter. 

Forebygging er et selvkostområde. 

– Hovedsakelig er det forebyggende arbeidet knyttet til feiing. Hattfjelldal kommune opplyser om at 

inntektene er knyttet til feiing av hytter.

• Når det gjelder beredskap mot brann og andre ulykker, har Hattfjelldal lavere utgifter enn 

Vega, Beiarn og KOSTRAgruppe 6, men høyere enn Nesna, fylket og 

landsgjennomsnittet. 
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Naturforvaltning, friluftsliv og 
rekreasjon i tettsteder

• Figuren under viser kostnader til naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon i tettsteder. 

– Ser vi på netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger, er Hattfjelldal over de 

fleste av sammenligningskategoriene, men under Vega og Beiarn. 

 Naturforvaltning og friluftsliv er blant annet knyttet til miljøvernarbeid, fisk og viltforvaltning, 

tiltak for å opprettholde naturverdier og sikring og forvaltning av områder vernet av 

naturvernformål.

– Når det gjelder netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, er situasjonen relativt lik den 

ovennevnte situasjonen under naturforvaltning og friluftsliv. 
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Skog- og jordbruk

• Figuren viser antall landbruksbedrifter i kommunene, samt årsverk knyttet til landbruk.

• Hattfjelldal ligger relativt likt med Sømna kommune på landbruksbedrifter, samt på årsverk til 

landbruk. Hemnes har ca. like mange landbruksbedrifter, men færre årsverk til landbruk.

• Hattfjelldal kommune har i dag en landbruksveileder i 100 %, skogbrukssjef 100 % og en jord- og 

arealbruksjef (50 % til jordbruk).

• Hattfjelldal har digitalisert en del av sine tjenester på dette området. Tilbakemeldingene fra intervjuene 

tyder på at man ikke har hentet ut tilstrekkelig med effektiviseringsgevinster som en følge av 

digitaliseringen.

• Dersom den ingeniørhjemmelen skal trekkes ned, må vedkommende sine oppgaver overføres til 

arealbrukssjefen. I så tilfelle kan arealbrukssjefens jordbruksoppgaver overføres til konsulenten.

– Ingeniørhjemmelen har stått ledig over flere år .
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Ressursbruk arealforvaltning

• Figurene under viser samlet ressursbruk for flere av områdene innen arealforvaltning.

• Som det kommer frem av figuren til venstre, har Hattfjelldal kommune redusert sine driftsutgifter til 

plan/kart/bygg per innbygger fra 2015 til 2017. Kommunen ligger allikevel over de fleste 

sammenligningskategoriene. 

• Figuren til høyre viser driftsutgiftene til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per 

innbygger. Her har Hattfjelldal også redusert sine utgifter i løpet av den aktuelle perioden. 

Sammenligner vi med de andre sammenligningskategoriene, har Hattfjelldal større utgifter enn 

samtlige, med unntak av Beiarn og KOSTRAgruppe 6. 
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Arealplan og byggesak

• Figuren under viser saksbehandlergebyr for oppføring av enebolig og 

for privat reguleringsplan. På førstnevnte ligger Hattfjelldal lavere enn 

samtlige sammenligningskommuner, samt fylkessnittet og landet. Når 

det gjelder saksbehandlergebyr for privat reguleringsplan, har 

Hattfjelldal et lavere gebyr enn samtlige av 

sammenligningskategoriene. 
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Kart og oppmåling

• Figuren til venstre viser Hattfjelldal kommunes netto driftsutgifter til kart og oppmåling 

per innbygger sammenlignet med de ulike sammenligningskategoriene. Hattfjelldal har i 

den aktuelle perioden redusert sine utgifter og ligger lavere enn de fleste 

sammenligningskategoriene, med unntak av landsgjennomsnittet og Vega (2016). 

– Vi får opplyst at Hattfjelldal tidligere har hatt et etterslep på dette, som kommunen har jobbet inn. 

Dette forklares som årsaken til nedgangen. Kommunen klarer nå å håndtere oppgavene 

fortløpende.

• Ser vi på standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt på 

750 m², er dette gebyret vesentlig større i Hattfjelldal enn i sammenligningskategoriene. 
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Oppsummering

• Hattfjelldal har 99 km med kommunale veier, noe kommunen trolig kan 

redusere. Kommunens utgifter per km er større enn flere av 

sammenligningskommunene. Kommunen har også store utgifter 

knyttet opp mot netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger. 

• Hattfjelldal kommune har store utgifter knyttet til kommunal 

eiendomsforvaltning. Kommunen har trolig muligheter til å redusere 

bygningsmassen. 

• Kommunen har store utgifter til skolelokaler. Sammenlignet med de 

andre sammenligningskategoriene har Hattfjelldal også betydelige 

utgifter knyttet til administrasjonslokalene og institusjonslokalene. 

• Hattfjelldal skiller seg ikke vesentlig ut når vi ser på utgifter til drifts- og 

vedlikeholdsaktiviteter på kommunale bygg. 
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Oppsummering

• Hattfjelldal kommune har et større samlet areal på formålsbyggene i m² 
enn samtlige av sammenligningskategoriene, med unntak av 
KOSTRAgruppe 6. 

• Hattfjelldal kommune har hatt en økning i energikostnadene i perioden 
2015 til 2017 på 25 %. Sammenlignet med sammenligningskategoriene 
ligger Hattfjelldal på samme nivå som Beiarn og fylket. 

• Ser vi på kommunale boliger per 1000 innbyggere, har Hattfjelldal hatt en 
økning fra 2015 til 2017 på 5 %. Kommunen ligger over samtlige 
sammenligningskategorier når det gjelder boliger per 1000 innbyggere. 

• Kommunen har større inntekter enn utgifter på de kommunale boligene, 
men disse har sunket fra 2016 til 2017. Kommunen får ikke leid ut alle 
boligene.

• Hattfjelldal skiller seg ikke vesentlig ut på utgiftene til forebygging og 
beredskap mot brann og andre ulykker. 

• Det er ikke store utgifter til naturforvaltning, friluftsliv og rekreasjon i 
Hattfjelldal. 
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Oppsummering

• Hattfjelldal ligger relativt likt med Sømna kommune på antall 

jordbruksbedrifter, samt på årsverk til landbruk. Kommunen kan trolig 

hente ut et effektiviseringspotensial med bakgrunn i digitaliseringen 

som er gjennomført. 

• Hattfjelldal kommune reduserte sine driftsutgifter til plan/kart/bygg per 

innbygger fra 2015 til 2017. Kommunen ligger allikevel over de fleste 

sammenligningskategoriene. 

• Når det gjelder driftsutgiftene til fysisk planlegging, kulturminner, natur 

og nærmiljø per innbygger, har Hattfjelldal redusert disse utgiftene. 

Hattfjelldal har større utgifter enn samtlige sammenligningskategorier, 

med unntak av Beiarn og KOSTRAgruppe 6.

• Hattfjelldal ligger relativt lavt når det gjelder utgifter til kart og 

oppmåling per innbygger. 
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Tiltaksliste – næring og teknisk 

70

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Privatisering av kommunale 

veier

Hattfjelldal har flere kommunale veier som fører til få husstander. 

Disse veiene er dyre, blant annet på grunn av brøyting. Flere av 

disse veiene kan privatiseres. Kr 840 000

1,0 årsverk

P.t. er det en 100 % ingeniørhjemmel stående ubesatt pga

sykdom. Ved en omstrukturering av arbeidsoppgaver vil dagens 

ansatte kunne løse de lovpålagte arbeidsoppgavene. Kr 792 000

2,0 årsverk 

vedlikeholdstjenestene

Ettersom kommunen reduserer sin bygningsmasse, vil det også 

være mindre behov for vedlikehold og rengjøring. Dersom 

kommunen reduserer bygningsmassen sin i enda større grad, vil 

det være muligheter for ytterligere reduksjoner. Kr 1 000 000

Salg av mottak (riggen)

Kommunen har nærmere 400 000 i utgifter til denne riggen. 

Dersom kommunen selger/gir bort denne, vil man redusere 

kostnadene. Reduksjonen tar kun utgangspunkt i dagens 

driftskostnader av riggen. Kr 370 000

Totalt Kr 3 002 000

Salg av kommunal bolig

Kommunen har mange kommunale boliger. Kommunen har p.t. 

inntekter på disse, men utviklingen er negativ. Vi legger til grunn at 

kommunen kan selge fem av sine kommunale boliger ila. det 

første året. Dette vil si en økning fra 4 til 5 boliger. Kr  500 000



Barnehage, grunnskole og 
kultur
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Barnehage og grunnskole - oppgaver

Barnehagene og grunnskolene i Hattfjelldal skal ivareta følgende tjenester:

• Barnehagetilbud etter barnehageloven.
– Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har rett til plass i barnehage fra august.

– Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass i barnehage innen utgangen 
av den måneden barnet fyller ett år.

– Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

• Grunnskoleopplæring etter opplæringsloven. 
– Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring. 

– Grunnskoleopplæringen skal til vanlig ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. 

– Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret.

• Skyss og innlosjering i grunnskolen etter opplæringsloven.
– Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. 

årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, har rett til 
gratis skyss uten hensyn til veglengden.

• SFO etter opplæringsloven.
– Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn 

med særskilte behov på 1.-7. årstrinn

• Kulturskole etter opplæringsloven.
– Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til 

barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

• Bibliotek etter folkebibliotekloven og opplæringsloven med forskrift.
– Alle kommuner skal ha et folkebibliotek. 

– Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek. Bibliotek som ikke ligger i skolen sine lokaler, skal være 
tilgjengelig for elevene i skoletiden, slik at biblioteket kan brukes aktivt i opplæringen på skolen.
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Barn i barnehagen

• Vi ser at en noe mindre del av barn i 
barnehagealder (1-5 år) bruker 
barnehage i Hattfjelldal, sammenlignet 
med gjennomsnittet for 
KOSTRAgruppe 6, Nordland og landet. 

• Av de tre sammenligningskommunene 
Beiarn, Nesna og Vega er det bare i 
Beiarn at en mindre andel av barna 
bruker barnehagetilbudet. 

• Mens den forholdsvis lave andelen i 
Hattfjelldal tidligere skyldtes mindre 
bruk av tilbudet blant de yngste, har 
dette endret seg de siste årene. 
Andelen barn i alderen 1-2 år gått opp, 
mens andelen barn i alderen 3-5 år har 
gått ned.

• I Hattfjelldal har andelen barn med 
oppholdstid på mer enn 32 timer (fire 
eller fem dager per uke) økt de siste 
årene. Likevel ligger andelen betydelig 
under sammenligningsgrunnlaget, 
bortsett fra Beiarn.

73

83,6 88,4 93,3 91,3
80,0

95,9 90,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Hattfjelldal Kostragruppe
06

Nordland Landet Beiarn Nesna Vega

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

2013

2014

2015

2016

2017

84,3
91,1

97,9 98,1
75,0

93,6 92,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Hattfjelldal Kostragruppe
06

Nordland Landet Beiarn Nesna Vega

Andel barn med 33 timer eller mer per uke 

2013

2014

2015

2016

2017

Kilde: Kostra.



Driftsutgifter til barnehage

• Endringen i sammensetningen av barna 
i barnehagene og lengre oppholdstid 
har i Hattfjelldal medført en raskere 
vekst i driftsutgiftene per barn i alderen 
1-5 år enn hva vi finner i 
sammenligningsgrunnlaget.

• Det er, som man kan forvente, lavere 
driftsutgifter per barn i den aktuelle 
aldersgruppa i Hattfjelldal, siden det er 
færre som bruker tilbudet. 

• Når man skal sammenligne 
effektiviteten, må man ta hensyn til 
omfanget av bruken, ulik fordeling 
mellom små og store barn og lengden 
av oppholdet. Det gjør man med å 
beregne kostnaden per oppholdstime.  

• Vi ser at Hattfjelldal får beregnet 
kostnaden per oppholdstime til kr 62 i 
2017. Gjennomsnittet for Nordland 
ligger på samme nivå. Resten av 
sammenligningsgrunnlaget hadde 
høyere kostnader. Dette tyder på at det 
ikke er noen store  
innsparingsmuligheter i 
barnehagesektoren.
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Effektivitet

• Barnehagens basisvirksomhet omfatter 
ikke ekstra innsats for barn med 
særlige behov. 

• Vi ser at det har blitt færre barn per 
voksenårsverk i Hattfjelldal, slik at bare 
Beiarn i sammenligningsgrunnlaget har 
et lavere antall. 

• Det er vanlig at små barnehager har 
over gjennomsnittet stor bemanning 
per barn for å dekke hele 
oppholdstiden. 

• En nasjonal målsetting i den nye 
foreslåtte bemanningsnormen har ett 
årsverk per seks barn/plasser i 
avdelingene. 

• Hattfjelldal har en tettere 
bemanning. Tallene for 
basisvirksomheten omfatter også 
styrerressursen. Dette gir litt for få 
barn per årsverk. For Hattfjelldal vil 
antall barn per årsverk i avdelingene 
være ca. 5,3.
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Pedagogtetthet

• Kvaliteten i barnehagetilbudet 
og lønnskostnadene i 
barnehagen er avhengig av 
sammensetningen av 
personalet. 

• Barnehagelærerne (og andre 
med tilsvarende pedagogisk 
utdanning) skal lede arbeidet i 
avdelingene. De har bedre lønn 
enn det øvrige personalet. 

• Figuren viser at Hattfjelldal har 
en lavere andel med 
barnehagelærere enn 
sammenligningsgrunnlaget, 
med unntak av Vega. 

• Den nye pedagognormen som 
gjelder fra 1. august 2018, øker 
pedagogandelen fra 33 % til 43 
% av de ansatte, antatt 6 (3 
små) barn per årsverk ansatte i 
avdelingene. 
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Grunnskolesektoren

• Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektoren er forholdsvis 
høye i Hattfjelldal. Bare ca. 10 % av 
kommunene i landet hadde større 
utgifter per elev enn Hattfjelldal. 

• Vi ser at det er store forskjeller i 
driftsutgiftene mellom de fire 
nordlandskommunene som er med i 
sammenligningen, med Hattfjelldal og 
Vega som de to mellomste. 

• Utgiftene for landet og Nordland ligger 
langt under Hattfjelldals, men disse 
har også store kommuner med store 
skoler som drar gjennomsnittet ned. 

• Tallene viser at Hattfjelldal per elev 
har ca. kr 18 000 større driftsutgifter 
enn KOSTRAgruppe 6. Dette kan 
antyde et innsparingspotensial på ca. 
3 millioner kroner. En reduksjon til 
Nesnas eller Nordlands nivå ville gi en 
innsparing på ca. 11 millioner kroner
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Driftsutgifter til grunnskolesektoren kan deles i flere 

utgiftsgrupper.

• Grunnskole, den egentlige virksomheten i skolen 

(KOSTRAfunksjon 202)

• Skolefritidstilbud, SFO (KOSTRAfunksjon 215)

• Skolelokaler (KOSTRAfunksjon 222)

• Skoleskyss (KOSTRAfunksjon 223)

Vi skal se nærmere på disse, og stort sett sammenligne 

med de samme gruppene kommuner.
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Grunnskolevirksomhet

• Utgiftene til 
grunnskolevirksomheten 
består i hovedsak av lønn til 
lærere, assistenter og 
sekretærer, men også til 
materiell og inventar. 

• Siden denne utgiftsgruppen
er den største, kan vi 
forvente langt omtrent det 
samme bildet som for hele 
grunnskolesektoren. 

• Vi ser at man i Hattfjelldal 
har utgifter noe over nivået 
til KOSTRAgruppe 6. 

• Hattfjelldal bruker ca. 7 
millioner kroner mer på 
grunnskolevirksomhet enn 
om man lå på nivå med 
Nesna og Nordland.
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Materiell, inventar og utstyr

• Undervisningsmateriell, inventar 
og utstyr utgjør små utgiftsposter 
sammenlignet med lønnsutgiftene. 
De er likevel gode indikatorer på 
den økonomiske situasjonen i 
skolene. Når budsjettene er 
stramme, kan 
undervisningsmateriell være det 
første man sparer på. 

• Figuren under viser at Hattfjelldal 
kommune har forholdsvis store 
utgifter til undervisningsmateriell –
med en forholdsvis rask vekst de 
siste årene.

• Utgiftene til inventar og utstyr 
varierer ofte fra år til år etter 
behovet for fornyelse. Den store 
satsingen på nettbrett til alle 
elevene kom i 2017 og økte 
posten på inventar og utstyr per 
elev til kr 6 529.
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Lærertetthet

• Lærerne er den største innsatsfaktoren i 
skolen. Skolene kan organisere 
undervisningen forskjellig mht. inndeling 
i klasser og grupper. 

• For å kunne sammenligne kommunene, 
beregner man lærertettheten. Denne 
beregnes som forholdet mellom antall 
elevtimer og antall lærertimer. I dette 
ligger også timer til spesialundervisning 
og til særskilt språkopplæring for 
språklige minoriteter. Det blir dermed en 
grov indikasjon, siden behovet for 
spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring varierer sterkt mellom 
skolene og kommunene. 

• Når man bruker denne indikatorer, må 
man huske at stort tall for lærertettheten 
angir liten lærertetthet (mange elever i 
gjennomsnittsgruppa).

• Figurene viser at Hattfjelldal har stor 
lærertetthet for 1.-7. trinn. Slik har det 
også vært for 8.–10. trinn, men 
skoleåret for 2017-18 ligger 
lærertettheten i Hattfjelldal i nærheten 
av gjennomsnittet for Nordland og under 
lærertettheten i Beiarn og Vega.
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Kvalifiserte lærere

• I store deler av landet er 

det mangel på kvalifiserte 

lærere. 

• Nordland har ligget noe 

under gjennomsnittet for 

landet i andel kvalifiserte 

lærere, og Hattfjelldal har 

ligget noe under Nordland. 

• Skoleåret 2017-18 synes 

situasjonen noe bedret i 

Hattfjelldal. 
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Fagkompetanse - barnetrinnet

• Skolene rapporterer inn hvor 
mange av lærerne med 
godkjent lærerutdanning som 
har ulik formell kompetanse i 
fagene som de underviser i. 

• Vi ser at situasjonen på 
barnetrinnet er best i norsk. I 
Hattfjelldal har ca. 83 % av 
lærerne som underviser i norsk 
på 1.-7. årstrinn, minst 30 
studiepoengs utdannelse i 
faget. Dette er noe bedre enn 
hva vi finner i 
sammenligningsgrunnlaget. 

• Forholdet er ikke like 
tilfredsstillende for matematikk 
og engelsk. I disse fagene har 
ca. 40 % og 29 % av lærerne 
minst 30 studiepoeng. Dette er 
lavere enn hva vi finner i 
sammenligningsgrunnlaget.
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Fagkompetanse - ungdomstrinnet

• Kompetansesituasjonen er 

noe annerledes i 8.-10. 

årstrinn enn på 

barnetrinnet.

• På ungdomstrinnet er 

forventet utdanningsnivå 

60 studiepoeng for lærerne 

som underviser i norsk, 

engelsk og matematikk. 

• Situasjonen er god i 

engelsk (100 %), og 

mindre tilfredsstillende i 

norsk (50 %) og 

matematikk (20 %).
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Assistenter og sekretærer

• Hattfjelldal oppvekstsenter har 75 
% årsverk og Susendal har 20 % 
kontorteknisk personale. Selv om 
en eller begge de små skolene 
skulle sentraliseres til Hattfjelldal, 
synes det ikke påkrevet å øke 
sekretærstillingen der.

• Assistenter i grunnskolen brukes i 
vesentlig grad til å hjelpe elever 
med særlige behov.  Det er derfor 
vanskelig å vurdere omfanget av 
denne tjenesten i denne 
sammenheng. 

• Figuren viser at bruken av 
assistenter ligger på et middels 
nivå i Hattfjelldal. 

• Utviklingen synes ikke å gi grunn 
til bekymring, hverken for 
kostnadene eller for at man setter 
inn assistenter der det bør brukes 
(spesial)pedagoger.
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Skolefritidsordning

• SFO er en forholdsvis liten del av 
grunnskolesektoren. Kommunene kan 
velge hvor omfattende de vil gjøre 
skolefritidsordningen, og hvor mye av 
utgiftene som skal dekkes av foreldrene 
i form av brukerbetaling. 

• Vi ser at per potensiell bruker, elever på 
1. til 4.trinn, er netto driftsutgifter 
forholdsvis høye i Hattfjelldal. Dette til 
tross for at forholdsvis få benytter 
tilbudet. En reduksjon til nivået for 
KOSTRAgruppe 6 eller Nordland ville gi 
i størrelsesorden hhv. kr 100 000 og kr 
300 000 i innsparing.

• Bare ca. 34 % av elevene på 1.–4. trinn 
bruker SFO-tilbudet i Hattfjelldal. 
Bortsett fra Beiarn er dette betydelig 
under hva som er vanlig. 

• Særlig få i Susendal og Varntresk 
brukes SFO. Dette har gitt svært store 
utgifter for brukere disse stedene, noe 
som har bidratt vesentlig til de 
forholdsvis store netto driftsutgiftene 
samlet sett i kommunen. Utgiftene i 
Varntresk de siste årene skyldes trolig 
en feilføring.
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Driftsutgifter i SFO

• Netto driftsutgifter framkommer som 
differansen mellom brutto driftsutgifter 
og inntekter, i hovedsak 
brukerbetalingen. 

• Vi ser at brutto driftsutgifter per bruker 
er noe høyere i Hattfjelldal enn i 
sammenligningsgrunnlaget, bortsett fra 
Vega og Beiarn. Dette til tross for at 
ingen av barna I Hattfjelldal har full 
plass. I sammenligningsgrunnlaget har 
mer enn halvparten av brukerne full 
plass.

• Satsene for brukerbetaling i 2016 var 
høyere i Hattfjelldal enn i de tre 
sammenligningskommunene, men 
lavere enn gjennomsnittet for fylket og 
landet. Men med redusert tilbud blir 
brukerbetalingen redusert, slik at 
foreldrene betaler en mindre andel av 
utgiftene. 

• Med mindre brukertid har Hattfjelldal 
større utgifter enn 
sammenligningsgrunnlaget og lavere 
foreldrebetaling.
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Drift av skolelokaler

• Figuren viser store 
forskjeller i driftsutgifter per 
elev av skolebyggene. 

• For ca. 170 elever utgjør 
forskjellen til 
KOSTRAgruppe 6 ca. en 
million kroner. 

• Forskjellen til nivået for 
Nordland er ca. kr 3,4 
millioner kroner. 

• Med tre skoler kan det etter 
elevtallet bli forholdsvis 
store arealer å varme opp, 
å rengjøre og å holde 
vedlike.

87

Kilde: Kostra

40024

33415

19923 20811
23880

47523

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

Netto driftsutgifter til skolelokaler per 
innbygger 6-15 år 

2014

2015

2016

2017



Skoleskyss

• I Hattfjelldal får ca. 56 % av 
elevene tilbud om skoleskyss. 
Dette er mer enn gjennomsnittet, 
men mindre enn i Vega, som har 
færre skoler. Hvis alle elevene i 
Susendal og Varntresk skulle få 
skoleskyss, ville andelen i 
Hattfjelldal øke til ca. 62 % ved 
at omtrent ni flere elever fikk 
skyss. Kostnadene til skoleskyss 
er avhengig av avstanden og 
tallet på skoledager. 

• Med kr 5 639 i gjennomsnittlige 
skysskostnader blir samlede 
kostnader ca. kr 960 000. Dette 
er ca. kr 580 000 mer enn om 
Hattfjelldals kostnader var på 
nivå med gjennomsnittet i 
Nordland, en merutgift man 
vanskelig kan gjøre noe med.
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Sammendrag for skolesektoren, kommunenivået

Vi så innledningsvis at Hattfjelldal i 2017 hadde ca. 11 millioner kroner 

høyere utgifter til grunnskolesektoren enn om man lå på nivå med 

gjennomsnittet for Nordland.

• Omtrent 7 millioner av forskjellen finner vi «grunnskolen», som 

omfatter driftsutgifter mer direkte knyttet til opplæringen.

• I overkant av 3 millioner kroner knytter seg til drift av skolelokaler i de 

tre skolene i kommunen.

• Hattfjelldal har forholdsvis store utgifter til skoleskyss og SFO, og til 

sammen gir disse et merforbruk på nesten en million kroner.
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Kultursektoren

• Hattfjelldal kommune har 

ligget over 

sammenligningsgrunnlaget 

mht. hvor stor del av 

kommunebudsjettet som er 

blitt brukt til kulturformål.

• Når man ser på hvilket 

beløp som brukes (kroner 

per innbygger), blir 

Hattfjelldals satsing på 

kultur enda tydeligere. 

Bare kommunegruppe 6 og 

Beiarn (også 

kommunegruppe 6) ligger 

på samme nivå.
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Kultursektoren – fordeling i 2017

Fordelingen av 
ressurser til kulturformål 
skiller seg betydelig fra 
kommune til kommune. 

Kommunene har 
lovpålegg om å drifte 
bibliotek og musikk- og 
kulturskoler. Vi skal se 
nærmere på disse.

Kommunen står 
forholdsvis fritt i å velge 
hvilke av de andre 
områdene man vil satse 
på.

Hattfjelldal bruker 
forholdsvis mye på

• aktivitetstilbud for 
barn og unge, 

• museer og

• idrettsbygg og 
idrettsanlegg.
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Kulturskole (1)

• Kulturskolen er en viktig del av 
kulturtilbudet i kommunene. 
Hoveddelen av tilbudet retter 
seg mot barn i 
grunnskolealder. 

• Netto driftsutgifter per barn i 
grunnskolealder er over 
gjennomsnittet for landet og 
Vega, men lavere enn 
gjennomsnittet for 
kommunegruppe 6 og 
Nordland.

• Brutto utgifter per elev i 
Hattfjelldal har fram til 
regnskapsåret 2017 ligget litt 
under nivået for 
sammenligningsgrunnlaget. 
Regnskapsåret består av to 
halve skoleår og blir dermed 
et gjennomsnitt for disse.

92

2476

5543

3019

2267

3616

5505

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Hattfjelldal Kostragruppe
06

Nordland Landet Beiarn Nesna Vega

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler, kroner 
per innbygger 6-15 år 

2014

2015

2016

2017

18062
19819

22026

18796

11817

19770

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Hattfjelldal Kostragruppe
06

Nordland Landet Beiarn Nesna

Korrigerte brutto driftsutgifter til musikk- og 
kulturskoler, kroner per bruker 

2014

2015

2016

2017

Kilde: Kostra



Kulturskole (2)

• Hattfjelldal har hatt en betydelig nedgang 
i antall elever ved kulturskolen det siste 
året. Skoleåret 2015-16 var det 40 elever i 
grunnskolealder. To år etter var elevtallet 
nede i 20. Det er ingen venteliste, så 
antallet avspeiler interessen. 

• Andelen elever i grunnskolealder som er 
elever i kulturskolen, er i 2017 på 14,2 %. 
Dette er like over gjennomsnittet i 
Nordland og i landet, men bare omtrent 
halvparten av gjennomsnittet for 
KOSTRAgruppe 6. 

• Mens det tidligere har vært ca. 30 
minutter undervisning per elev i uka, har 
hver elev i 2017-18 i gjennomsnitt ca. 60 
minutter . Gjennomsnittet for Nordland er 
ca. 30 minutter og for landet ca. 20 
minutter. 

• Det er avsatt et 100 % årsverk til 
undervisningen. Med det lave elevtallet 
fra 2017-18 ville man kunne spare ca. et 
halvt årsverk.
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Aktivitetstilbud til barn og unge

• Barn og unge er ett av de 

viktigste satsingsområdene i 

Hattfjelldal. Det har vært en 

vesentlig vekst i utgiftene, 

slik at Hattfjelldal (og Beiarn) 

i 2017 bruker mer enn 

resten av 

sammenligningsgrunnlaget.

• Ungdomsklubben er den 

største utgiftsposten.  

• Bare Beiarn kommune 

bruker mer enn Hattfjelldal 

per innbygger i alderen 6-18 

år.
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Museum

• Hattfjelldal bruker 

forholdsvis stor del 

av kulturbudsjettet 

på museum. 

• Bygningsmessige 

kostnader er en 

vesentlig del av 

Hattfjelldals store 

utgifter.
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Idrett

• Idrett organiseres av 
frivillige organisasjoner. 
Kommunene gir gjerne 
tilskudd til driften. 

• Mange kommuner eier og 
driver også idrettsanlegg 
som idrettshaller og 
svømmeanlegg.

• KOSTRAtallene viser ingen 
kommunale driftsutgifter til 
idrett de siste årene. Når 
det gjelder idrettsbygg, 
ligger kommunens 
driftsutgifter over 
sammenligningsgrunnlaget. 
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Bibliotek

• Hattfjelldal har et middels nivå i 

utgifter til driften av 

folkebibliotek. Biblioteket ligger 

i tilknytning til Hattfjelldal skole, 

og det fungerer derfor også 

som skolebibliotek for de fleste 

elevene i kommunen.

• Folkebibliotekets mest 

tradisjonelle aktivitet er utlån 

av bøker, etter hvert også 

andre media. I Hattfjelldal har 

utlånet vokst de siste årene. I 

2016 var det bare Vega i 

sammenligningsgrunnlaget 

som hadde et høyere utlån.
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Bibliotekansatte

• Lønnsutgifter er en 

vesentlig del av 

driftsutgiftene i et bibliotek. 

Vi ser at Hattfjelldal har et 

middels antall innbyggere 

per årsverk i biblioteket. 

Dette svarer til en 65 % 

stilling. 

• Også når det gjelder 

kostnadene til media og 

lønn, ligger Hattfjelldal på 

et middels nivå. 
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Ulike enhetskostnader i barnehagene

• Regnskapet for barnehagene i 2017 viser ca. 5,13 millioner kroner i netto utgifter til 
barnehagedriften i Hattfjelldal, inklusive utgifter til lokalene. I Susendal og Varntresk 
var tilsvarende utgifter hhv. ca. 1,04 millioner og ca. 0,83 millioner kroner.

• Hattfjelldal hadde 38 barn 15. desember 2017, hvorav 17 var under tre år. 36 av 
barna hadde mer enn 32 timers oppholdstid, de fleste hadde hel tid. Omregnede 
plasser per ansatt var 5,2.

• Susendal hadde 8 barn, hvorav 2 var under tre år. 3 av barna hadde mer enn 32 
timers oppholdstid, ingen hadde hel tid. Omregnede plasser per ansatt var 3,7.

• Varntresk hadde 5 barn, hvorav 1 var under tre år. 4 av barna hadde mer enn 32 
timers oppholdstid, ingen hadde hel tid. Omregnede plasser per ansatt var 2,2.

• Hvis vi lar barn under tre år telle dobbelt, var netto kostnader på barn med hel plass 

– ca. kr 108 000 i Hattfjelldal 

– ca. kr 169 000 i Susendal

– ca. kr 191 000 i Varntresk. 

• Det er da tatt hensyn til oppholdstida. 
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Økonomiske endringer i barnehagen

• Ca. kr 225 000 vil kommunen spare, hvis barna i Susendal kunne få et tilbud med 
samme kostnader som i Hattfjelldal, når styrerkostnader ikke er medregnet. 

• Ca. kr 260 000 vil kommunen spare, hvis barna i Varntresk kunne få et tilbud med 
samme kostnader som i Hattfjelldal, når styrerkostnader ikke er medregnet.

• Det er her regnet inn 13 % av driftskostnadene for skolen (samme andel som i Susendal), 
som for barnehagen da utgjør ca. kr 67 000. (Ekstraordinært vedlikehold på ca. kr 
250 000 er holdt utenom.)

• Kostnadene i Susendal og Varntresk er lite avhengig av mindre endringer i 
barnetallet. En forventet reduksjon vil ikke påvirke kostnadene til drift av bygninger 
eller personale. 

– Det medfører at resultatet av en sentralisering vil være avhengig av antallet barn som 
flyttes over til Hattfjelldal. For hvert barn vil kostnadene for hel plass være ca. kr 108 000 
for barn over tre år  og ca. kr 216 000 for barn under tre år.

• Vi har sett at andelen pedagoger i Hattfjelldal var 31 % i 2017. Fra august 2018 er 
det forskriftsfestet ca. 43 % mot dagens ca. 33 %. 

– I Hattfjelldal kommune var det i 2017 bare Susendal som tilfredsstilte normen. 

– Antatt 20 % høyere lønn til pedagogene enn til annet personale i barnehagene, vil 
lønnsutgiftene kunne øke en del, grovt anslått til kr 200 000. 
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Administrasjon (1)

• Den administrative strukturen i Hattfjelldal har blitt endret flere ganger de senere 
årene. Spesielt i denne sammenhengen er felles ledelse av grunnskole og 
barnehage i tre oppvekstsentre. Det vil kunne være usikkerhet knyttet til hvor mye 
av stillingene som skal knyttes til skole, og hvor mye som skal knyttes til 
barnehage. Særlig for de to minste enhetene, Susendal og Varntresk, kan skillet 
være vanskelig. Vi tar imidlertid utgangspunkt i kommunens egne rapporteringer til 
GSI og BASIL. 

• Det er følgende ressurser knyttet til skoleledelse på skolenivå i Hattfjelldal 
kommune.

101

Administrative 

årsverk (%)

Grunnskole Barnehage Sum

Hattfjelldal 185 80 265

Susendal 70 20 90

Varntresk 50 20 70

Sum 305 120 425

Oversikt over ledelsesressurser i skoler og barnehager. Kilde: Udir



Administrasjon (2)

• Samlet er det avsatt 3,05 årsverk til stillinger som rektor/assisterende 
rektor og inspektør/avdelingsleder i grunnskolen og 1,20 årsverk til 
styrer i barnehagen. 

• Når det gjelder administrasjonen på barnehagenivå, angir SFS 2201 
minstemålet for styrerressurs. Avtalen sier at 

– En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap. 1 § 2.3.

– I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver.

– I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.

– Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre arbeidsoppgaver enn dem som naturlig 
tilligger styrer (for eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene tidsdimensjoneres
etter drøftinger lokalt, likevel slik at tid til lederoppgaver skal utgjøre minimum 35 % av 

styrers stilling.

• Med barnetall på hhv. 38, 8 og 5 i de tre barnehagene skulle man etter 
avtaleverket ha noe større administrative ressurser i Susendal og 
Varntresk. Gitt de små barnetallene og organiseringen i oppvekstsentre 
med rektor som styrer, synes summen av administrative ressurser 
likevel å ligge innenfor avtaleverket. 
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Administrasjon (3)

• En tradisjonell minsteberegning av administrative årsverk i skolene ville i sum 
gitt 1,91 årsverk. Hattfjelldals rapporterte tall ligger 60 % over dette. 
– Med økte krav til administrasjonen i grunnskolen er det vanlig å ligge noe over 

minsteberegningen. 

– Med 60 % over minimumsberegningen ligger Hattfjelldal i øvre sjikt av 
kommunene. 

– Antatt en annen fordeling mot barnehagene ligger grunnskoledelen av den 
administrative ressursen 40 % over en minsteberegning. Det er forholdsvis 
mange kommuner som ligger på dette nivået.

• Hvis alle elevene og lærerne var samlet i én skole, ville en minsteberegning ha 
gitt 1,34 årsverk til administrasjon, og hvis man fortsatt la seg 40 % over dette, 
ville det blitt 1,87 årsverk til administrasjon. 
– En felles barnehage ville kreve en styrerstilling på 1,00 årsverk. 

– Ved en eventuell sentralisering bør man kunne spare inntil 1,38 årsverk til 
administrasjon av skole og barnehage.

– En sentralisering av bare én skole/barnehage ville kunne gi den halve 
virkningen, mens en sentralisering av 5.–7. trinn knapt gir noen virkning i 
administrativt behov.
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Lærertetthet i de tre skolene

• Vi har sett at Hattfjelldal har en 
forholdsvis stor lærertetthet (få 
elever per lærer), 
sammenlignet med andre. 
Undervisningen kan deles i 
– ordinær undervisning og 

– spesialundervisning og 
særskilt språkopplæring 

• På barnetrinnet har Hattfjelldal 
skole hatt den minste 
lærertettheten, deretter fulgt 
av Susendal og Varntresk. I 
2017-18 økte lærertettheten 
betydelig i Hattfjelldal skole 
samtidig som den ble redusert 
i Susendal, slik at dette 
skoleåret er det Susendal som 
har den minste lærertettheten.
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Lærertetthet i ordinær undervisning

• Spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring skjer etter individuell 
vurdering og vedtak. 

– Tilbud til enkeltelever om 
spesialundervisning varierer betydelig 
fra skole til skole og over tid. 

– Ressursbruken til de enkelte elevene 
er i liten grad avhengig av hvilken 
skole de går i. 

– I små skoler vil behov for 
spesialundervisning til enkeltelever 
kunne påvirke gjennomsnittstallet for 
lærertetthet betydelig. 

– Det er derfor vanlig å holde 
spesialundervisningen utenfor når 
man sammenligner ressursbruken fra 
år til år og mellom skoler. 

• Vi ser at lærertettheten i ordinær 
undervisning varierer lite for hele 
kommunen, men at den de siste årene 
har økt i Hattfjelldal skole og minket i 
Susendal og i en beskjeden grad i 
Varntresk.

• Økningen i Hattfjelldal skole skyldes at 
tallet på undervisningstimer har økt på 
barnetrinnet mens elevtallet har vært 
forholdsvis stabilt. I Susendal skyldes 
endringene en økning i elevtallet.
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Rutiner for ressurstildeling

• Ressurstildelingen til skoler bygger på de gamle klassedelingsreglene 

med maksimalt 28 elever per klasse (30 på u-trinnet), 24 elever i 

klasser med to trinn, 18 elever i klasser med tre trinn og 12 elever for 

klasser med flere trinn. Dette skulle tilsi at alle barnetrinnene i 

Hattfjelldal kommune skulle være fådelt, også ved Hattfjelldal skole. 

• Minstetimetallet beregnes slik at alle klasser har én lærer i alle timer. I 

store klasser er det nødvendig med styrking av lærerressursene 

gjennom delingstimer. Hvis det er store klasser med flere trinn, vil dette 

behovet være betydelig.
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Sammensetning av undervisningstimene

• I figuren har vi tatt utgangspunkt i 
beregningen beskrevet over. 

• Vi ser her at minstetimetallet per elev er 
størst i Varntresk skole, siden denne 
skolen har den minste klassen. 
Minstetimetallet er minst i Hattfjelldal som 
har de største klassene. 

• Hattfjelldal har flest delingstimer per elev. 
Timetallet til deling/styrking er tilstrekkelig 
til at skolen kan ha en klasse på hvert 
trinn. I tillegg har skolen ytterligere 1,8 
årsverk til deling/styrking. 

• Ungdomstrinnet i Hattfjelldal og de øvrige 
skolene synes å ha et nøkternt timetall 
utfra elevtall og organisering av ordinær 
undervisning.

• Vi ser at Varntresk (1–7) har flest 
undervisningstimer per elev (200), og 
ungdomstrinnet har færrest (78). 

• Hele kommunen har i 2017-18 et 
gjennomsnitt på 104 undervisningstimer 
per elev. Til sammenligning har Nordland 
73 og landet 60 undervisningstimer per 
elev.
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Lærernormen

• Fra 2018 blir «lærernormen» innført i hele Norge. Fra 2019 betyr det at 

lærertettheten (elever per lærer) i ordinær undervisning på den enkelte 

skolen ikke skal være «mindre» enn 15 på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. 

trinn. Hattfjelldal har langt bedre lærerdekning enn dette, men 

lærernormen vil også kunne sette begrensninger for effekten av en 

sentralisering i Hattfjelldal.

• Hvordan ligger så Hattfjelldals ressurser sammenlignet med andre 

skoler av omtrent samme størrelse? Figuren på neste plansje viser 

antall årsverk til ordinær opplæring for de ca. 340 skolene i Norge med 

et elevtall fra 60 til 120 på barnetrinnet (1.–7. trinn). Hattfjelldal er 

markert med rødt. Diagrammet er basert på kommunenes 

rapporteringer til GSI. 
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Elevtall og lærerårsverk

Figuren viser to vesentlige forhold. 

• Det er en tendens til at antall 
lærerårsverk til ordinær 
undervisning (1-7) øker med 
elevtallet.

• For samme elevtall er det en 
stor variasjon fra skole til skole i 
ressursbruken.

Ved å gå nærmere inn i tallmaterialet 
ser vi at

• trendlinjen som representerer et 
«gjennomsnitt», viser en økning 
med ett lærerårsverk per 19 
elever. 

Vi finner også at 

• gjennomsnittlig antall elever 
øker fra ca. 11,5 elever per 
lærerårsverk til ordinær 
undervisning i skoler med 60 
elever til ca. 14,5 i skoler med 
120 elever. 

Det er også verdt å merke seg at 
Hattfjelldal oppvekstsenter lå ca. 2,2 
årsverk over trendlinja i 2017-18. (I 
2016-17 var avstanden til trendlinja 
under ett årsverk.)
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Årsverk og årstimer

• Skoleåret 2017-18 har Hattfjelldal skole (1-7) 6 628 timer (8,95 
årsverk) ordinær undervisning for barnetrinnet. Året før var timetallet 
5674 (7,66 årsverk) til ordinær undervisning.  

• Hvis skolen skulle ha ligget på trendlinjen, ville den hatt et timetall på 
ca. 5 040 (6,8 årsverk) som gir ca. 1 290 delingstimer (1,7 årsverk). 
Dette gir en innsparing på ca. to årsverk eller ca. 1,5 millioner kroner.

• Hvis alle de 120 barnetrinnselevene i kommunen var samlet i 
Hattfjelldal skole, ville minstetimetallet være 5 269, mens lærernormen
(15 og 20) ville kreve ca. 5 343 timer. 

– Her ville lærernormen, teoretisk sett, kunne sette begrensninger. 

– På den annen side; minstetimetallet er utilstrekkelig for drift av en skole. 
Selv med gjennomsnittlig klassestørrelse på bare 17 vil det være behov for 
timer til deling/styrking. 

– Med fortsatt tildeling lik årets på 6 628 timer til ordinær undervisning ville 
1,8 årsverk til deling/styrking i gjennomsnitt gi 5 timer hver uke per klasse. 
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Elevnedgang

• Elevtallet for hele kommunen har hatt en nedadgående tendens siden 

århundreskiftet. Befolkningsframskrivinger fra SSB (MMM-alternativet) 

tilsier en videre nedgang i elevtallet de neste ti årene for så å 

stabiliseres på mellom 130 og 140 elever for hele grunnskolen. 

• Fødselstallene for 2012–2017 er i gjennomsnitt på 12.

• Tallene fra prognosen tilsier at klassetallet for barnetrinnet blir redusert 

til 5 eller 6 hvis alle elevene er samlet i én skole. Fødselstallene tilsier 

4 eller 5 klasser.

• Innsparing som følge av en reduksjon i elevtallet fra 120 til 100 elever 

på barnetrinnet vil kunne forventes å bli ca. ett årsverk til ordinær 

undervisning. En reduksjon til ca. 84 elever tilsier en reduksjon på 

nærmere to årsverk.
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Kompetanse i skolene 2017-18

• Hattfjelldal skole har størst andel 
undervisningstimer gitt av lærere 
med godkjent utdanning. Varntresk 
skole har den minste andelen.

• Av lærerne med godkjent utdanning 
synes Varntresk å ha den beste 
tilpasningen mellom 
fagkompetanse og undervisning i 
de tre fagene norsk, matematikk og 
engelsk.

– En detaljert registrering fra 
rektorene viser at bildet er langt mer 
nyansert.

– Forskjellen mellom skolene er ikke 
så stor som grafene tyder på.

– En rekke lærere er i 
videreutdanning, slik at 
kvalifikasjonene vil være bedre fra 
2018.

– Fagdekningen blir bedre hvis alle 
skolene velger å samle lærernes 
undervisningen på fag hvor de har 
mest utdanning.
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SFO og skolelokaler

• Skolefritidsordningen

– Skolefritidsordningen er så liten i Susendal og Varntresk at en overføring til 

Hattfjelldal ikke i vesentlig grad vil endre på hverken organisering eller 

økonomi i Hattfjelldal. Kostnadene på de to små skolene kan dermed 

spares inn. Feilpostering i Varntresk gjør at kostnadene er vanskelige å 

anslå.

• Drift av skolelokaler

– Regnskapet har kostnader for skolelokalene noe ulikt organisert for de tre 

skolene. I Hattfjelldal er ikke lønnskostnadene lagt inn under skolen. 

Varntresk hadde ekstraordinære vedlikeholdskostnader i 2017. Kr 250 000 

er trukket ut. I Varntresk er kostnadene til barnehagelokaler lagt inn i 

regnskapet for skolelokaler. I vurderingene er samme andel (13 %) som i 

Susendal lagt til drift av barnehager. 
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Skysselever

• I Hattfjelldal kommune er 

det 96 grunnskoleelever 

som har rett på 

skoleskyss.

• Prosentvis har Susendal 

den største andelen, men i 

antall har Hattfjelldal flest.

• I Hattfjelldals tall ligger 

blant annet ca. 10 elever 

fra Susendal og Varntresk 

på ungdomstrinnet.
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Skyssutgifter

• Skyssutgiftene er både avhengig av 
tallet på skysselever og avstanden 
fra hjemmet til skolen. Vi ser at 
Hattfjelldal skole hadde en betydelig 
økning fra 2016 til 2017.

• Skyssutgiftene per elev er svært 
forskjellige. Her er skyssutgiftene for 
skolen delt på antall elever. De store 
kostnadene for elevene i Susendal 
og Varntresk skyldes i noen grad 
reise til Hattfjelldal for 
svømmeundervisning .

• Med ca. kr 5 000 i gjennomsnittlige 
skysskostnader blir samlede 
kostnader i kommunen ca. kr 
850 000. Hvis alle elevene i 
Susendal og Varntresk skulle reise 
daglig til Hattfjelldal skole, ville 
skysskostnadene øke med nesten kr 
350 000. Gjennomsnittlige 
skysskostnader per elev ville da øke 
med ca. kr 2 000. 
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Elevtall og kostnader

• Endringer i elevtallet i Varntresk vil i ubetydelig grad påvirke kostnader til 
drift av skolelokalene. De vil imidlertid påvirke innsparingene i lærerlønn 
og merkostnadene for skyss ved en eventuell sentralisering med ca. kr 
58 000 per elev. Med dagens kjente barnetall regner vi med et elevtall på 
6.
– For hver elev endres merutgifter til skyss med ca. kr 18 000.

– For hver elev endres merutgiftene til lærerlønn med ca. kr 40 000.

• Endringer i elevtallet i Susendal vil i ubetydelig grad påvirke kostnader til 
drift av skolelokalene. De vil imidlertid påvirke innsparingene i lærerlønn 
og merkostnadene for skyss ved en eventuell sentralisering med ca. kr 
43 000 per elev. 
– For hver elev endres merutgifter til skyss med ca. kr 7 000.

– For hver elev endres merutgiftene til lærerlønn med ca. kr 40 000.

• Når elevtallet ved Susendal bare gir grunnlag for to klasser, reduseres 
innsparingene ved en nedleggelse med et halvt til ett årsverk. Dette skjer 
kanskje når elevtallet nærmer seg 20 eller med flere elever ved en skjev 
fordeling. Med dagens kjente barnetall kan det skje allerede i 2019. Det 
regnes her med en reduksjon med ca. 0,7 årsverk og et elevtall på 20.
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Tiltaksliste kultur

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Redusert 

undervisningstimetall

Mens det tidligere har vært ca. 30 minutter undervisning per elev i 

uka, har hver elev i 2017-18 i gjennomsnitt ca. 60 minutter .

Det er avsatt et 100 % årsverk til undervisningen og 20 % til 

administrasjon. Med det lave elevtallet fra 2017-18 ville man kunne 

spare ca. et halvt årsverk.

Kr 350 000

Totalt Kr 350 000
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Tiltaksliste barnehage

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Legge ned 

barnehagetilbudet i 

Susendal

Administrative kostnader (styrer/rektor) reduseres med 25 % av et 

årsverk.

Driftsutgiftene til antatt like mange plasser som i 2017, blir redusert 

med kr 225 000. For hver redusert plass vil innsparingene øke med 

ca. kr 108 000.

Kr 385 000

Legge ned 

barnehagetilbudet i 

Varntresk

Administrative kostnader (styrer/rektor) reduseres med 25 % av et 

årsverk.

Driftsutgiftene til antatt like mange plasser som i 2017 blir redusert 

med kr 260 000. For hver redusert plass vil innsparingene øke med 

ca. kr 108 000.

Kr 480 000

Totalt Kr 865 000
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Tiltaksliste grunnskole og SFO

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Redusert timetall 

ordinær

undervisning i 

Hattfjelldal

Hattfjelldal bruker skoleåret 2017-18 ca. 2,2 årsverk mer til ordinær undervisning enn 

landsgjennomsnittet for like store barneskoler. Innsatsen har vokst betydelig det siste året.

Elevtallene tilsier fådelt skole. Ved klassesammenslåinger kan det være fordel med et stort 

klasserom på minst 60 m2. for  mellomtrinnet.

Kr 1 500 000

Legge ned SFO-

tilbudet i Susendal
Det er liten oppslutning om dette tilbudet. Kr  40 000

Legge ned SFO-

tilbudet i 

Varntresk

Det er liten oppslutning om dette tilbudet. Utgiftene de forrige årene er urealistisk høye pga. 

feilposteringer. Ukjent

Legge ned 

skoletilbudet i 

Susendal

Det regnes med ca. 20 elever. Færre elever vil gi ytterligere reduksjoner med ca. kr  47 000 per 

elev.

Administrative kostnader kan reduseres med ca. kr 320 000 (0,4 årsverk) og sekretærstillingen 

med ca. kr 130 000 (20 %)

Redusert ordinær undervisning med ca. kr 750 000 (1,0 årsverk)

Redusert drift av skolelokaler: kr 790 000.

Økte skysskostnader: Kr 130 000.

Kr 1 860 000

Legge ned 

skoletilbudet i 

Varntresk

Det regnes med ca. 6 elever. Færre elever vil gi ytterligere reduksjoner med ca. kr  58 000 per 

elev.

Administrative kostnader kan reduseres med ca. kr 280 000 (0,35 årsverk).

Redusert ordinær undervisning med ca. kr 900 000 (1,2 årsverk)

Redusert drift av skolelokaler: kr 445 000.

Økte skysskostnader: Kr 105 000.

NB! Reisetida vil for enkelte elever øke til langt over tidligere anbefalt grense på 45 minutter (1-

4) og 60 minutter (5-7).

Kr 1 520 000

Totalt Kr 4 920 000
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Helse og omsorg
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Kommunalområde Helse og omsorg

• Helse og omsorg ledes av kommunalsjef og består av 5 enheter ledet av hver sin 

enhetsleder. 

• Størrelsen tatt i betraktning er dette en kostbar administrativ modell.

• Kommunalområdet har saksbehandler i 60 % stilling plassert i stab hos kommunalsjefen. 

Det oppgis at det er behov for å øke denne ressursen som ivaretar ordinær 

saksbehandling, dvs. vedtak, vederlagsberegninger, administrasjon av trygghetsalarmer, 

matombringing, m.m.

• Kommunen har ikke det som betegnes som koordinerende enhet, men 

koordinatoroppgavene ivaretas av en egen koordinatorstilling. 

• Like fagområder er fordelt på flere enheter, f.eks. fysioterapi, ergoterapi og psykisk 

helse/rus.

• Med unntak av funksjon 234 viser tallene fra Telemarksforsking at Hattfjelldal bruker 

betydelig mer på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet.

• Dette gjelder særlig institusjonstjenester, som er det mest kostbare tilbudet innen pleie 

og omsorg. 

• Kommunen mangler tilbud på lavere nivå i omsorgstrappa, f.eks. hverdagsrehabilitering 

og dagtilbud til demente.
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Helsestasjon
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Helsestasjon
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Helsestasjon

• Ressursen ved helsestasjon og skolehelsetjenesten ligger om lag 

dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Vi foreslår derfor å redusere 

med 0,3 årsverk tilsvarende en årlig innsparing på kr. 206 000,-. 

• Til gjengjeld foreslår vi at foreldreveiledning som i dag ivaretas av 

helsestasjonen, overføres til barnevernet som har ledig kapasitet.

• Også for jordmorstillingen ligger ressursen svært høyt. Stillingen på 0,5 

årsverk reduseres med 0,1 til 0,4 årsverk når salg til Grane opphører. 

Med kun 12 fødsler i året mener vi det vil være tilstrekkelig med 10 % 

jordmor, slik de også legger seg på i nabokommunen Grane. Dette vil 

gi en årlig innsparing på kr. 216 000,-.
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Legetjenesten

• Til å være en liten utkantkommune har Hattfjelldal hatt en stabil og god legedekning 
i lengre tid.

• Legeressursen ligger svært høyt med om lag det dobbelte av landsgjennomsnittet.

• Fastlegene er kommunalt ansatte og koster kommunen netto om lag 2,6 millioner 
kroner i året, inkl. sosiale kostnader. I tillegg kommer hjelperessursene på 2,8 
årsverk, tilsvarende en årlig kostnad på nær 1,9 mill kroner. 

• Til gjengjeld beholder kommunen inntektene fra legetjenesten, som utgjør om lag 1 
million i året. Denne inntekten er pr i dag ikke budsjettert, noe vi foreslår som et 
tiltak.

• Sett i forhold til den tradisjonelle ordningen med privatpraktiserende fastleger er 
ordningen med kommunalt ansatte fastleger en kostbar løsning for kommunen, 
men den har trolig bidratt til å sikre en stabil og god legedekning. Vi anbefaler 
derfor ikke å endre dette på nåværende tidspunkt, men kommunen kan vurdere 
forholdet ved framtidig rekruttering av fastleger.

• Hjelperessursen ved legekontoret ligger over normen på om lag 1 årsverk pr. 
fastlege. Fra denne normen er det vanlig å trekke den tiden legene ivaretar 
oppgaver utenfor vanlig fastlegepraksis. Vi foreslår derfor å redusere 
hjelperessursen fra 2,8 til 2 årsverk. Dette tilsvarer en årlig kostnadsreduksjon på kr 
450 000.
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Rehabilitering/Folkehelse/Friskliv
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Rehabilitering/Folkehelse/Friskliv

• KOSTRA-tall knyttet til rehabilitering viser at ressursene ligger høyt over 
sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.

• Fagfeltet er spredt på flere enheter, som helse, miljøterapitjenester og 
hjemmetjenester.

• Dette gjør fagområdet uoversiktlig og kan hindre god utnyttelse av 
ressursene.

• Det kan synes som om barn og unge får en uforholdsmessig stor andel av 
ressursene sett i forhold til eksempelvis sykehjemspasienter.

• Videre mangler det ressurser til hverdagsrehabilitering. 
Hverdagsrehabiliteringen er anbefalt av myndighetene. 

• Kommunen har avsatt 0,4 årsverk til egen folkehelsekoordinator, 0,4 
årsverk frisklivskoordinator og en egen funksjon som 
hjelpemiddelkoordinator i hjemmetjenesten på 0,2 årsverk.

• I tillegg til gode kommunale fysioterapiressurser har kommunen private 
fysioterapihjemler tilsvarende 1,5 årsverk.

127



128

18

11,6

4,1

16,4

13,1

11,6

9,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Hattfjelldal Beiarn Nesna Vega Kommunegr.6 Nordland Landet

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

Rehabilitering/Folkehelse/Friskliv

Kilde: Kostra



• Som betegnelsen tilsier, skal folkehelsekoordinator i all hovedsak sikre god koordinering av 

kommunens folkehelsesatsing. Dette skjer vanligvis gjennom utarbeiding av planer, tilrettelegging 

for samarbeid gjennom etablering av samhandlingsarenaer og ivaretakelse av statlige tilskudd og 

rapporteringer. Vi mener derfor det er mulig å redusere funksjonen med 0,3 årsverk, fra 0,4 til 0,1 

årsverk. 

• Med god fysio- og ergoterapidekning i kommunen, ser vi ingen grunn til å ha en egen 

hjelpemiddelkoordinator i hjemmetjenesten. Vi foreslår derfor å fjerne denne stillingen på 0,2 

årsverk.

• Hverdagsrehabilitering som metode er et svært virksomt tiltak med tanke på reduksjon i behov for 

langvarige hjemmetjenester og senere institusjonsplasser. Vi anbefaler derfor at 0,2 årsverk 

ergoterapeut som hjelpemiddelkoordinator i hjemmetjenesten og 0,3 årsverk fra redusert 

folkehelsekoordinator overføres til hjemmetjenesten dedikert hverdagsrehabilitering. 

• Frisklivskoordinator på 0,4 årsverk ivaretar viktige oppgaver. Men kan treningsgrupper for barn og 

unge i større grad videreføres av frivillige? Kan skolene ta et mer aktivt ansvar for videreføring av 

fysisk aktivitet i skoletiden? Dette er ikke lovpålagte oppgaver, så kommunen bør kanskje ikke ta 

seg råd til dette i den aktuelle situasjonen. 

• Som vi kommer tilbake til, yter kommunen tjenester til et høyt antall mennesker med psykiske 

vansker. Vi foreslår derfor å prioritere frisklivsgrupper til personer med lettere til moderate plager 

og derved redusere behovet for individuell oppfølging. 

• Endelig foreslår vi en reduksjon i private hjemler til fysioterapeut med 0,5 årsverk. Dette gir en årlig 

innsparing i driftstilskudd på kr 210 000, fratrukket redusert husleie, totalt kr. 72 500

129

Rehabilitering/Folkehelse/Friskliv



Psykisk helse/rus
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Psykisk helse/rus

• Fagfeltet er fordelt mellom Enhet for helsetjenester og Hjemmebaserte tjenester, med 1,8 årsverk 

innen psykisk helse og 1 årsverk prosjektstilling på rusfeltet, til sammen 2,8 årsverk 

• Som tabellen viser, ligger stillingsressursen høyt sammenlignet med andre kommuner og landet 

forøvrig. 

• Følgende tiltak foreslås:

• Avklare målsettinger og kriterier for tildeling av tjenesten, gjennomgå samtlige vedtak og heve lista for 

tildeling av tjenester.

• Tettere oppfølging av enkeltpersoner bør forbeholdes den marginale gruppa med alvorlige lidelser og 

personer med samtidig psykisk helse og rusproblematikk. Gruppen utgjør ca. 1-2 % av befolkningen, 

tilnærmet 15 personer lokalt.

• Det oppgis at en stor del av dagens brukere er eldre med sammensatte vansker. Dette gjelder i all 

hovedsak det som betegnes som lettere psykiske plager som vanligvis ikke har behov for oppfølging i 

særlig grad utover det fastlegen kan gi. Anbefalt behandling til disse, og gruppen av personer med 

moderate vansker, er som oftest ulike gruppetilbud, med særlig fokus på fysisk aktivitet. Vi foreslår 

derfor at dette gis prioritet innen frisklivstiltak.

• Videre foreslås det en reduksjon i antall årsverk med 0,8 

• Dette gir en årlig innsparing på kr. 500 000

131



Barnevern 

• Nær 80 % av ressursene i barnevernet går til saksbehandling og tiltak i hjemmet, og det er ingen 

fosterhjemsplasseringer.

• Barnevernet driver innenfor budsjett og har jevnt over rundt halvparten av gjennomsnittskommunenes 

kostnader, noe som trolig skyldes at det ikke er plasseringer.

• Med kun 1,8 årsverk blir barnevernet sårbart med tanke på sykdom og habilitet.

• Man har drøftet muligheten av å inngå interkommunalt samarbeid, men det er foreløpig ikke 

konkludert med noe. I stedet er det inngått samarbeidsavtale med Grane kommune om å bistå 

hverandre ved behov.

• Det oppgis at arbeidet med kvalitetsutvikling/interkontroll/prosedyrer er for lavt prioritert og kan være 

til hinder for økt effektivisering. Dette er nettopp områder som kan profittere på interkommunalt 

samarbeid.

• Erfaringer viser at interkommunalt samarbeid om barnevern sjelden medfører reduksjon i kostnader, 

men kvaliteten blir jevnt over bedre. I tillegg unngås sårbarheten, spesielt knyttet til sykdom og 

inhabilitet. Vi foreslår derfor at kommunen igangsetter utredningsarbeid knyttet til inngåelse av 

interkommunalt samarbeid. 

• Saksbehandler har i gjennomsnitt 9 saker, mot vel 15 på landsgjennomsnittet.

• Ressursen er god, men det bør ikke kuttes i barnevernet, da det vil medføre at årlig tilskudd på kr 360 

000 fra fylkesmannen trekkes tilbake.

• I stedet foreslår vi at barnevernet overtar oppgaven med foreldreveiledning som i dag ivaretas av 

jordmor/helsestasjonen.

132



Sosialtjenesten

• Sett i forhold til sammenlignbare kommuner ligger kommunen høyt på 

driftsutgifter knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

• Det oppgis at ressursen knyttet til sosialtjenesten innenfor enheten 

utgjør ca. 0,2 årsverk. 

• Saksbehandling knyttet til startlån inngår i oppgavene . 

• Resten av sosialtjenesten, inkludert økonomisk sosialhjelp og 1 

årsverk miljøarbeider i flyktningetjenesten, ligger under NAV.

• For å samordne fagfeltet og ressursene bedre foreslår vi å flytte 

sosialtjenesten til NAV. Flere kommuner har gode erfaringer med en 

slik organisering av sosialtjenesten, inkl. forvaltning av Husbankens 

ordninger. 

• I tillegg er det trolig allerede et tett samarbeid mellom NAV, 

flyktningetjenesten og sosialtjenesten.
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Pleie og omsorg

For å organisere en hensiktsmessig og kostnadseffektiv pleie- og omsorgstjenesten i Hattfjelldal for 

fremtiden, er følgende tall av særskilt interesse:

• En vanlig beregningsnøkkel for antall heldøgns omsorgstilbud tar utgangspunkt i 6 % av befolkningen 

over 67 år. 

• Dette betyr at Hattfjelldal har et riktig antall, men samtlige plasser er lagt på høyeste nivå i 

omsorgstrappa med 18 institusjonsplasser i sykehjemmet.

• Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år med omfattende bistandsbehov ligger mellom 2 og 3 

ganger høyere enn kommunegruppen, fylket og landsgjennomsnittet. Flere av disse er demente.

• Antall timer pr. uke pr. pasient i hjemmesykepleien ligger mellom 2,5 og 3 timer pr. uke høyere enn 

gjennomsnittet.

• På landsbasis anslås det at om lag 80 % av pasientene på sykehjem er demente, noe det er grunn til 

å tro også er gjeldende i Hattfjelldal.

• Samtidig anbefales det at sykehjemmene i all hovedsak forbeholdes pasienter med omfattende 

bistandsbehov. For Hattfjelldal gjelder dette bare 8 av pasientene i sykehjemmet.  

• Over 60 % av plassene er avsatt til tidsavgrenset opphold. Dette kan forklare hvorfor belegget ved 

sykehjemmet bare så vidt er over 75 %, mens tilsvarende tall for resten av landet ligger mellom 90 og 

100 %. 

• Dette gir også en forklaring på hvorfor korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass ligger mellom kr100- og 

150 000 høyere enn kommunegruppen og landsgjennomsnittet.
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Pleie og omsorg
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Pleie og omsorg

På bakgrunn av nevnte forhold anbefaler vi følgende tiltak:

• Beholde 7 langtids sykehjemsplasser forbeholdt pasienter med omfattende 

bistandsbehov

• 1 avlastningsplass

• 1 rehabiliteringsplass

• 1 palliativ plass

• 1 øyeblikkelig hjelp-plass

• Etablere skjermet enhet for demente som omsorgsboliger ved å omhjemle 7 

sykehjemsplasser fra institusjon til heldøgns hjemmebasert tjeneste

• Etablere dagtilbud til hjemmeboende demente

• Skjermet enhet og dagtilbud samlokaliseres i 1.etg. i nåværende sykehjemsbygg

• Ta i bruk hverdagsrehabilitering som metode i hjemmetjenesten. Dette krever 

fysioterapeut og ergoterapeut som omdisponeres internt i kommunen

• Tiltaket vil medføre redusert belastning i hjemmetjenestene. Bemanning av dagtilbud kan 

derfor la seg gjøre ved omdisponering av ressurser
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Pleie og omsorg

Beregning av årlig innsparing ved omhjemling fra institusjonsplass til hjemmebasert tjeneste:

• Omsorgsboliger organisert som heldøgns hjemmebaserte tjenester budsjetteres hovedsakelig med 

lønnskostnader.

• Øvrige kostnader legges på beboerne. 

• Ifølge regnskapet for 2017 har sykehjemmet en total kostnad på ca. kr 19 888 000 for 18 plasser. 

Dette utgjør kr 1 105 000 pr. plass, inkludert vederlagsbetaling.

• Kun lønn for de samme 18 plassene utgjør kr 17 019 000, tilsvarende kr 945 500 pr. plass.

• Dette betyr en kostnadsreduksjon på i underkant av 160 000 pr. plass.

• Inntekter i form av egenandeler for hjemmetjenester fra beboerne er ikke medregnet i tallene. Disse er 

det vanskelig å anslå, da det avhenger av brukernes behov.

• Husleie er heller ikke medregnet, da kostnader til lokaler ikke ligger innenfor sykehjemmets 

budsjettansvar. 

• Med utgangspunkt i en vanlig månedlig husleie i omsorgsboliger på 6000/mnd., vil det kunne anslås 

en årlig inntekt på i overkant av kr 500 000 for 7 plasser.

• Oppsummert kan et forsiktig anslag være at kommunen vil ha en årlig innsparing på minimum            

1 500 000 ved å omhjemle 7 sykehjemsplasser.

• Selve omhjemlingen vil kreve endring av eksisterende vedtak i hht. saksbehandlingsregler. 

• Som følge av omlegging foreslår vi å redusere ressursen i vaskeriet fra 0,8 til 0,5 årsverk tilsvarende 

kr 160 000, avhengig av lønnsnivå på stillingen. Alternativt kan tilbudet opprettholdes, men med 

kompensasjon i form av inntekter fra salg av tjenesten til beboerne i enheten.
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Lokalene

• En omhjemling kan stille enkelte bygningsmessige krav, bl.a. til 

størrelse på beboerrom, men eksisterende lokaler i 1.etg. i dagens 

sykehjemsbygg vil være tilfredsstillende uten behov for nevneverdige 

endringer. F. eks. kan det være behov for å tilrettelegge for et 

fellesareal med kjøkkenmulighet. Husbanken gir nærmere 

retningslinjer for denne type tiltak og gir også gunstige tilskudd dersom 

det skulle være behov for mindre justeringer. 

• I tillegg ligger forholdene godt til rette med tanke på skjermet uteplass 

for demente tilknyttet hvert beboelsesrom. 

• Med relativt beskjedent plassbehov antar vi at det vil la seg gjøre å 

finne plass til et dagtilbud til demente innenfor eksisterende lokaliteter.

• Alternativt kan den delen av lokalene som i dag benyttes til avlasting 

for funksjonshemmede barn og unge på sikt tilrettelegges for dagtilbud 

til hjemmeboende demente. 

139



Miljøterapitjenester

En egen enhet for miljøterapitjenester bidrar trolig til å sikre et høyt faglig fokus i arbeidet med 
funksjonshemmede. 

Enheten ivaretar tjenester til 4 voksne psykisk utviklingshemmede i botiltak + 1 voksen i egen 
bolig.

I tillegg ivaretas avlastningstiltak for 3 unge funksjonshemmede. 

Enheten er liten. Vi foreslår derfor å vurdere muligheten for en sammenslåing med hjemmebaserte 
tjenester. Dette gir god ressursutnyttelse, samtidig som lederressursen kan omdisponeres til bl.a. 
økt merkantil ressurs. 

Faglig fokus kan likevel sikres ved å ha en ansatt med funksjon som fagleder. 

Ergoterapi og fysioterapi til barn bør overføres til Enhet for helse og samordnes med tilsvarende 
tjeneste for voksne. 

Ut fra dette foreslår vi følgende tiltak:

Enhet for miljøterapitjenester legges under Enhet for hjemmebaserte tjenester

0,8 årsverk enhetsleder omgjøres som følger:

 0,2 årsverk benyttes som fagleder for miljøterapitjenester

 0,2 årsverk benyttes i Koordinerende enhet i stab til Kommunalsjefen

 0,4 årsverk overføres til saksbehandling i stab til Kommunalsjefen
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Velferdsteknologi
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• Hattfjelldal deltar i et interkommunalt samarbeidsprosjekt med 

kommunene Grane, Vefsn og Hemnes om Innovasjon og 

velferdsteknologi. 

• Vi mener derfor at temaet er ivaretatt og at det ikke er hensiktsmessig 

å belyse dette nærmere på nåværende tidspunkt. 

• Det er ellers hevet over tvil at velferdsteknologi kan gi gevinst, både i 

form av effektivisering av kommunens tjenester og ikke minst, i form av 

økt velferd for de som ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som 

mulig.



Interkommunalt samarbeid
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• Interkommunalt samarbeid var tema under de fleste intervjuene. 

• Her framkom det at kommunen allerede har et høyt antall fagområder 

der de samarbeider med omkringliggende kommuner. 

• Muligheten for samarbeid om ØHD-senger ble avvist som uaktuelt av 

ulike grunner 

• Under intervjuene framkom det forslag om interkommunalt samarbeid 

om barnebolig (avlastning). Dette vil vi anbefale å utrede nærmere.

• Ellers anbefaler vi som vist tidligere, å inngå interkommunalt 

samarbeid om barnevern



• Helse og omsorgsfeltet i Hattfjelldal er sammensatt og viser et til dels brokete 

landskap som det er vanskelig for utenforstående å orientere seg fullt ut i. Dette 

skyldes flere forhold, som at beslekta tjenester er organisert under flere enheter, 

og at det er mange små stillingsbrøker som er finansiert dels innenfor egen 

ramme og dels som tidsavgrensede prosjekter finansiert av statlige 

tilskuddsmidler.  

• Vi må derfor ta forbehold om at enkelte av tiltakene bør oppfattes som en 

rettesnor som synliggjør mulighet for innsparing. Kommunen må følgelig ta den 

endelige justeringen når det gjelder enkeltansatte, deres kompetanse og 

finansieringsform. 

• Telemarksforsking mener, som nevnt innledningsvis, at kommunen har valgt en 

kostbar organisasjonsmodell, med enkelte svært små enheter med egen leder. 

Vi mener derfor kommunen vil være tjent med å redusere antall enheter da det 

vil øke fleksibiliteten, styrke samhandlingen og skape en mer helhetlig og 

oversiktlig tjeneste for brukerne. Også for ansatte vil det kunne ha positiv effekt i 

form av styrket fagmiljø og mindre sårbarhet.  

• Forslaget vil ikke nødvendigvis gi økonomiske besparelser på kort sikt, siden 

ledere som blir omorganisert stort sett beholder eksisterende lønn. 
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Organisering 

• På neste plansje har vi laget et utkast til ny organisering av helse- og 

omsorgsfeltet. I forslaget har vi foretatt relativt radikale endringer fra dagens 

organisering, og det bør kun betraktes som en mulig måte å gjøre det på.

• Vi har skissert en struktur som i større grad samler beslektede tjenester, og som vi 

mener vil bidra til å gjøre tjenesteområdet mer oversiktlig, og med mulighet for mer 

fleksibel ressursbruk. 

• Enhet for barnevern og sosiale tjenester og Enhet for Miljøterapitjenester er svært 

små og foreslås fjernet.  

• Barnevernet foreslås samordnet med helsestasjonen under Enhet for helse. Det er 

lovpålagt med en barnevernsleder, så det er lite å hente økonomisk på dette, men 

samtidig vil vedkommende få tilhørighet til et fagmiljø, og det vil kunne bidra til 

enda bedre tverrfaglig samarbeid.

• Etter omhjemling av halve sykehjemmet til hjemmebasert omsorg blir sykehjemmet 

for lite til å driftes som egen enhet. Vi foreslår derfor å lage en Enhet for omsorg 

med felles enhetsleder, men med avdelingsledere/fagleder for hhv. hjemmebaserte 

tjenester, sykehjem og miljøterapitjenester.

• Vi foreslår videre å samle all fysio-/ergoterapi i Enhet for helse og endre 

betegnelsen til Enhet for helse og rehabilitering.   
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Forslag til ny organisering av Helse og omsorg
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Kommunalsjef 

Enhetsleder 

Helse og rehabilitering

- Legetjeneste

- Fysioterapi/Ergoterapi

Friskliv/folkehelse

-Psykisk helse/rus

- Helsestasjon/Skolehelsetjeneste

- Jordmor

- Barnevern

Enhetsleder 

Omsorg

- Hjemmebaserte tjenester

- Institusjonsbaserte tjenester

- Miljøterapitjenester

Merkantil

Koordinering (IP)



Konsekvenser 
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• KOSTRA-tallene for enkeltområder og Telemarksforskings samlede økonomiske analyse viser at 

Hattfjelldal gjennomgående har gode ressurser innen helse- og omsorgsfeltet. 

• Vi mener derfor at selv med en relativt betydelig reduksjon innenfor enkelte områder, vil befolkningens 

behov for helse- og omsorgstjenester fremdeles bli godt ivaretatt og være innenfor det som betraktes 

som faglig forsvarlig.

• Som en ekstra oppfølging anbefaler vi kommunen å gjennomføre årlige brukerundersøkelser.

• Hovedgrepene våre har vært å fordele ressursene på en bedre måte for brukerne ved å lage flere 

trinn i omsorgstrappa. Etablering av skjermet omsorgsbolig for demente vil eksempelvis bidra til at 

sykehjemsplasser blir forbeholdt de med størst medisinske behov, samtidig som demente blir ivaretatt 

på en god måte. 

• Tilsvarende mener vi omleggingen innenfor psykisk helse og rusfeltet fra individuell oppfølging til 

større bruk av gruppebaserte tilbud, både er effektiv bruk av ressursene og helsefremmende for den 

enkelte. Dette er også mer i tråd med myndighetenes føringer for organisering av tjenester til 

målgruppen.

• En stor reduksjon av jordmor-ressursen baseres på det lave fødselstallet, sammenligning med andre 

kommuner og det faktum at Grane kommune gjør tilsvarende, etter anbefaling av en jordmor. Det 

trygger oss i forslaget.

• Det vil likevel være umulig å foreta såpass store endringer uten at det går ut over ansatte. Dette må 

det bli opp til kommunen selv å håndtere på en best mulig måte. Dette går ut fra eksisterende regler 

for saksbehandling ved organisatoriske endringer, og i tett samarbeid med ansatte og deres 

tillitsvalgte. 



Tiltak helse og omsorg

Forslag til tiltak Forklaring Innsparing 

7 plasser på sykehjemmet 

omgjøres til skjermet enhet for 

demente organisert som 

omsorgsboliger

Ved å omhjemle 

sykehjemsplassene til 

hjemmebaserte tjenester, endres 

finansieringsordningen, slik at 

beboeren betaler for bolig, mat, 

medisiner og hjemmetjenester, 

framfor at kommunen dekker alt og 

får vederlagsbetaling fra beboeren. 

Kr 1 500 000

Avvikling av produksjonskjøkken, 

reduksjon på 1,5 årsverk
Helårseffekt fra 2019 Kr 800 000

Reduksjon i vaskeri sykehjem 0,3 

årsverk

Som følge av overgang til 

hjemmebasert tjeneste for en del av 

sykehjemmet, skal beboerne selv 

stå for klesvask. Det foreslås derfor 

å redusere ressursen i vaskeriet fra 

0,8 til 0,5 årsverk, alternativt 

kompensere med tilsvarende 

inntekter

Kr 160 000

Legekontor
Reduksjon i hjelperessurs 0,8 

årsverk
Kr 450 000
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Tiltak helse og omsorg

Forslag til tiltak Forklaring Innsparing 

Helsesøster reduseres fra 1,3 til 1 

årsverk
Reduseres med 0,3 årsverk Kr 206 666

Redusere psykisk helse/rusfeltet
Fra 2,8 til 2 årsverk psykisk 

helse/rus
Kr  500 000

Redusere jordmorstilling Jordmor reduseres fra 40 % til 10 % Kr 216 000

Redusere 0,5 åv. driftstilskudd til 

privat fysioterapi

50 % driftstilskudd tilsvarer 210 000

- Redusert inntekt husleie 137 500 
Kr 72 500

Totalt Kr 3 904 500
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Politisk nivå
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Lokaldemokrati

• Valgdeltagelse ved kommunestyrevalget i 2015

– Hattfjelldal kommune 74,9 % 

– Fylket 59,9 %

– Landsgjennomsnittet 60,0 %

• 4 partier er representert i kommunestyret

– Arbeiderpartiet

– Senterpartiet

– Sosialistisk venstreparti

– Hattfjelldal bygdeliste

• Samarbeidet mellom administrasjon og politisk nivå får blandede 

tilbakemeldinger. Trolig er det et forbedringspotensial her 

• Mellom partiene er det et godt klima. Politikerne er dyktige på å skille 

sak og person
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Utvalgsstrukturen

• Dagens utvalgsstruktur består av følgende utvalg:

– Kommunestyret (17 representanter)

– Formannskapet (5 representanter)

– Utvalg for plansaker (5 representanter)

– Hovedutvalg for næring, natur og miljø (5 representanter)

– Hovedutvalg for oppvekst og kultur (5 representanter)

– Ungdomsrådet (8 representanter)

– Arbeidsmiljøutvalget (3 representanter)

– Valgstyret (5 representanter)

– Råd for eldre og funksjonshemmede (6 representanter)

• Videre har kommunen også planutvalg, kontrollutvalg, 

partssammensatt utvalg, takstnemnd og klagenemnd.
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Utvalgsstruktur

• Kommunen har i dag flere utvalg enn de lovpålagte utvalgene. Disse 

utvalgene er:

– Hovedutvalget for næring, natur og miljø

– Hovedutvalg for oppvekst og kultur

– Utvalg for plansaker

• Basert på tilbakemeldingene fra flere hold kan Hattfjelldal kommune 

redusere utvalgene slik at kommunen kun har de lovpålagte utvalgene.

– Kommunen har selv beregnet en slik innsparing til et sted mellom             

kr 90 000 – 115 000.

– Reduksjonen av antall utvalg frigjør også ressurser på servicekontoret med 

tanke på sekretærfunksjonene.

– En mulig bivirkning er mindre politisk engasjement og at det blir «mindre 

politikk» i kommunen. 
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Ny politisk struktur
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Kommunestyret

AMU Kontrollutvalg

FormannskapPartssammensatt utvalg

Fellesråd for eldre
og personer m/ nedsatt 

funksjonsevne
Ungdomsråd



Politisk struktur

• Organiseringen innebærer en videreføring av klagenemd hos 

formannskapet og at formannskapet utgjør arbeidsgiversiden i 

partssammensatt utvalg. 
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Kommunestyret

• Hattfjelldal har 17 medlemmer i kommunestyret

• For kommuner som ikke er over 5 000 innbyggere, er det lovpålagt 

med minst 11 representanter.

– Hattfjelldal har med dette muligheten til å redusere med 6 medlemmer i 

kommunestyret

• En reduksjon av representanter vil kunne bidra til en økonomisk 

gevinst samt effektivisere den politiske debatten.

– På motsatt side vil dette kunne føre til at færre meninger representeres, og 

en mindre grundig diskusjon i de politiske organene.

– Dette kan medføre en svekkelse av lokaldemokratiet.

• Reduksjon i form av redusert godtgjørelse til de folkevalgte:

– Kr 80 000.
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Politiske møter

• Hattfjelldal har p.t. politiske møter på dagtid. Dette medfører 

kompensasjon for tapte inntekter når politikerne må ta fri fra jobb for å 

delta. 

• En mulig løsning for å redusere denne utgiften er å legge 

kommunestyre-møtene til kveldstid.

– Anslagsvis vil en slik innsparing kunne være på om lag kr 135 000.

– Kveldsmøter kan imidlertid gå ut over rekrutteringen i og med at man 

bruker fritiden på politikken. Flere partier har allerede utfordringer med 

rekrutteringen.

– Vi anbefaler imidlertid at formannskapet beholder møtene sine på dagtid 
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Annet (1/2)

• Reiseaktivitet:

– Enkelte tilbakemeldinger fra intervjuene går på at politikerne må tenke 

utgifter i forbindelse med reiser. Dette går blant annet på hvor mange 

politikere som drar på ulike reiser/seminarer/samlinger. Videre går 

tilbakemeldingene på signaleffekten som sendes ved disse reisene når 

kommunen har innkjøpsstopp. 

• Beslutninger:

– Hattfjelldal kommune har kommet til et punkt hvor politikerne må handle. 

Flere av tilbakemeldingene fra intervjuene er at politisk nivå må tørre å 

fatte avgjørelser i forbindelse med omstillingsprosessen. Situasjonen for 

Hattfjelldal er slik at kommunen må redusere sine utgifter. 

• Signaleffekt:

– Dersom politisk nivå bidrar med en del av innsparingene, sender dette et 

tydelig signal til resten av kommunen. Et motsatt tilfelle, hvor politikerne 

ikke reduserer noen av sine utgifter, vil kunne ha en svært uheldig 

signaleffekt.
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Annet (2/2)

• Bevertning:

– Gjennom intervjuene kom det frem at politikerne kunne spare midler knyttet 

til bevertning

– Dette kan blant annet være knyttet til mat ved møter, etc.

– Selv om en slik innsparing trolig ikke vil gi den store reduksjonen av 

utgifter, kan dette bidra til en god signaleffekt overfor de ansatte

– Innsparing er satt til ca. kr 40 000.
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Spørreundersøkelsen: politikerne

• Det øverste punktet viser at de ansatte i kommunen har en helt midt på 

treet tillitt til de folkevalgte i kommunen. 

• De ansatte er litt mindre enn middels enige i at politikerne i kommunen 

er handlekraftige.

• Det siste spørsmålet tar for seg om innbyggerne/de ansatte har 

mulighet til å fremme sine meninger for politikerne. Respondentene er 

litt over middels enige i dette.
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Tiltak politisk

Tiltak Beskrivelse Innsparing

Reduksjon av 

politiske utvalg

Kommunen har i dag flere utvalg enn hva 

som er lovpålagt. Telemarksforsking foreslår 

derfor en reduksjon til kun de lovpålagte 

utvalgene 90 000 - 115 000 

Kommunestyret

Kommunestyret består p.t. av 17 

medlemmer. For kommuner under 5000 

innbyggere er det lovpålagt med minimum 

11 representanter. Hattfjelldal kommune kan 

dermed redusere med 6 politikere. Dette 

medfører reduserte utgifter til godtgjørelse 80 000

Kveldsmøter

Kommunen gjennomfører de politiske 

møtene på dagtid. Dette medfører en 

ekstrakostnad i forbindelse med frikjøp. 

Dersom kommunen flytter møtene til 

kveldstid, vil dette medføre en reduksjon i 

godtgjørelse 135 000

Bevertning

Ingen innkjøp av bevertning til politiske 

møter 40 000

Totalt 345 000
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Vedlegg
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Overordnet analyse økonomi
Hattfjelldal kommune
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KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse 
Hattfjelldal kommune 2016
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Hovedfunn: KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse 2016



Hovedfunn/oppsummering 

• Vi har utarbeidet en KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse som skal illustrere 
hvordan kommunens ressursbruk på 
sentrale tjenesteområder harmonerer med 
kommunens økonomiske rammebetingelser, 
dvs. vi tar hensyn til både beregnet 
utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som 
korrigerte frie inntekter).

• Våre beregninger viser at Hattfjelldal 
kommune, på de sentrale tjenesteområdene 
som inngår i inntektssystemet, hadde 
merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet 
på 31,5 mill. kr i 2016. Da er det ikke 
hensyntatt verken at kommunen hadde et 
høyere beregnet utgiftsbehov enn 
«gjennomsnittskommunen» (ca. 27 prosent i 
2016), eller at kommunens korrigerte frie 
inntekter lå 21 prosent over 
landsgjennomsnittet (tilsvarende ca. 15,8 
mill. kr i 2016). 

• Beregningene viser at Hattfjelldal 
kommune samlet sett hadde 
mindreutgifter på 2,4 mill. kr i forhold til 
kommunens «normerte og 
inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2016.

Tjenesteområde Mer-/mindreutgift 2016 (mill. kr) ift.
Landsgjennom-

snittet
«Normert og 

inntektsjustert 
utgiftsnivå»

Barnehage -3,7 -3,5
Administrasjon -0,5 -8,1
Grunnskole 11,4 3,3
Pleie og omsorg 23,7 7,3
Kommunehelse 2,0 -0,7
Barnevern -1,4 -1,4
Sosialtjeneste 0,0 0,8
Sum 31,5 -2,4

166

Mer-/mindreforbruk ift. landsgjennomsnittet og «normert og inntektsjustert nivå». 
Hattfjelldal kommune. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

Områdene grunnskole, pleie og omsorg og sosialtjeneste viser et 
merforbruk på totalt 11,4 mill. kr.
Barnehage, administrasjon, kommunehelse og barnevern viser et 
mindreforbruk på totalt 13,7 mill. kr



Økonomiske 
rammebetingelser
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Økonomiske rammebetingelser

• Hattfjelldal er en høyinntektskommune

• Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) på 121 

prosent av landsgjennomsnittet.

– I KOSTRA er kommunen plassert i kommunegruppe 6, dvs. små kommuner med 

høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter*

• Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på om lag 27 prosent over 

landsgjennomsnittet i 2016.

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det 

tjenestetilbudet kommunen kan levere til innbyggerne.
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*I KOSTRA er kommunene delt inn i ulike kommunegrupper etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 
(bundne kostnader og frie inntekter). Hensikten er å gjøre det mulig å sammenligne ”like kommuner”.



Korrigerte frie inntekter 
– en indikator som viser kommunens reelle inntektsnivå

• Korrigerte, frie inntekter viser nivået på de 

frie inntektene justert for variasjon i 

utgiftsbehov. Indikatoren viser dermed 

inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner 

med et lavt beregnet utgiftsbehov (”billig” i 

drift) får justert opp sine inntekter, mens 

kommuner med et høyt beregnet 

utgiftsbehov (”dyre” i drift) får justert ned sine 

inntekter.

• Tabellen ved siden av viser nivået på 

korrigerte frie inntekter for Hattfjelldals 

sammenlignbare «gruppe-6 kommuner» i 

Nordland, samt Bindal og Grane fra K-gr. 5. 

Nivået (i prosent av landsgjennomsnittet) er 

vist både med og uten eiendomsskatt og 

konsesjonskraftinntekter. 

• Hattfjelldal hadde i 2016 et nivå på korrigerte 

frie inntekter (inkl. e-skatt og 

konsesjonskraftinnt.) på 21 prosent over 

landsgjennomsnittet.
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Frie inntekter i 2016 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Tabellen viser pst. 
av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100. 
Kilde: Kommuneproposisjonen 2018

Innb. tall 
1.1.17

Korrigerte frie innt. 
2016

1826 Hattfjelldal 1 414 121
1815 Vega 1 234 106

1828 Nesna 1 837 104
1838 Gildeskål 2 024 122
1839 Beiarn 1 043 137
1845 Sørfold 1 958 152
1849 Hamarøy 1 810 115

1850 Tysfjord 1 960 116
1853 Evenes 1 402 107

1856 Røst 535 130
1811 Bindal (K.gr 5) 1 473 121
1825 Grane (K.gr 5) 1 469 114



Beregnet utgiftsbehov, Hattfjelldal 2016

• Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller 

lett en kommune er å drive, sammenlignet mot det 

som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. 

• Hattfjelldal fikk beregnet en utgiftsbehovsindeks på 

1,2671 i inntektssystemet for 2016 (der indeks lik 1 

betyr et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet). Det vil si 

at Hattfjelldal ble beregnet å være omlag 27 prosent 

mer kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen. 

• Områdene administrasjon, grunnskole, pleie og 

omsorg og kommunehelse gav et positivt bidrag til 

samleindeksen på ca. 33,8 prosentpoeng.

• Områdene barnehage, barnevern og sosialtjeneste 

gav et negativt bidrag til samleindeksen på ca. -7,0 

prosentpoeng.

• Hattfjelldal fikk f.eks. beregnet en behovsindeks på 

delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg som 

innebærer at kommunen framstod som ca. 48 prosent 

mer kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen. På delkostnadsnøkkelen for 

barnehage ble kommunen beregnet å være om lag 25 

prosent mindre kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen.
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Utslag delkostnadsnøkler 2016

Vekt Indeks

Bidrag til 
«hoved-
indeks»

Barnehage 0,1642 0,7515 -4,1 %
Administrasjon 0,0934 2,0408 9,7 %
Grunnskole 0,2882 1,1991 5,7 %

Pleie og omsorg 0,3303 1,4806 15,9 %
Kommunehelse 0,0422 1,5815 2,5 %

Barnevern 0,0321 0,8203 -0,6 %
Sosialtjeneste 0,0496 0,5311 -2,3 %
Sum 1,0000 1,2671 26,7 %

Utslag på delkostnadsnøkler i inntektssystemet (utgiftsutjevningen) 2016. 
Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger ved Telemarksforsking



Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Hattfjelldal 2016 
(1)
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Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innbyggere i alt 0,8518 1,0000 0,0 %

Basistillegg 0,1172 7,9875 81,9 %

Landbrukskriteriet 0,0310 8,1565 22,2 %

Kostnadsindeks 1,0000 2,0408 104,1 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for administrasjon 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Barn 2-5 år 0,7056 0,7301 -19,0 %

Utdanning 0,1142 0,5564 -5,1 %

Barn 1 år uten kontaktstøtte 0,1802 0,9593 -0,7 %

Kostnadsindeks 1,0000 0,7515 -24,8 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for barnehage 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innb. 6-15 år 0,8987 0,9526 -4,3 %

Basistillegg 0,0184 7,9875 12,9 %

Sone 0,0254 2,5117 3,8 %

Nabo 0,0254 3,8985 7,4 %

Innvandrere 6-15 år 0,0288 1,1002 0,3 %

Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år 0,0032 0,3170 -0,2 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1991 19,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for grunnskole 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF



Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Hattfjelldal 2016 
(2)

172

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til 

«hovedindeks»

Innb 0-66 år 0,1150 0,9063 -1,1 %

Innb. 67-79 år 0,1102 1,5804 6,4 %

Innb. 80-89 år 0,1971 1,4721 9,3 %

Innb. o/90 år 0,1383 1,8041 11,1 %

Basistillegg 0,0120 7,9875 8,4 %

Sone 0,0116 2,5117 1,7 %

Nabo 0,0116 3,8985 3,3 %

Dødelighet 0,1323 0,7639 -3,1 %

PU over 16 år 0,1397 1,6574 9,2 %

Ikke gifte over 67 år 0,1323 1,2075 2,7 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,4806 48,1 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innb 0-22 år 0,3449 0,9224 -2,7 %

Innb over 23 år 0,4482 1,0304 1,4 %

Basistillegg 0,0568 7,9875 39,7 %

Sone 0,0478 2,5117 7,2 %

Nabo 0,0478 3,8985 13,8 %

Dødelighetskriteriet 0,0546 0,7639 -1,3 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,5815 58,2 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for kommunehelse 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF



Beregnet utgiftsbehov delkostnadsnøkler, Hattfjelldal 2016 
(3)
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Kriterier Vekter
Utgiftsbehovs-

indeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innb. 0-22 år 0,4485 0,9224 -3,5 %

Barn 0-15 år m/enslig forsørger 0,3590 0,5770 -15,2 %

Lavinntekt 0,1926 1,0361 0,7 %

Kostnadsindeks 1,0000 0,8203 -18,0 %

Kriterier Vekter
Utgiftsbehovs-

indeks
Bidrag til

«hovedindeks»

Innb. 16-66 år 0,1759 0,9135 -1,5 %

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,1864 -7,7 %

Uføre 0,0924 0,8971 -1,0 %

Opphopningsindeksen 0,2793 0,3142 -19,2 %

Urbanitetskriteriet 0,3575 0,5092 -17,5 %

Kostnadsindeks 1,0000 0,5311 -46,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for barnevern 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Utslag på delkostnadsnøkkelen for sosialtjeneste 2016. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD, beregninger ved TF



Beregnet utgiftsbehov barnehage, Hattfjelldal 2016

• På barnehage fikk 
Hattfjelldal beregnet et 
utgiftsbehov tilsvarende om 
lag 25 prosent under 
landsgjennomsnittet i 2016.

• Et utgiftsbehov under 
landsgjennomsnittet kan i 
hovedsak forklares ut fra 
en lavere andel barn i 
aldersgruppen 1-5 år 
(målgruppen) enn 
landsgjennomsnittet. 

• I tillegg er utdanningsnivået 
i Hattfjelldal noe lavere enn 
på landsbasis. 
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Kriterier Vekter

Utgifts-
behovs-
indeks

Bidrag 
kostnads-

indeks
Barn 2-5 år 0,7056 0,7301 -19,0 %
Utdanning 0,1142 0,5564 -5,1 %

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,9593 -0,7 %
Kostnadsindeks 1,0000 0,7515 -24,8 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for barnehage 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger 
ved Telemarksforsking



Beregnet utgiftsbehov grunnskole, Hattfjelldal 2016

• På grunnskole fikk 

Hattfjelldal beregnet et 

utgiftsbehov tilsvarende om 

lag 20 prosent over 

landsgjennomsnittet i 2016.

• Et utgiftsbehov over 

landsgjennomsnittet kan i 

hovedsak forklares ut fra 

kommunestørrelse og 

geografi (reiseavstand). 

Kommunen fikk beregnet om 

lag 4,3 prosent lavere andel 

innbyggere 6-15 år enn 

landsgjennomsnittet i 2016 

(dvs. per 1.7.2015).
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Kriterier Vekter

Utgifts-
behovs-
indeks

Bidrag 
kostnads-

indeks
Innb. 6-15 år 0,8987 0,9526 -4,3 %
Basistillegg 0,0184 7,9875 12,9 %

Sone 0,0254 2,5117 3,8 %
Nabo 0,0254 3,8985 7,4 %

Innvandrere 6-15 år 0,0288 1,1002 0,3 %
Norskfødte med 
innvandrerforeldre 6-15 år 0,0032 0,3170 -0,2 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,1991 19,9 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for grunnskole 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, 
beregninger ved Telemarksforsking



Beregnet utgiftsbehov pleie og omsorg, Hattfjelldal 2016

• På pleie og omsorg fikk 

Hattfjelldal beregnet et 

utgiftsbehov tilsvarende om 

lag 48 prosent over 

landsgjennomsnittet i 2016.

• Alderssammensetningen 

(andel eldre) bidrar til å 

trekke opp utgiftsbehovet 

med rundt 26 prosent, mens 

øvrige kriterier gir et bidrag til 

samleindeksen på om lag 22 

prosent.
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Kriterier Vekter

Utgifts-
behovs-
indeks

Bidrag 
kostnads-

indeks
Innb 0-66 år 0,1150 0,9063 -1,1 %
Innb. 67-79 år 0,1102 1,5804 6,4 %
Innb. 80-89 år 0,1971 1,4721 9,3 %

Innb. o/90 år 0,1383 1,8041 11,1 %
Basistillegg 0,0120 7,9875 8,4 %

Sone 0,0116 2,5117 1,7 %
Nabo 0,0116 3,8985 3,3 %
Dødelighet 0,1323 0,7639 -3,1 %

PU over 16 år 0,1397 1,6574 9,2 %
Ikke gifte over 67 år 0,1323 1,2075 2,7 %

Kostnadsindeks 1,0000 1,4806 48,1 %

Utslag på delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2016. Eidfjord. Kilde: KMD, 
beregninger ved Telemarksforsking



Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. 
tilskudd/trekk 2016-2018 – fordelt på delkostnadsområder
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Delkostnadsområder

Utgiftsutjevning 2016-2018 – fordelt på delkostnadsområder. Hattfjelldal kommune. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder Utslag fra delkostnadsnøklene
Tillegg/trekk (omfordeling) for 

kommunen i 1000 kr
2016 2017 2018 2015 2016 2017

Barnehage 0,7515 0,7685 0,7146 -2 979 -2 795 -3 381

Administrasjon 2,0408 1,9026 1,9396 7 094 5 396 5 538

Landbruk - 7,7073 8,0432 - 1 020 1 065
Grunnskole 1,1991 1,2288 1,2060 4 189 4 309 3 781

Pleie og omsorg 1,4806 1,5455 1,5689 11 589 13 456 13 942
Kommunehelse 1,5815 1,7931 1,8208 1 790 2 862 2 871
Barnevern 0,8203 1,0031 1,1040 -422 9 295

Sosialtjeneste 0,5311 0,6794 0,6995 -1 700 -1 296 -1 232
Kostnadsindeks 1,2671 1,3184 1,3211 19 502 22 977 22 859

Nto.virkn. statl/priv. skoler 586 664 658

Sum utgiftsutjevn m.m. 20 089 23 641 23 517



Finans og prioritering
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Finansielle nøkkeltall (1)

• Netto driftsresultat blir blant annet brukt av Det 

tekniske beregningsutvalg for kommunal 

økonomi (TBU) som en hovedindikator for 

økonomisk balanse i kommunesektoren. 

• TBU har tidligere gjort beregninger som 

indikerer at netto driftsresultatet over tid bør 

ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for 

at kommuner og fylkeskommuner skal sitte 

igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og 

investeringer. Fra og med 2014 skal 

momskompensasjon knyttet til investeringer 

føres i investeringsregnskapet, ikke i 

driftsregnskapet som tidligere. TBU anbefaler 

derfor at nivået på netto driftsresultat for 

kommunesektoren som helhet bør nedjusteres 

til 2 prosent av inntektene. For kommunene 

isolert sett er nivået 1,75 prosent. 

• Som det framgår av figuren, hadde Hattfjelldal i 

2016 et netto driftsresultat på 8,6 prosent.
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2014-2016. Kilde: 
KOSTRA (Konsern)
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Finansielle nøkkeltall (2)

• Tabellen under viser andre sentrale finansielle nøkkeltall for Hattfjelldal 
hentet fra KOSTRA (konsern).
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Det er klare sammenhenger mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen klarer å forholde 

seg til et gitt mål på netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for å nå målet om en økonomisk 

buffer i form av et gitt nivå på disposisjonsfondet. Nivået på finansutgifter og lånebelastning (netto 

lånegjeld) er også tett knyttet sammen. Dersom kommunen klarer å holde nede nivået på 

lånegjelden, vil også rente og avdragsbelastningen (finansutgifter) bli lavere.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2014-2016. Kilde: KOSTRA (Konsern)

Hattfjelldal K-gr. 6 Landet
2014 2015 2016 2016 2016

Brutto driftsresultat 5,8 -0,6 6,4 1,9 3,7

Netto driftsresultat 7,9 22,9 8,6 3,7 4,0
Finansutgifter -0,9 -19,5 1,8 2,8 4,1

Disposisjonsfond 6,7 13,2 15,5 8,8 7,9
Netto lånegjeld 28,2 31,2 26,6 67,6 77,8



Prioritering for kommunen samlet (1)

• Siden tabellen bare omfatter tjenesteområdene som inngår i 

inntektssystemet, er ikke summen lik 100. Blant annet omfattes ikke 

tekniske tjenester og kultur. 
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Tabellen viser andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder.
Andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder. Kilde: KOSTRA (Konsern), beregninger ved Telemarksforsking

Hattfjelldal K gr. 6 Hele landet

2014 2015 2016 2016 2016
Administrasjon og styring 13,9 10,8 5,1 13,1 7,5
Barnehage 7,2 6,3 7,4 7,6 14,7

Grunnskole 22,8 20,5 29,2 21,4 23,4
Pleie og omsorg 45,9 40,2 45,3 35,1 30,1

Kommunehelse 4,4 4,4 5,3 6,4 4,6
Samhandling 2,1 - - - -
Sosialtjeneste* 4,6 4,4 4,8 4,1 6,2
Barnevern 1,3 1,1 1,2 3,4 3,5
Sum 102,2 87,7 98,3 91,1 90,0

*KOSTRA-funksjonene 242, 243, 273, 275, 276, 281



Prioritering for kommunen samlet (2)

• Hattfjelldal kommune hadde i 2016 en høyere andel ressursbruk (netto 

driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som 

inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet.

• På områdene grunnskole, pleie og omsorg og kommunehelse var 

andel ressursbruk høyere enn landsgjennomsnittet.

• På administrasjon, barnehage, sosialtjeneste og barnevern var andel 

ressursbruk lavere enn landsgjennomsnittet.

• I disse tallene er det ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mellom 

kommunene, men det vil vi gjøre senere i rapporten for å sammenligne 

mer reelt.
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Prioritering for kommunen samlet (3)
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Andel av totale netto driftsutgifter på ulike tjenesteområder. Kilde: KOSTRA (Konsern), beregninger ved Telemarksforsking

Hattfjelldal K gr. 6 Hele landet
2014 2015 2016 2016 2016

Administrasjon og styring 13,9 10,8 5,1 13,1 7,5
Barnehage 7,2 6,3 7,4 7,6 14,7

Grunnskole 22,8 20,5 29,2 21,4 23,4
Pleie og omsorg 45,9 40,2 45,3 35,1 30,1

Kommunehelse 4,4 4,4 5,3 6,4 4,6
Samhandling 2,1 - - - -
Sosialtjeneste 4,6 4,4 4,8 4,1 6,2
Barnevern 1,3 1,1 1,2 3,4 3,5
Sum sentrale tjenesteområder 102,2 87,7 98,3 91,1 90,0

VARF -0,3 -0,7 -0,2 -0,4 -0,6

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 0,8 1,3 1,1 1,3 1,1
Kultur 2,8 4,3 4,3 3,7 3,9
Kirke 1,8 1,5 1,5 1,7 1,1
Samferdsel 6,6 7,4 6,0 2,9 1,4

Bolig -0,6 -0,9 -0,1 0,2 0,1
Næring -7,4 -4,3 -7,4 -1,6 0,1

Brann og ulykkesvern 1,7 1,5 2,6 1,8 1,4
Interkommunale samarbeid (§ 27-samarbeid) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -2,7 -0,5 -2,7 0,1 0,3



KOSTRA- og 
effektivitetsanalyse 2016
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Metode

• Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har vi utviklet en metode som 
skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale 
tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske 
rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt 
inntektsnivå).

– Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må 
oppfattes som en slags fasit på et ”riktig” nivå. Beregningene er mer en 
illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på 
de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet 
(ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett 
skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for 
eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i 
inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder. 

• Vi har i analysene basert oss på endelige/reviderte KOSTRA-data for 2016 
og tall for tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen fører 
regnskapet i henhold til KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig 
fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt 
utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.
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KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hattfjelldal 2016

Våre beregninger viser at Hattfjelldal, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, 

hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet, på 31,5 mill kr. i 2016. Da er det ikke hensyntatt at 

kommunen tross alt hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 27 

prosent i 2016). I forhold til kommunens ”normerte utgiftsnivå” er det beregnet merutgifter på om lag 13,4 

mill kr – dvs. hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte 

frie inntekter på 121 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,8 mill kr), har vi beregnet et 

samlet mindreforbruk på om lag 2,4 mill kr (=15,8-13,4).
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Beregnet 
utgifts-
behov 
2016

Netto driftsutgifter 2016 Mer-/mindreutgift ift.

Hattfjelldal
Landsgjenn
omsnittet

Hattfjelldal 
"normert 

nivå"

Lands-
gjennomsnittet

"Normert
nivå"

"Normert og 
inntekts-

justert nivå"

kr pr innb kr pr innb kr pr innb Mill. kr Mill. kr Mill. kr
Barnehage 0,7515 5 469 8 112 6 096 -3,7 -0,9 -3,5
Administrasjon 2,0408 3 751 4 138 8 446 -0,5 -6,6 -8,1
Grunnskole 1,1991 20 710 12 632 15 147 11,4 7,9 3,3
Pleie og omsorg 1,4806 33 344 16 564 24 524 23,7 12,5 7,3
Kommunehelse 1,5815 3 936 2 507 3 964 2,0 0,0 -0,7
Barnevern 0,8203 919 1 913 1 570 -1,4 -0,9 -1,4
Sosialhjelp 0,5311 2 393 2 400 1 274 0,0 1,6 0,8
Sum 1,2671 31,5 13,4 -2,4

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger ved Telemarksforsking



Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner, 
Hattfjelldal 2016

Mer-/mindreutgifter (mill. kr) ift.

Landsgjennomsnittet "Normert nivå" "Normert nivå og inntektsjustert nivå"

Barnehage (F201, 211, 221) -3,7 -0,9 -3,5

201 Førskole -3,3 -0,8 -3,0

211 Styrket tilbud til førskolebarn -0,7 -0,5 -0,5

221 Førskolelokaler og skyss 0,2 0,4 0,1

Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130) -0,5 -6,6 -8,1

100 Politisk styring -6,3 -6,8 -5,2

110 Kontroll og revisjon 0,7 0,5 0,3

120 Administrasjon 5,3 0,7 -1,9

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen -0,4 -0,8 -0,8

130 Administrasjonslokaler 0,2 -0,3 -0,5

Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 11,4 7,9 3,3

202 Grunnskole 7,2 4,4 1,1

215 Skolefritidstilbud 0,3 0,3 0,2

222 Skolelokaler 3,4 2,8 1,8

223 Skoleskyss 0,4 0,4 0,2

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 23,7 12,5 7,3

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 0,9 0,3 0,0

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 10,8 6,3 4,1

254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 10,3 4,7 2,2

261 Botilbud i institusjon 1,8 1,2 0,9

Kommunehelse (F232, 233, 241) 2,0 0,0 -0,7

232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 0,9 0,4 0,2

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 0,6 0,5 0,4

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 0,5 -0,9 -1,3

Barnevern (F244, 251, 252) -1,4 -0,9 -1,4

244 Barneverntjeneste 0,2 0,3 -0,1

251 Barneverntiltak i familien 0,0 0,0 -0,1

252 Barneverntiltak utenfor familien -1,5 -1,3 -1,3

Sosialhjelp (F242, 243, 281) 0,0 1,6 0,8

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 0,7 1,3 0,9

243 Tilbud til personer med rusproblemer -0,5 -0,3 -0,3

281 Økonomisk sosialhjelp -0,2 0,5 0,2
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Illustrasjon av mer-/mindreutgift fordelt på aktuelle KOSTRA- funksjoner. Hattfjelldal kommune 2016. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF



Netto driftsutgifter og mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-
funksjoner på barnehage, Hattfjelldal 2016

Mer-/mindreutgifter (mill. kr) ift.

Landsgjennom-
snittet "Normert nivå"

"Normert og 
inntektsjustert 

nivå"

Barnehage (F201, F211 og F221) -3,7 -0,9 -3,5

201 Førskole -3,3 -0,8 -3,0
211 Styrket tilbud -0,7 -0,5 -0,5

221 Førskolelokaler og skyss 0,2 0,4 0,1
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• I tabellen over har vi beregnet mer-/mindreutgifter i forhold til 
landsgjennomsnittet og “normert nivå” på den enkelte KOSTRA-
funksjon på barnehage. 

• Samlet sett er det beregnet et mindreforbruk på ca. -3,5 mill. kr (ift. 
«normert og inntektsjustert nivå»). Beregningene viser et 
mindreforbruk på F201 (-3,0 mill.) og F211 (-0,5 mill.) og et merforbruk 
på F211 (0,1 mill. kr).

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov på barnehage 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger ved 
Telemarksforsking



Netto driftsutgifter og mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-
funksjoner innenfor grunnskole, Hattfjelldal 2016

Mer-/mindreutgifter (mill. kr) ift.

Landsgjennom-
snittet "Normert nivå"

"Normert og 
inntektsjustert 

nivå"

Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 11,4 7,9 3,3
202 Grunnskole 7,2 4,4 1,1
215 Skolefritidstilbud 0,3 0,3 0,2
222 Skolelokaler 3,4 2,8 1,8
223 Skoleskyss 0,4 0,4 0,2
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• I tabellen over har vi beregnet mer-/mindreutgifter i forhold til 

landsgjennomsnittet og “normert nivå” på den enkelte KOSTRA-

funksjon på grunnskole. 

• Samlet sett er det beregnet et merforbruk på ca. 3,3 mill. kr (ift. 

«normert nivå»). Beregningene viser et merforbruk på samtlige 

«grunnskolefunksjoner».

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov på grunnskole 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger ved 
Telemarksforsking



Netto driftsutgifter og mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-
funksjoner på pleie og omsorg, Hattfjelldal 2016

Mer-/mindreutgifter (mill. kr) ift.

Landsgjennom-
snittet "Normert nivå"

"Normert og 
inntektsjustert 

nivå"
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 23,7 12,5 7,3
234 Aktiviserings- og servicetjenester 0,9 0,3 0,0

253 Institusjon 10,8 6,3 4,1
254 Hjemmetjeneste 10,3 4,7 2,2

261 Institusjonslokaler 1,8 1,2 0,9
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• I tabellen over har vi beregnet mer-/mindreutgifter i forhold til 
landsgjennomsnittet og “normert nivå” på den enkelte KOSTRA-
funksjon på pleie og omsorg. 

• Samlet sett er det beregnet et merforbruk på ca. 7,3 mill. kr (ift. 
«normert og inntektsjustert nivå»). Beregningene viser et merforbruk 
på F253 og F254 på hhv. 4,1 mill. kr og 2,2 mill. kr. På F261 er det 
beregnet et merforbruk på 0,9 mill. kr.

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov på pleie og omsorg 2016. Hattfjelldal. Kilde: KMD, beregninger 
ved Telemarksforsking



Analyse av ressursbruk på 
områder utenfor 

inntektssystemet 2016
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Analyse av ressursbruk på utvalgte områder utenfor 
inntektssystemet 2016

• Vi har også utarbeidet en analyse som illustrerer kommunens ressursbruk på utvalgte 
områder som ikke inngår i inntektssystemet. I vurderingen av utgiftsnivået for de aktuelle 
områdene har vi tatt høyde for kommunens samlede utgiftsbehov. 

• Tallene viser at Hattfjelldal kommune hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet 
på de aktuelle områdene på 9,3 mill. kr i 2016. Dersom vi justerer for kommunens 
samlede utgiftsbehov (ca. 27 prosent over landsgjennomsnittet), viser beregningen et 
samlet merforbruk på 7,3 mill. kr.
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Netto driftsutgifter (i kr per innb.) Mer-/mindreutgift  (mill. kr) ift. 
Hattfjelldal 
kommune

Lands-
gjennomsnitt

Hattfjelldal 
«normert nivå»

Lands-
gjennomsnittet

«Normert 
nivå»

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 802 632 801 0,2 0,0
Kultur 3 177 2 140 2 712 1,5 0,7
Kirke 1 083 561 711 0,7 0,5
Samferdsel 4 446 793 1 004 5,2 4,9

Brann og ulykkesvern 1 889 775 982 1,6 1,3
Sum 9,2 7,3

Illustrasjon av ressursbruk sammenholdt mot landsgjennomsnittet og «normert nivå» på utvalgte områder utenfor inntektssystemet. Hattfjelldal kommune 2016. 
Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF



Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. 
Hattfjelldal kommune 2016

Landsgjennomsnittet "Normert nivå»

Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 0,2 0,0

0,4 0,3

0,0 0,0
301 Plansaksbehandling 0,2 0,1
302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid 0,0 0,0
303 Kart og oppmåling 0,0 0,0
335 Rekreasjon i tettsted -0,1 -0,1
360 Naturforvaltning og friluftsliv -0,2 -0,2
365 Kulturminnevern 0,0 0,0
Kultur 1,5 0,7
231 Aktivitetstilbud barn og unge 0,3 0,3
370 Bibliotek 0,1 0,0
373 Kino 0,0 0,0
375 Muséer 0,6 0,5
377 Kunstformidling -0,1 -0,2
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -0,3 -0,3
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0,2 0,0
383 Musikk- og kulturskoler 0,1 0,0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg 0,1 0,0
386 Kommunale kulturbygg 0,5 0,4
Kirke 0,7 0,5
390 Den norske kirke 0,6 0,4
393 Gravplasser og krematorier 0,2 0,1
Samferdsel 5,2 4,9
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0,1 0,2
332 Kommunale veier 5,0 4,7
Brann og ulykkesvern 1,6 1,3
338 Forebygging av branner og andre ulykker -0,1 -0,2
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1,7 1,5
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Illustrasjon av mer-/mindreutgift på utvalgte områder utenfor IS. Hattfjelldal kommune. Mill. kr. Kilde: KMD/beregninger ved TF



Demografikostnadsberegninger 
Hattfjelldal kommune 

(2018-2030)
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Om beregningsopplegget
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Demografi og kommuneøkonomi

• Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og 
omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte 
aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den 
demografiske utviklingen. 

– Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske 
utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på 
om lag 2,7 mrd. 2017-kr i 2018. Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Av dette kan 
merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i 2018. 
Det understrekes at utgiftsberegningene er beheftet med stor usikkerhet.

– Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, 
og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å 
holde tritt med befolkningsutviklingen.

• Vi har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Hattfjelldal kommune kan få som 
følge av befolkningsutviklingen. Vi har basert oss på samme satser og metodikk 
som brukes av TBU i «makroberegningene» til bruk i kommuneopplegget. Mens 
TBU bare har anslått demografikostnader for 2018, har vi også sett på kostnadene i 
perioden fram mot 2030. TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove 
anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år 
framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i hovedalternativet («4M») fra de siste 
befolkningsframskrivningene til SSB (som ble publisert 21.06.16). 
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Hovedfunn: 
Demografikostnadsberegninger 

2018-2030
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Demografikostnader 2018-2030

• I perioden 2018-2030 har vi for Hattfjelldal kommune beregnet 

mindreutgifter på rundt 0,2 mill. kr.

• Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert 

sett i retning av reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere 

eldre i aldersgruppen 80-89 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie-

og omsorgstjenestene, mens færre eldre i aldersgruppene 67-79 år og 

90 år og eldre trekker noe i motsatt retning. 

• I aldersgruppene 0-66 år er det beregnet reduserte 

demografikostnader på om lag 7,5 mill. kr, mens det i aldersgruppene 

over 67 år er beregnet økte demografikostnader på om lag 7,2 mill. kr.
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Befolkningsframskrivinger 
2017-2030
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Befolkningsutvikling 2000-2018, videreført med SSBs 
framskrivinger 2019-2030
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Hattfjelldal Nordland Hele landet

Befolkningsutvikling 2000-2018, videreført med SSBs framskrivinger 2019-2030. Indeksert utvikling 2000=100. Kilde: SSB «4M»
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Befolkningsframskrivinger 2017-2030, Hattfjelldal 
kommune

201

2017-2021 2022-2030 2017-2030

0-5 år -3 0 -3

6-15 år -10 -29 -39

16-66 år -5 -50 -55

67-79 år -5 -39 -44

80-89 år 4 51 55

90 år og eldre -4 3 -1

Sum -23 -64 -87

0-66 år -18 -79 -97

67 år og eldre -5 15 10

2017-2021 2022-2030 2017-2030

0-5 år -4,0 0,0 -4,0

6-15 år -5,8 -18,0 -22,8

16-66 år -0,6 -5,8 -6,3

67-79 år -2,0 -16,2 -17,9

80-89 år 5,1 62,2 70,5

90 år og eldre -17,4 15,8 -4,3

Sum -1,6 -4,4 -6,0

0-66 år -1,6 -7,2 -8,7

67 år og eldre -1,4 4,4 2,9

Befolkningsframskrivinger, Hattfjelldal kommune 2017-

2030. Endring personer. Kilde: SSB «4M»

Befolkningsframskrivinger, Hattfjelldal kommune 2017-

2030. Endring %. Kilde: SSB «4M»

Befolkningsframskrivinger, Hattfjelldal kommune 2017-

2030. Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «4M»
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Demografikostnader 2018-
2021
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Beregnede demografikostnader for perioden 2018-2021

• I perioden 2018-2021 anslås Hattfjelldal kommune å få reduserte demografikostnader på 

om lag 3,2 mill. kr.

• Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av 

reduserte utgifter til barnehage og grunnskole. Færre eldre i aldersgruppene 67-79 år og 

90 år og eldre bidrar isolert sett til reduserte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene, 

mens flere eldre i aldersgruppen 80-89 år trekker noe i motsatt retning.
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Beregnede mer-/mindreutgifter 2018-2021 knyttet til den demografiske utviklingen. Hattfjelldal kommune. Faste mill. 2018-kr. Kilde: 

SSB/TBU/beregninger ved TF

2018 2019 2020 2021 2018-2021
0-5 år 0,0 -0,4 0,0 -0,2 -0,6

6-15 år -1,6 1,2 -0,6 -0,4 -1,5
16-66 år 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
67-79 år -0,1 0,0 0,2 -0,3 -0,3

80-89 år 0,4 0,7 -0,7 0,4 0,7
90 år og eldre 0,7 0,0 -1,4 -0,7 -1,4

Sum -0,6 1,4 -2,6 -1,4 -3,2



Beregnede demografikostnader, 2018-2021
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Beregnede mer-/mindreutgifter 2018-2021. Hattfjelldal kommune. Akkumulert 2018-2021. Faste mill. 2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger 

ved TF
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Demografikostnader 2018-
2030

205



Beregnede demografikostnader for perioden 2018-2030

• I perioden 2018-2030 anslås Hattfjelldal kommune å få reduserte demografikostnader på om lag 0,2 
mill. kr.

• Færre barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av reduserte 
utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppen 80-89 år bidrar isolert sett til økte 
utgifter til pleie- og omsorgstjenestene, mens færre eldre i aldersgruppene 67-79 år og 90 år og eldre 
trekker noe i motsatt retning. 

• I aldersgruppene 0-66 år er det beregnet reduserte demografikostnader på om lag 7,5 mill. kr, mens 
det i aldersgruppene over 67 år er beregnet økte demografikostnader på om lag 7,2 mill. kr.
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Beregnede mer-/mindreutgifter 2018-2030 knyttet til den demografiske utviklingen. Hattfjelldal kommune. Akkumulert 2018-2030. Faste mill. 

2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF

2018-2021 2022-2030 2018-30

0-5 år -0,6 0,0 -0,6
6-15 år -1,5 -4,3 -5,8

16-66 år -0,1 -0,9 -1,0
67-79 år -0,3 -2,2 -2,5
80-89 år 0,7 9,3 10,0
90 år og eldre -1,4 1,0 -0,3
Sum -3,2 2,9 -0,2

0-66 år -2,2 -5,2 -7,5
67 år + -0,9 8,2 7,2



Beregnede demografikostnader, 2018-2030
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Beregnede mer-/mindreutgifter 2018-2030. Hattfjelldal kommune. Akkumulert 2018-2030. Faste mill. 2018-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF
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Årlige demografikostnader 2018-2030 (1)
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Årlige demografikostnader 2018-2030 (2)
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Årlige demografikostnader 2018-2030 (3)
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Demografikostnader 2018-
2030 med ulike 

framskrivingsalternativer
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Befolkningsframskrivinger 2017-2030, alternativ L, M og H
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Befolkningsframskrivinger L, M og H. Hattfjelldal kommune 

2017-2030. Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB
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Demografikostnader 2018-2030 med ulike 
framskrivingsalternativer
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Demografikostnader 2018-2030 med ulike 
framskrivingsalternativer
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Framtidig behov for 
kommunale årsverk

215



Innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere

• Tabellen under viser antall personer i arbeidsfør alder i forhold til to 

ulike grupper av eldre i 2016, 2025 og 2040. Arbeidsfør alder er 20-66 

år, mens de eldre aldersgruppene er 67 år og over, og 80 år og over. 

En reduksjon i forholdstallet mellom de to aldersgruppene betyr at det 

er færre innbyggere i yrkesaktiv alder per innbygger i den eldre 

aldersgruppen. Framskrivningene er basert på SSBs mellomalternativ.

• Antall eldre innbyggere i forhold til antall eldre 67 år og eldre og 80 år 

og eldre utgjør hhv. 2,4 og 8,2 i 2016. I 2040 er forholdstallet anslått å 

reduseres til hhv. 2,0 og 4,9.

2016 2025 2040
67 år og eldre 2,4 2,2 2,0

80 år og eldre 8,2 6,8 4,9

Innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere. Prosent. Hattfjelldal kommune. Kilde: SSB
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Kommunale årsverk per 1000 innbyggere

• Tabellen under sier noe om behovet for årsverk i yrkesaktiv alder (20–66 
år) per 1000 innbyggere som må brukes innenfor tre ulike sektorer i 2016, 
2025 og 2040. Ved å se på behovet per 1000 innbyggere i alderen 20–66 
år korrigerer man for forandringer som skyldes endringer i størrelsen på 
befolkningen.

• I beregningene er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrad og 
standard på tjenestene som i 2016. Tjenestedataene er hentet fra 
KOSTRA. Framskrivningene er basert på SSBs mellomalternativ.

• Tabellen viser at behovet for årsverk på barnehage og grunnskole vil 
reduseres noe fram til 2025 og 2040. På pleie og omsorg vil behovet for 
årsverk øke kraftig i årene framover, spesielt fra 2025 til 2040. Dette må 
ses i lys av eldrebølgen som vil gjelde alle landets kommuner.
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2016 2025 2040

Barnehage 19,6 18,2 19,9
Grunnskole 35,8 33,9 34,0
Pleie og omsorg 87,8 104,2 124,8

Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innb. 20-66 år. Hattfjelldal kommune. Kilde: SSB/KOSTRA



Oppsummering 
økonomianalyser
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Oppsummering

• Hattfjelldal hadde et inntektsnivå som lå 21 prosent over landsgjennomsnittet i 
2016 (målt som korrigerte frie inntekter inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) 

– Kommunen hadde et beregnet utgiftsbehov som lå ca. 27 prosent over 
landsgjennomsnittet i 2016.

• I 2016 hadde kommunen et netto driftsresultat på 8,6 prosent.

• Beregningene viser at Hattfjelldal, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i 
inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 31,5 mill. kr. 
i 2016. Etter justering for utgiftsbehov og nivå på korrigerte frie inntekter har vi 
beregnet et samlet mindreforbruk på om lag 2,4 mill. kr.

– Områdene grunnskole, pleie og omsorg og sosialtjeneste viser et merforbruk på totalt 
11,4 mill. kr.

– Barnehage, administrasjon, kommunehelse og barnevern viser et mindreforbruk på totalt 
13,7 mill. kr

– På utvalgte områder som ikke inngår i inntektssystemet, fant vi et samlet merforbruk på 
7,3 mill. kr.

• Basert på beregningsopplegget fra TBU har vi beregnet reduserte 
demografikostnader for Hattfjelldal på 0,2 mill. kr i perioden 2018-2030.

– I aldersgruppene 0-66 år er det isolert sett anslått mindreutgifter på om lag 7,5 mill. kr.

– I aldersgruppene 67 år og eldre er det isolert sett anslått merutgifter på om lag 7,2 mill. kr.
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