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Innledning 
Kommunestyret vedtok under behandlingen av årsbudsjettet 2021 og økonomiplanen 2021-2024 i k-sak 

175/20 at  

 

«……rådmannen iverksetter et prosjekt for å synliggjøre og realisere en innsparing som gir et 

netto driftsresultat på 64 millioner kroner ved utløpet av 4-årsperioden. Prosjektet har som 

ambisjon å etablere en endringskultur og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring i hele 

organisasjonen, også på tvers av virksomhetene». 

  

Som et første ledd i kommunestyrets vedtak, har det vært viktig å få fram et faktagrunnlag som kan 

indikere noe om hvordan Indre Østfold kommune drifter sammenliknet med andre kommuner. Dette 

dokumentet gir et grunnlag til å kunne stille hypoteser og videre dykke ned i enkelte tjenester for å 

svare ut kommunestyrets oppdrag.  

Dokumentet inneholder KOSTRA1-tall for 2020 for Indre Østfold kommune. KOSTRA-tallene er også 

supplert med noen andre tall fra blant annet kommunebarometeret. I neste kapittel kan du lese om 

metode og kommunene vi sammenlikner oss med.  

KOSTRA tar utgangspunkt i tjenestene og er organisasjonsuavhengig. Dermed er det mulig å 

sammenlikne ulike kommuner med hverandre. Når du leser tallene for Indre Østfold kommune er det 

viktig å ha i minne at dette er kommunens første driftsår. Det vil fortsatt gå noe tid før vi har funnet 

riktig driftsnivå innenfor de ulike tjenestene. I etableringa av Indre Østfold kommune har vi innlemmet 5 

IKS’er i ny organisering. Det vil også være noen doble kostnader som følge av den parallelle prosessen 

med å avvikle 5K og starte opp Indre Østfold kommune. 

KOSTRA-tallene for 2020 er også påvirket av at vi har vært gjennom et år med pandemi. Belastningen 

kan være ulik fra kommune til kommune avhengig av smittetrykk og påløpte indirekte og direkte 

kostnader som følge av dette. Det spesielle året gjør at regnskapsresultatet for den enkelte kommune 

kan være ekstraordinært. 

Denne dokumentasjonen er i første rekke ment som et objektivt faktagrunnlag for budsjettprosessene 

med de usikkerhetene som ligger i tallene. Det gir et grunnlag for å kunne dykke ned i de enkelte 

tjenestene på leting etter mulighetsrommet kommunestyret har utfordret på. Etter hvert som vi får 

flere år med data, vil KOSTRA-tallene gi et bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer. Vi vil også 

videreutvikle analysene og etter hvert rette fokuset mot å lage en økonomisk bærekraftmodell. Det vil 

ressursbruken bli bygd rundt sentrale indikatorer som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond.  

Hovedresultater 
KOSTRA-tallene for 2020 viser at Indre Østfold kommune driftet organisasjonen og tjenestene billig 

sammenliknet med kostragruppe 10, som vi tilhører. Vi forventer imidlertid at endringer i de 

økonomiske rammene gjennom 2020 og 2021 vil endre disse forholdene i 2021. 

 
1 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 
Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og 
samferdsel. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes 
prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet/enhetskostnader og andre utdypende tjenesteindikatorer.  
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Det er verdt å merke seg at alle kommuner i kostragruppe 10 har eiendomsskatt på bolig og 

fritidsboliger, med unntak av fire. Det er bare er en kommune som ikke tar inn noen form for 

eiendomsskatt. 

Inntektsnivået til kommunene i kommunegruppe 10, med eiendomsskatt, gjør at de kan legge mer 

ressurser inn i enkelttjenester og tåle et høyere utgiftsnivå. I Tabell 1 ser du en oversikt over 

skatteinntekter i sammenlikningskommunene.   

    
Tabell 1 Oversikt over skatteinntekter i sammenlikningskommunene. 

 Indre 
Østfold 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn 

Eiendomsskatt      

Antall innbyggere 45 201 57 372 31 387 30 395 36 526 

Budsjettert eiendomsskatt 43,6 mill 244,3 mill 68,5 mill 100,1 mill 188,3 mill 

Eiendomsskatt pr. innbygger 964 4 258 2 182 3 293 5 155 

Merinntekter hvis eiendomsskatt som 
kommune X 

 148,9 mill 55,1 mill 105,3 mill 189,4 mill 

      

Skatteinntekter fra personlige skattytere      

Skatteinntekter pr. innbygger 26 473 25 156 24 585 26 545 27 408 

Skatteinntekter pr. innbygger 
e/inntektsutjevning 

29 759 29 693 29 664 29 762 29 805 

Skatteinntekter pr. innbygger 
landsgjennomsnitt 

31 465 

Mindreinntekter pr innbygger -1 706 -1 772 -1 801 -1 703 -1 660 

Mindreinntekter enn om 
landsgjennomsnittet 

-76,81 mill -101,66 mill -56,53 mill -51,76 
mill 

-60,63 
mill 
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Metode 
I dette dokumentet sammenlikner vi oss med gjennomsnittet av kostragruppe 102, som Indre Østfold 

kommune tilhører. I tillegg viser vi resultater fra et utvalg kommuner i samme gruppe – Halden, Gjøvik 

og Porsgrunn. Vi har også tatt med Sarpsborg som tilhører kommunegruppe 11. Dette fordi Sarpsborg 

kommune ofte blir trukket fram i sammenlikninger med Indre Østfold kommune. 

2020 er det første driftsåret for Indre Østfold kommune. Vi har derfor ikke tall som viser utviklinga over 

tid, og kan ikke si noe om endring i prioriteringer, dekningsgrad eller produktivitet/enhetskostnader fra 

et år til et annet. Vi kan heller ikke beregne et gjennomsnitt av egne tall over flere år. Dette ville gitt et 

mer realistisk bilde av økonomi og prioriteringer i kommunen.   

Vi sammenlikner altså både mot et gjennomsnitt i kostragruppe 10, i tillegg til at vi sammenlikner oss 

med enkeltkommuner. Det er fordi det å sammenlikne mot enkeltkommuner kan ha mange feilkilder. 

Særlig når vi sammenlikner et enkelt driftsår. Vi vet hva som ligger i egne tall, men kan ikke si noe om 

hva som ligger i andre kommuners KOSTRA-tall. Forskjell i beløp mellom kommuner kan for eksempel 

skyldes ulike måter å føre på, og ikke nødvendigvis reflektere ulik prioritering av tjenestene.  

KOSTRA gir tall for de fleste kommunale tjenester. Samtidig er det viktig å understreke at kvaliteten på 

KOSTRA-tallene er best for de store tjenesteområdene, som pleie og omsorg, skole og barnehage.  

I nøkkeltallene som vi presenterer her er det gjort korreksjoner for ulikt utgiftsbehov mellom 

kommunene, basert på kriterier fra inntektssystemet. Dette gjør tallene mer sammenliknbare mellom 

kommunene. Du kan lese mer om andre korreksjoner vi har gjort nedenfor, under tittelen 

«korreksjoner». 

Kjernen i en kostra-analyse er å lære av andre kommuner som både har gode tjenester og drifter billig.  

Selv om KOSTRA-tallene er justert for utgiftsbehov, gir tallene mindre informasjon om kvaliteten ved 

tjenestene til kommunene. Vi har derfor valgt å inkludere resultater fra Kommunebarometeret (se tabell 

2).  

 
2 Kommunene deles inn i kommunegrupper dels etter økonomi og dels etter størrelse. Kommunegruppe 10 er 
kommuner med innbyggere fra 30.000-44.999 innbyggere. Indre Østfold kommune vil bli flyttet til 
kommunegruppe 11 i 2021. 
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Tabell 2: Kommunenes plassering i Kommunebarometeret 2021. 

 Indre Østfold Sarpsborg Halden  Gjøvik  Porsgrunn 

Grunnskole   194 64 158 132 104 

Pleie og omsorg 215 149 252 45 234 

Barnevern 148 87 123 259   74 

Barnehage 271 130 121 155 57 

Helse 298 61 268 198 64 

Sosialtjenesten 177 189 223 234 220 

Kultur 243 185 230   112 116 

Miljø og ressurser 204 78 3 41 194 

Saksbehandling 109 103 337 * 289 

Vann og avløp 193 40 30 219 27 

Økonomi 141 171 277 329 183 

Kostnadsøkonomi   42 106 53 86 120 

      

Sammenlagt 139 32 122 170 86 

      

Innbyggere3 45 201 57 372 31 387 30 395  36 526 

      

Eiendomsskatt (‰)      

               Bolig 0,00 3,60 4,00 4,00 4,00 

               Næring 0,00 5,20 7,00 4,00 7,00 

          Kraftverk 7,00 5,20 7,00 4,00 7,00 

*Mangler opplysning 

 
Kommunebarometeret er en årlig rangering av kommunene med vekt på tjenesteproduksjon og 

økonomi. Rangeringen blir gjennomført av Kommunal Rapport og bygger på 150 nøkkeltall fordelt på 12 

sektorer4.   

I tabell 1 er plasseringene til Indre Østfold og sammenlikningskommunene gjengitt for de ulike 

sektorene. Kommunal Rapport fargekoder plasseringene. Grønt, gult og rødt viser til henholdsvis god, 

middels og dårlig plassering. Sammenlagt viser rangeringen for 2021 at sammenlikningskommunene 

skårer omtrent likt eller bedre som Indre Østfold, med unntak av Gjøvik. Samtidig er det store forskjeller 

mellom de ulike sektorene. En bør derfor også sammenlikne plassering i den enkelte sektor, når en 

sammenlikner kostra-tall for de enkelte tjenesteområdene.  

Det er viktig å understreke, selv om økonomi bare er én innsatsfaktor, at inntektsforutsetningene 

naturligvis gjør at Indre Østfold kommune har andre forutsetninger enn kommuner med bedre 

inntektsforutsetninger på levere tjenester på samme nivå som disse.  

Korreksjoner 

En skal være forsiktig med å gjøre korreksjoner i KOSTRA-tallene. De endringene som eventuelt gjøres 

skal være vesentlige og gjøres kun for å påse at en får fram sammenliknbare tall. Vi har valgt å legge inn 

noen korreksjoner i tallene for Indre Østfold kommune. 

 
3 Pr. 1. januar 2021, kilde: SSB (tabell 07459) 
4 https://kb.kommunal-rapport.no/landing  

https://kb.kommunal-rapport.no/landing
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Fra 2021 har Indre Østfold kommune vært en SIO-kommune (Statlig Finansiering av omsorgstjenester). 

Det gjorde at vi i 2020 mottok et inntektspåslag på 28 millioner kroner som blant annet kunne benyttes 

for å klargjøre Indre Østfold kommune til SIO. 3 millioner kroner av dette ble brukt til 

prosjektforberedelser, mens resten ble brukt til å saldere budsjettet for 2020 for SIO-tjenestene. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen måtte det gjøres noen tilpasninger i overgangen mellom 

de 5 tidligere kommunene og nye Indre Østfold kommune. Fordi det ikke var mulig å samordne de 

gamle og den nye GAT-basen, ble det valgt å kjøre en ekstra lønnskjøring i desember 2019 som gjorde at 

16,4 mill kroner ble belastet regnskapet i 2019 framfor 2020.  

Det er i analysene derfor gjort korreksjoner for disse to forholdene som påvirker tallene for pleie- og 

omsorg særskilt med en oppjustering av netto driftsutgifter med hhv. 28 og 16,4 mill kroner.  

 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Indre Østfold kommune 
 

Side 8 av 38 

Samla tall for kommunen 

Utgifter pr. tjenester, sammenliknet med andre 
 
Tabell 3 Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger, pr. tjenesteområde. 

 Indre 
Østfold 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Pleie og omsorg 19 302* 20 881 18 692 19 309 21 264 19 320 

Grunnskole 14 080 13 994 14 117 14 669 14 799 14 236 

Barnehage 8 873 8 618 9 142 8 824 8 744 9 074 

Adm, styring og 
fellesutgifter 

3 629 4 502 3 905 4 120 4 633 4 514 

Sosiale tjenester 2 524 2 788 2 744 2 974 2 393 2 839 

Kommunehelse 3 228 2 814 3 071 3 621 2 740 3 293 

Barnevern 2 850 2 015 1 915 3 194 1 271 1 951 

Kultur og idrett 2 068 2 031 2 369 2 823 2 850 2 397 

Plan, kulturminner, 
natur og nærmiljø 

737 787 426 956 714 751 

Andre områder 2 470 2 693 2 406 2 946 3 999 2 811 

 Brann og 
ulykkesvern 

690 783 971 815 1 182 869 

 Kommunale boliger -8 867 237 201 592 235 

 Samferdsel 902 434 806 955 1 430 991 

 Næringsforv. og 
konsesjonskraft 

151 21 -60 486 160 75 

 Kirke 735 588 452 489 635 641 

Totalt 59 761 61 123 58 788 63 437 63 408 61 187 

*Beløpet er korrigert for inntektspåslag SIO 28 millioner kroner som Indre Østfold kommune mottok i 2020, og som 
sammenlikningskommunene ikke mottok, med fratrekk for 3 millioner kroner som ble brukt til prosjektforberedelser. Beløpet 
er også korrigert for 16,4 millioner kroner i variabel lønn som de gamle kommunene kostnadsførte i 2019, men som normalt 
sett skulle vært belastet i januar 2020. Dette utgjør til sammen 916 kr pr innbygger. 

Tabellen over gir en samla oversikt over netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger pr. tjenesteområde. 

Den viser hvordan Indre Østfold kommune prioriterer de ulike tjenestene. På de aller fleste tjenestene 

har vi på et lavere utgiftsnivå pr. innbygger enn gjennomsnittet i kostragruppe 10. Det er også naturlig 

siden Indre Østfold kommune har mindre inntekter å produsere tilsvarende tjenester for, og vi 

oppnådde et sterkt netto driftsresultat for 2020. 
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Utgiftsbehov 
Overføringene til kommunesektoren fordeles i hovedsak gjennom inntektssystemet. Inntektssystemet 

fordeler overføringene ut fra et objektivt utgiftsbehov. Med objektivt utgiftsbehov menes at det er 

konkrete kriterier som bestemmer overføringene til den enkelte kommune og ikke kommunens egen 

valgte struktur eller tilpasninger.  

 

 
Figur 1 Kommunenes utgiftsbehov etter kriteriene i inntektssystemet. 

 
Indre Østfold kommune har et samla objektivt utgiftsbehov på 99,8 % av landsgjennomsnittet. Pleie- og 

omsorg (103,2 %), Barnevern (104,1 %) og Sosiale tjenester (109,6 %) trekker utgiftsbehovet opp, mens 

Skole (99,8 %), Barnehage (91 %), Kommunehelse (97,6 %) og Adm., styring og fellesutgifter (94 %) 

trekker det samla utgiftsbehovet ned.  

Det samla utgiftsbehovet er marginalt høyere enn KOSTRA-gruppe 10 (98,7 %), mens av 

sammenlikningskommunene Sarpsborg (102,2 %) og Halden (101,1%) har et høyere utiftsbehov enn 

Indre Østfold og landet. Gjøvik (98,5 %) og Porsgrunn (99,2 %) har et samla utgiftsbehov som er lavere 

enn vår kommune. 



KOSTRA og nøkkeltall 2020 - Indre Østfold kommune 
 

Side 10 av 38 

Ressursbruk 
 
 

 
Figur 2 Kommunenes ressursbruk, sammenliknet med landsgjennomsnittet. 

Ser vi på ressursbruken ligger Indre Østfold kommune under landsgjennomsnittet på alle områder med 

unntak av på barnevernet. På barnevern, der det objektivt beregnede utgiftsbehovet er 104,1 %, bruker 

Indre Østfold kommune 152,2 % av landsgjennomsnittet i 2020.  

Selv om kulturområdet er forankret i kulturloven, lovfester denne loven i første rekke kommunenes 

ansvar for å legge til rette for kultur uten å legge sterke føringer på omfang og innhold. Kulturområdet 

er følgelig ikke av de store tunge og ressurskrevende lovpålagte tjenestene og det blir derfor ikke 

beregnet et teoretisk utgiftsbehov. Regnskapstallene viser imidlertid hvordan området prioriteres og 

spesielt innenfor dette området ligger Indre Østfold kommune vesentlig under sammenliknet med 

landet 78,2 % og sammenlikningskommunene. 
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Teoretisk innsparingspotensial ift sammenlikningskommuner (mill. kr) 

 

 
Figur 3 Teoretisk innsparingspotensial fordelt på tjenester (i mill. kr). 

Tabell 4 Teoretisk innsparingspotensiale sammenliknet med andre kommuner (i mill. kr). Negativt beløp viser hvor mye vi drifter 
billigere enn sammenlikningskommunen. 

 Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Pleie og omsorg -72,0* 30,1* 1,3* -89,9* -2,2* 

Grunnskole 3,9 -1,7 -26,6 -32,4 -7,1 

Adm, styring og fellesutgifter -37,0 -11,7 -20,8 -42,6 -37,6 

Barnehage 10,5 -11,1 2,0 5,3 -8,2 

Sosiale tjenester -13,1 -10,9 -22,3 6,5 -15,6 

Kommunehelse 18,3 6,9 -17,3 21,5 -2,9 

Barnevern 39,3 44,0 -16,2 74,3 42,3 

Kultur og idrett 1,7 -13,6 -34,1 -35,3 -14,9 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø -2,3 14,1 -9,9 1,0 -0,6 

Andre områder -10,1 2,9 -21,5 -69,1 -15,4 

 Brann og ulykkesvern -4,2 -12,7 -5,7 -8,1 -8,1 

 Kommunale boliger -39,6 -11,1 -9,4 -11,0 -11,0 

 Samferdsel 21,2 4,3 -2,4 -4,0 -4,0 

 Næringsforv. og konsesjonskraft 5,9 9,5 -15,1 3,4 3,4 

 Kirke 6,6 12,8 11,1 4,2 4,2 

Totalt -60,9* 49,0* -165,5* -160,7* -56,2* 

*Beløpene er korrigert for inntektspåslag SIO 28 millioner kroner som Indre Østfold kommune mottok i 2020, og som 
sammenlikningskommunene ikke mottok, med fratrekk for 3 millioner kroner som ble brukt til prosjektforberedelser. Beløpet 
er også korrigert for 16,4 millioner kroner i variabel lønn som de gamle kommunene kostnadsførte i 2019, men som normalt 
sett skulle vært belastet i januar 2020. Dette utgjør til sammen 41,4 millioner kroner. 

Tabellen ovenfor viser at Indre Østfold kommune samla sett drifter betydelig rimeligere (mellom 55-165 

mill. kroner), sammenliknet med kostragruppe 10, Sarpsborg, Gjøvik og Porsgrunn. Sammenliknet med 

Halden kommune er det imidlertid et teoretiske innsparingspotensial på om lag 50 mill kroner. Dette 

forutsetter at Indre Østfold kommune hadde driftet tjenestene på samme nivå som Halden.  
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Av enkelttjenester er det som tidligere innenfor barnevernet hvor det utpeker seg et teoretisk 

innsparingspotensial på 42,3 mill kroner mot snittet i Kostragruppe 10. Og det er også kanskje på dette 

området de store beløpene ligger sammenliknet med Halden kommune.  

På den annen side viser tabellen at Indre Østfold kommune i et øyeblikksbilde for 2020 ligger 37,6 mill 

kroner under kostragruppe 10 på administrasjon, styring og fellesutgifter. 

 
 
 
 
 



Demografi 
 
Figur 4 Utvikling i demografiutgifter 2022-2032 

 
Tabell 5 Utvikling i demografiutgifter 2022-2031 (i tusen kr) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt 
0 - åringer 750 -417 83 83 250 417 333 333 333 417 -2 584 
Barnehage (1-5 år) 8 999 -7 135 -4 618 -3 661 -11 502 -2 495 105 2 850 3 079 4 390 -18 219 
Grunnskole (6-15 år) -5 406 -6 927 -4 224 -6 589 -6 758 -10 982 -13 516 -11 151 -7 434 -12 502 -77 549 
Videregående (16-19 
år) 

-1 506 1 273 447 215 1 215 -297 690 117 -1 048 -63 719 

Voksne (20-66 år) -105 2 380 2 085 2 418 2 274 2 319 2 806 1 832 2 621 2 169 26 849 
Eldre (67-79 år) 6 591 6 837 5 051 -62 2 464 2 710 554 3 757 2 710 3 141 40 098 
Eldre (80-89 år) 10 637 15 956 27 206 42 958 36 207 40 094 31 502 30 479 25 161 24 752 296 407 
Eldre (90 år og eldre) 403 0 -5 638 -4 430 -4 832 5 235 4 832 6 040 11 678 11 678 31 812 
Total 20 363 11 966 20 392 30 933 19 317 37 000 27 307 34 259 37 100 33 981 297 534 

Demografiutgifter viser hvordan utgiftsbehovet for aldersgruppene i kommunen kan forandre seg, i takt 

med endringer i disse gruppene. Dette er forutsatt at vi opprettholder samme standard på 

tjenestetilbudet som i dag. Figur 4 og Tabell 5 viser en mulig utvikling i demografiutgifter fram til 

2031/2032. Dette er basert på SSBs framskriving av befolkningen i Indre Østfold kommune 

(hovedalternativet) og beregningsmetoden til Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Figur 4 viser en kumulativ 

endring i demografiutgiftene, mens tabell 3 viser endringa i det enkelte året. 

I neste 10-årsperioden vil antallet eldre over 80 år øke markant, mens det kan se ut til å være en svak 

nedgang i de yngre aldersgruppene. Dersom vi skal opprettholde samme tjenesteprofilen som i dag, vil 

dette kreve en betydelig økning av ressursene som går til de eldste aldersgruppene.   

Også inntektene blir imidlertid påvirket av endringer i befolkningen. Inntektssystemet gir tilskudd basert 

på størrelsen til de ulike aldersgruppene. Kommunen erfarer likevel at slike endringer ikke blir 

kompensert fullt ut. Det vil derfor være viktig å følge med på befolkningsutvikling og ressursbruk i årene 

foran oss. 
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Hovedtall drift 
 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

10,7 % 9,9 % 5,5 % 15,4 % 7,0 % 10,4 % 

Netto driftsutgifter i kroner per 
innbygger (B) **) 

57 405 60 674 57 512 64 195 63 975 60 934 

Økonomi       
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) 
**) 

58 064 56 241 57 076 56 447 56 631 57 266 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

4,8 % 1,5 % 1,8 % -2,0 % 1,9 % 2,2 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

77,2 % 76,8 % 113,0 % 74,3 % 103,9 % 101,6 % 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

 

Investering, finansiering, balanse 
 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostra- 
gruppe 10 

Prioritet       
Netto avdrag i prosent av brutto 
driftsinntekter (B) 

3,1 % 3,9 % 4,5 % 4,0 % 3,7 % 4,0 % 

Økonomi       
Netto finans og avdrag i prosent av 
brutto driftsinntekter (B) 

3,9 % 5,4 % 6,1 % 3,3 % 2,4 % 4,1 % 

De overordnede indikatorene for løpende drift (netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld) 

viser at Indre Østfold kommune i dag har en akseptabel økonomiske balanse. Samtidig ligger det store 

investeringer framover som vil utfordre både løpende drift, gjeldsgrad, økte rente- og avdragskostnader 

og våre frie fondsreserver.  

Selv om SSBs prognoser for befolkningsutvikling ikke understøtter vekst innenfor barnehage og skole 

skisseres investeringer i barnehage- og skolebygg på opp mot en milliard kroner de kommende 4-5 

årene. Investeringene er politisk vedtatt gjennom skolebehovsplanen, og behandling av 

barnehagebehovsplan, og må understøttes av videre vekst for å forsvare investeringene. Videre følger 

store investeringer innenfor eldreomsorgen for å møte behovene her som følge av demografien. Dette 

vil utfordre kommunens gjeldsgrad. Med økt gjeld vil en større andel av brutto driftsinntekter gå til 

renter- og avdrag og begrense handlingsrommet i løpende drift.  

De frie midlene, her uttrykt med disposisjonsfond, ligger innenfor kommunestyrets vedtatte 

handlingsregler (over > 8 %). Samtidig er det vedtatt disponert drøyt 55 mill. kroner av dette i 

forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2020. 

Netto driftsresultat for 2020 ble langt bedre enn ventet, noe som henger sammen med flere forhold 

som er av engangshendelser. I tillegg til en pandemi som la store begrensninger i vår løpende drift.   
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Grunnskole 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn 
Kostra-

gruppe 10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger 
(213) voksenopplæring (B) **) 

206 226 187 596 306 271 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(202) grunnskole (B) **) 

14 048 13 760 13 532 13 490 13 683 14 237 

Produktivitet       
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
1.-4.årstrinn (B) 

13,1 12,2 13,2 10,8 12,9 12,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
5.-7.årstrinn (B) 

13,4 12,4 13,9 12,8 13,6 13,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
8.-10.årstrinn (B) 

15,7 14,4 16,1 12,8 15,3 14,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 
innbygger til skolelokaler (222) 

2 199 1 994 1 348  2 028 2 597 2 177 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidstilbud (215), per komm. 
bruker (B) 

37 510 33 743 38 567 26 889 32 483 30 920 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skoleskyss (223), per elev som får 
skoleskyss 

12 850,0 9 649,4 13 708,0 7 860,4 13 383,8 9 663,4 

Årstimer til spesialundervisning per 
elev med spesialundervisning 
(antall) 

108,0 194,4 101,0 128,0 143,9 119,8 

Dekningsgrad       
1.-4. trinn Andel timer 
spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt (prosent) 

12,9 % 13,7 % 10,3 % 9,6 % 14,9 % 12,6 % 

5.-7. trinn Andel timer 
spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt (prosent) 

25,0 % 24,0 % 21,5 % 15,5 % 18,1 % 18,7 % 

8.-10. trinn Andel timer 
spesialundervisning av antall 
lærertimer totalt (prosent) 

20,1 % 24,3 % 18,7 % 13,9 % 17,5 % 17,7 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 1.-4. trinn 

5,5 % 3,8 % 5,9 % 3,6 % 3,6 % 5,3 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 5.-7. trinn 

10,9 % 7,2 % 12,4 % 6,8 % 7,5 % 9,2 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, 8.-10. trinn (B) 

15,2 % 8,9 % 9,5 % 10,3 % 9,8 % 10,0 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
tilbud om skoleskyss 

26,5 % 16,5 % 26,0 % 21,9 % 11,6 % 19,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i 
kommunal SFO 

48,7 % 48,1 % 41,2 % 56,9 % 52,4 % 53,3 % 

Kvalitet       
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 42,6 41,9 41,7 44,0 41,8   

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Antall elever som får skoleskyss 
kommunale og private 

1 420 1 143 925 742 487 11 289 

Kommunens areal (km2) 791,6 406 642 672 165  

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
 

Netto driftsutgifter til grunnskole (undervisning) (F202) pr. innbygger ligger noe lavere i Indre Østfold 

kommune (14 048 kr) enn kostragruppe 10 (14 237 kr), men høyere enn kommunene til sammenlikning 

og i utvalget.  
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Korrigerte brutto driftsutgifter til skyss pr. elev justert for utgiftsbehov, viser at Indre Østfold kommune 

bruker rundt 25 % mer enn snittet i kostragruppe 10. Sammenliknet med eks. Halden kommune, i 

samme kostragruppe tilsvarer både dekningsgrad og kommunens areal om lag det samme som Indre 

Østfold kommune. Indre Østfold kommune har imidlertid over 30 % flere elever som har skoleskyss enn 

Halden kommune, men også over 30 % flere barn i alderen 6-17 år. Skysskostnader til spesialskole er 

inkludert i tallgrunnlaget og kan påvirke nivået, sammenliknet med de andre kommunene i utvalget. 

Kommunen er såpass vidstrakt i areal og har utfordringer med farlig skolevei flere steder i kommunen - 

muligens i større grad enn de sammenliknbare kommunene, og kan ha betydning for nivået. 

Underkant av 50 % av elever 6-9 år i Indre Østfold kommune, har kommunal SFO. Nivået ligger under 

snittet i kostragruppa. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker viser at kommunen bruker rundt 17 % 

mer enn snittet i kostragruppa. Kommunens utgiftsnivå ligger over de fleste av kommunene til 

sammenlikning, noe som naturlig kan følge av at færre barn i aldersgruppen benytter seg av tilbudet – 

som dermed medfører høyere kostnad pr. bruker. Likevel ligger prisnivået for full sfo-plass pr. elev i 

kommunen generelt i overkant av kommunene i utvalget jf. kommunenes nettsider.  

Indre Østfold kommunes netto driftsutgifter til voksenopplæring pr. innbygger (206 kr) er lavere enn 

kostragruppe 10 (271 kr) og kommunene i kommunegruppen og i utvalget – med unntak av Halden 

kommune. For Indre Østfold kommunens del som overtok Voksenopplæringen fra Deltagruppen høsten 

2020, vil inntektsførte avregninger etter overtakelse spille inn på resultatet. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse etter lærernorm: 15 elever 1.-4. trinn og 20 elever 5.-10.trinn. 

Gjennomsnittlige gruppestørrelser på de ulike trinnene i Indre Østfold-skolen ligger noe høyere på 

småskoletrinn og ungdomstrinn i 2020 enn gjennomsnittlig gruppestørrelser i kostragruppe 10. 

Gruppestørrelsene pr. trinn i kommunen ligger likevel under gjennomsnitt etter krav til lærernorm. 

Kommunen har flere skoler med elevtall under 100 som bidrar til å trekke ned gjennomsnittlig 

gruppestørrelse. Pr. skoleår 2020/2021 hadde kommunen 7-8 skoler som ikke fullt ut oppfylte normens 

krav. 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. innbygger til skolelokaler (2 199 kr) ligger generelt høyere i Indre 

Østfold kommune enn kostragruppe 10 (2 177 kr) og kommunene til sammenlikning – med unntak av 

Porsgrunn. Avskrivninger til skolebygg ligger høyere enn snittet i kostragruppe 10 og de flest av de 

sammenliknbare kommunene til sammenlikning og i utvalget. Det kan bety at andre kostnader som eks. 

vedlikehold, renhold i kommunen ligger lavere enn snittet i kostragruppe 10 og i sammenliknings-

kommuner. 

Indre Østfold kommune bruker i snitt flere lærertimer til spesialundervisning enn kostragruppe 10 og 

utvalgte kommuner – særlig på mellomskole- og ungdomstrinn. De «gamle» Østfold-kommunene til 

sammenlikning, ligger på tilsvarende nivå som Indre Østfold kommune på alle trinn.  

Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning ligger generelt høyere i Indre Østfold kommune enn 

snittet i kostragruppe 10 og de utvalgte kommunene - særlig på mellomskole- og ungdomstrinn. På 

ungdomstrinnet ligger Indre Østfold kommune rundt 50 % høyere i andel elever enn snittet i 

kostragruppa. 
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Antall årstimer til spesialundervisning pr. elev med spesialundervisning i kommunen (108 timer), ligger 

betydelig lavere enn nivået i kostragruppe 10 (119,8 timer) og kommunene til sammenlikning i utvalget 

– med unntak av Halden kommune. Antall elever med spesialundervisning i Indre Østfold-skolen er 

høyere enn i de sammenliknbare kommunene. 
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Barnehage 
 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (201) 
førskole (B) **) 

7 454 7 523 8 074 7 722 8 054 7 892 

Netto driftsutgifter per innbygger (211) 
styrket tilbud til førskolebarn (B) **) 

915 769 958 589 355 786 

Netto driftsutgifter per innbygger (221) 
førskolelokaler og skyss (B) **) 

504 325 110 513 336 395 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnehage (B) **) 

8 873 8 618 9 142 8 824 8 744 9 074 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per 
korrigert oppholdstime i kommunale 
barnehager (kr) (B)  

58,4 60,6 75,2 60,8 57,8 59,8 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til 
basisvirksomhet, kommunale barnehager 
(B) 

12 549 12 268 12 486 12 798 12 450 12 369 

Dekningsgrad       
Andel barn 0 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 0 år (B) 

4,5 % 6,3 % 8,3 % 3,5 % 5,4 % 6,3 % 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 
(B) 

89,4 % 89,6 % 92,6 % 97,0 % 96,6 % 93,2 % 

Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage (B) 

53,5 % 27,8 % 17,1 % 41,7 % 35,1 % 39,4 % 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Indre Østfold kommune drifter sine barnehager effektivt, sammenliknet med de øvrige kommunene. 

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime (f 201) ligger lavere enn både Kostragruppe 

10 og de aller fleste kommunene vi sammenlikner oss med. Det samme viser netto driftsutgifter per 

innbygger til førskole (f 201). Dette fører også til at tilskuddet til de private barnehagene er lavere enn 

de nasjonale satsene. 
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Figur 5 Pris pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (i kr) 

Tabellen viser ulikhetene i kostnadsnivå (drift) per korrigerte oppholdstime i våre kommunale 

barnehager. Forskjellene står i nær sammenheng med antall avdelinger og størrelse på barnegrupper. 

Barnehager med flere (5-7) avdelinger, samt barnegrupper på henholdsvis 12 (0-3 år) og 24 (3-6 år), er 

de mest kostnadseffektive. Stordriftsfordeler, fleksibilitet og samarbeid kan utnyttes i større grad i disse, 

enn i de barnehagene som har færre (2-4) avdelinger, med henholdsvis 9 (0-3 år) og 18 (3-6 år) barn på 

hver avdeling. Utnyttelse av ressurser i pedagognormen maksimeres også med de større 

barnegruppene. 

Barnehagedekning i Indre Østfold ligger under gjennomsnittet for både kommunene vi sammenlikner 

oss med, og Kostragruppe 10. Indre Østfold har i 2021 gitt tilbud om plass til alle barn med rett til plass, 

som hadde søkt innen fristen i mars. Likevel er det per 1. september 2021 120 barn på venteliste. Noen 

av disse har rett på plass, men søkte ikke innen fristen og fikk dermed ikke tilbud om plass ved 

hovedopptaket i august. Fra august 2022 er det anslått et netto behov for 18 nye barnehageplasser til 

barn som har rett på plass. Disse er fordelt på 9 plasser over 3 år og 9 plasser under tre år. 

I Indre Østfold er det 13 kommunale og 20 private barnehager, der 53,5% av plassene er kommunale. 

Dette er en høyere andel enn Kostragruppe 10 og de kommunene vi sammenlikner oss med.  

I private og kommunale barnehager har barn med nedsatt funksjonsevne og/eller behov for 
tilrettelegging rett til det i den barnehagen de har plass, i tråd med lov og rammeverk. Netto 
driftsutgifter per innbygger til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) ligger vesentlig høyere enn både 
Kostragruppe 10 og de kommunene vi sammenlikner oss med (med unntak av Halden). Andelen barn 
som får spesialpedagogisk hjelp ligger også over de andre kommunene. Tendensen vi ser i kommunen er 
at dette behovet er stadig økende.  

Indre Østfold kommune ligger over snittet for Kostragruppe 10 og de kommunene vi sammenlikner oss 

med når det gjelder netto driftsutgifter til førskolelokaler og skyss per innbygger (f 221). Det vil være 

naturlig å anta at sammenheng med at vi har en stor andel kommunale barnehager og dermed også 

kostnader knyttet til lokalene. Hvis vi ser på for eksempel Halden kommune, med lav andel kommunale 

barnehager, så ser vi at denne indikatoren også er tilsvarende lav.  

Barnehageloven angir en norm for antall ansatte per barn. Når det gjelder antall korrigerte 

oppholdstimer per årsverk i barnehagene ligger Indre Østfold kommune høyere enn vår kostragruppe og 

de fleste kommunene vi sammenlikner oss med. Dette indikerer at kommunens barnehager driftes med 

færre ansatte per barn enn de andre kommunene. Kommunen har lange åpningstider, og disse vil 

påvirke bemanningstettheten, da normen (grunnbemannings- og pedagognorm) ikke beskriver 

tettheten gjennom hele åpningstiden. Når en kun holder seg til grunnbemanningsnormen, vil 

bemanningstettheten gå ned ved lengre åpningstid, fordi en skal dekke flere timer med samme antall 

mennesker. Resultatet er at antall korrigerte oppholdstimer per årsverk går opp.  
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Barnevern 
 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Andel netto driftsutgifter til 
saksbehandling (funksjon 244) 

28,6 % 29,3 % 27,3 % 27,6 % 34,0 % 31,3 % 

Barnevern netto driftsutgifter andel av 
totale utgifter (prosent) (B) 

5,3 % 4,2 % 3,6 % 5,8 % 3,2 % 3,7 % 

Barnevern netto driftsutgifter beløp pr 
innb (kr) **) 

2 913 2 294 1 915 3 963 1 960 2 186 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 
252) per barn med tiltak 

254 922 176 548 171 010 343 580 220 955 210 047 

Netto driftsutgifter i prosent 252 tiltak 
når barnet er plassert av barnevernet (B) 

3,3 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 0,5 % 1,6 % 

Netto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) 

383 180 363 900 290 592 538 620 226 416 361 162 

Netto driftsutgifter per innbygger (251) 
tiltak når barnet ikke er plassert av 
barnevernet (B) **) 

226 292 299 564 304 314 

Netto driftsutgifter per innbygger (252) 
tiltak når barnet er plassert av 
barnevernet (B) **) 

1 792 1 053 1 093 1 537 301 953 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Barnevern (B) **) 

2 850 2 015 1 915 3 194 1 271 1 951 

Produktivitet       
Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) 

12,9 21,2 22,1 17,6 17,3 18,0 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (f. 252)  

454 618 404 130 314 577 1 126 826 432 880 467 488 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251)  

34 229 31 562 40 292 223 098 67 550 53 368 

Dekningsgrad       
0-22 år Andel barn med barnevernstiltak 
når barnet er plassert av barnevernet 
per 31.12 

1,6 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,0 % 

0-22 år Andel barn med barnevernstiltak 
når barnet ikke er plassert av 
barnevernet per 31.12 

1,7 % 3,3 % 2,2 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 

0-22 år Tiltak i alt andel barn med 
barnevernstiltak per 31.12. (prosent) 

3,2 % 4,6 % 3,5 % 3,0 % 2,7 % 2,6 % 

Andel meldinger som er henlagt av 
meldinger i alt (prosent) 

18,8 % 48,7 % 19,4 % 22,2 % 56,9 % 23,4 % 

Andel meldinger som går til 
undersøkelse 

49,9 % 51,3 % 55,1 % 57,6 % 43,1 % 51,3 % 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Meldinger i alt 1 008 1 305 474 455 686 8 576 

Stillinger knyttet til saksbehandling og 
administrasjon (funksjon 244) 

68,8 61,9 26,4 29,9 32,3 458,0 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
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Andel barn med barnevernstiltak og netto driftsutgifter per barn i barnevernet 
 
 
  Andel barn  

med barnevernstiltak pr  
31.12 ift. innbyggere  

0-17 år  

Netto driftsutgifter  
(funksjon 244, 251,  

252) per barn  
i barnevernet  

Indre Østfold 3,5 % 154 446 

Sarpsborg 5,3 % 114 071 

Halden 4,1 % 113 324 

Gjøvik 3,3 % 212 537 

Porsgrunn 2,8 % 133 206 

Kostragruppe 10 2,9 % 126 766 
 

 

Indre Østfold kommune har over 20 % høyere netto driftsutgifter til barnevernet pr. barn i barnevernet 

enn kostragruppe 10. Utgiftene er ca. 35 % høyere enn både Halden og Sarpsborg kommuner i 2020.  

Samtidig er andel barn med barnevernstiltak blant innbyggere 0-17 år, høyere i Halden og Sarpsborg enn 

i Indre Østfold kommune. Det kan tyde på at kostnader pr. barn med barnevernstiltak 0-17 år blir lavere 

jo flere barn (større andel) som har tiltak i aldersgruppen. Grunnlaget for tabellen er antall barn med 

undersøkelser og tiltak 2020. Det at utgiftene er markant høyere hos oss, kan tilsi at kommunen har mer 

kostbare tiltak og tjenester (institusjonsplasser). Totalt sett er andelen netto driftsutgifter til 

barnevernet av kommunens samla utgifter nesten 2 prosentpoeng over kostragruppe 10. Det ligger også 

minst 1 prosentpoeng over sammenliknbare grupper og utvalget i 2020.  

Netto driftsutgifter barnevern pr. innbygger i 2020 ligger rundt 35-40 % høyere enn kostragruppe 10 og 

sammenliknbare grupper og utvalget – med unntak av Gjøvik. Ser en på denne indikatoren isolert, kan 

kommunen kan ha et teoretisk innsparingspotensial på rundt 40 mill. kroner hvis en hadde lagt seg på 

nivå med kostragruppe 10. Indre Østfold kommune hadde 2020 19 barn på institusjon (Bufetat). Slike 

institusjonsplasser kan i dag koste opptil 1 mill. kroner i året pr. barn (øker til 2 mill. kroner fra 2022), 

mens kostnader til ordinære fosterhjem og statlige foster/-beredskapshjem utgjorde i 2020 under 

halvparten pr. barn.  

Indre Østfold kommune skiller seg ut med markant høyere andel netto driftsutgifter for plasserte barn 

(F252) (3,3 %) enn snittet i kostragruppe 10 (1,6 %), sammenliknbare kommuner og utvalget. 

Kommunen ligger over 100 % høyere enn kostragruppe 10. Det tyder på kommunen i 2020 i større grad 

kjøpte institusjonsplasser til barn med barnevernstiltak enn sammenliknbare kommuner.  

Netto driftsutgifter pr. ikke-plasserte barn (F251) (235 kr) i Indre Østfold kommune ligger lavere enn 

snittet i kostragruppe 10 (317 kr) og sammenliknbare kommuner - med unntak av Gjøvik. Det tyder på at 

kommunen bruker mindre til forebygging og tiltak i hjemmet pr. ikke-plassert barn enn de 

sammenliknbare kommunene. 

Når det gjelder antall saker pr. årsverk under saksbehandling og administrasjon (F244) ligger Indre 

Østfold kommune i 2020, betydelig under snittet i kostragruppe 10, henholdsvis 12,9 og 18,0 saker pr. 

årsverk. Det anbefales et snitt på 15 saker pr. årsverk som ved første øyekast kan tyde på at kommunen 

er godt bemannet – også etter regulering av innrapporterte, ubesatte stillinger (4 av 68,8 stillinger) og 

bemanning interkommunal barnevernsvakt (5,6 stillinger) samt uttrekk for jurister som føres mot 
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tjenesteområde 244. Etter etablering av ny kommune, har imidlertid enheten hatt høy turnover, høyt 

nivå av nyutdannede og dermed ansatte med liten erfaring. Det må tas med når vi vurderer denne 

indikatoren. Nivået til kostragruppe 10 er muligens ikke helt representativt å sammenlikne med, også 

fordi nivået ligger høyere enn anbefalt nivå.  

Andelen bekymringsmeldinger fra skole, barnevernstjeneste, foreldre, barnehage, PPT oa., av antall 

innbyggere 0-22 år i 2020, var 8,5 % for Indre Østfold kommune mot snittet i kostragruppa, på 6,7 %. 

Sarpsborg og Halden kommuner lå på henholdsvis 11 og 7,7 %. Indre Østfold skiller seg ikke nevneverdig 

ut her. Men når det gjelder andel meldinger som er henlagt av totale antall bekymringsmeldinger 

mottatt, kan det virke som kommunen skiller seg ut da kun 18,8 % blir henlagt, mens snittet i 

kostragruppe 10, er 23,4 %. Enheten melder imidlertid at avviket delvis kan forklares med mangler i 

datasystemet. Av andel meldinger som går til undersøkelse ligger Indre Østfold kommune noenlunde på 

samme nivå som sammenliknbare kommuner og kostragruppe 10. 
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Pleie og omsorg 
 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Institusjoner (f253+261) - andel av netto 
driftsutgifter til plo (B) 

36,5 % 42,3 % 48,3 % 33,7 % 45,5 % 43,2 % 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 
andel av netto driftsutgifter til plo (B) 

58,0 % 53,3 % 47,8 % 61,5 % 48,8 % 52,2 % 

Netto driftsutgifter per innbygger (234) 
aktiv.- og servicetjen eldre og pers. 
m/funk.nedsett. (B) 

872 896 853 791 997 848 

Netto driftsutgifter per innbygger (253) 
helse- og omsorgstjenester i institusjon 
(B) 

5 751 7 709 8 189 5 732 8 438 7 192 

Netto driftsutgifter per innbygger (254) 
helse- og omsorgstj. til hjemmeboende 
(B) 

10 671 11 121 8 710 11 879 10 365 9 990 

Netto driftsutgifter per innbygger (261) 
institusjonslokaler (B) 

967 1 120 830 777 1 227 1 159 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie 
og omsorg (B) 

19 301* 20 881 18 692 19 309 21 264 19 320 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker 
av hjemmetjenester (i kroner) (B) 

207 553 308 536 333 045 236 850 302 581 282 914 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass (B) 

1 293 829 1 294 311 1 456 899 1 711 211 1 352 494 1 391 772 

Gjennomsnittlige timer per uke, 
helsetjenester i hjemmet, under 67 år 

4,0 7,6 2,3 3,6 1,7  

Gjennomsnittlige timer per uke, 
helsetjenester i hjemmet, over 67 år 

2,6 2,6 2,3 5,6 2,4  

Dekningsgrad       
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon (B) 

11,6 % 11,0 % 9,4 % 5,9 % 11,2 % 10,9 % 

Andel innbyggere 67 år og under som er 
beboere på institusjon (B) 

7,5 % 11,9 % 17,3 % 10,5 % 14,4 % 11,8 % 

Mottakere av hjemmetjenester per 1000 
innbyggere (B) 

53 42 37 61 39 39 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år over (B) 

16,5 % 17,5 % 16,3 % 9,7 % 17,9 % 16,2 % 

*Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleie og omsorg er korrigert for inntektspåslag SIO 28 millioner kroner som Indre Østfold 
kommune mottok i 2020, og som sammenlikningskommunene ikke mottok, med fratrekk for 3 millioner kroner som ble brukt til 
prosjektforberedelser. Beløpet er også korrigert for 16,4 millioner kroner i variabel lønn som de gamle kommunene 
kostnadsførte i 2019, men som normalt sett skulle vært belastet i januar 2020. Dette utgjør til sammen 916 kr pr innbygger. De 
andre indikatorene er ikke korrigert. 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Indre Østfold kommune ligger på snittet for kostragruppa når det gjelder netto driftsutgifter pr. 

innbygger til pleie og omsorg. Dette er etter korreksjon som nevnt i fotnote til tabellen over. Med 

unntak av Halden kommune, ligger Indre Østfold kommunes kostnader godt under de andre 

kommunene vi sammenlikner oss med. Det er verdt å merke seg at Halden kommune får særlig god 

uttelling på tilskudd til ressurskrevende brukere.  

Indre Østfold ligger lavest i sammenlikningen på andel utgifter til institusjon (av netto driftsutgifter til 

pleie og omsorg), og nest høyest på tilsvarende utgifter til hjemmetjenester. Dette gjenspeiler en ønsket 

fordeling av tjenestene.  
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Hjemmetjenesten omfatter både den tradisjonelle hjemmetjenesten, psykiatritjenesten og bemannede 

boliger både for funksjonshemmede, eldre og innenfor psykiatrien. Netto driftsutgifter til 

hjemmetjenester ligger høyt pr. innbygger, men lavt pr. tjenestemottaker. Dette skyldes en større andel 

mottakere av denne type tjenester enn kommunene vi sammenlikner oss med.  

Når vi ser på den delen av hjemmetjenesten som er helsetjenester, viser analysen at kommunen har en 

større andel yngre brukere som mottar dette enn de fleste sammenlikningskommunene. Timer tildelt til 

helsetjenester i hjemmet pr. bruker er gjennomsnittlig høy.  

Driftsutgifter til institusjon og institusjonslokaler ligger lavt i forhold til kommunene vi sammenlikner oss 

med, både per innbygger og per plass. Dette betyr at kommunen driver kostnadseffektive 

helseinstitusjoner, men at institusjonsplasser ikke prioriteres på samme nivå som i de andre 

kommunene.   

Andel beboere på institusjon over 80 år i Indre Østfold kommune er litt høyere enn de kommunene vi 

sammenlikner oss med. Tilsvarende andel under 67 år er vesentlig lavere enn hos de andre kommune. 

Andel yngre beboere skal holdes lav, og det er ønskelig å prioritere hjemmebaserte tjenester og dag-

/aktivitetstilbud.  

Gjennom deltagelse i SIO-ordningen har kommunen måttet sette fokus på likhet innenfor 

tjenestetildeling. Det er gjort en omfattende gjennomgang av vedtak, men denne jobben var ikke 

ferdigstilt i 2020. Full effekt av dette vil synliggjøres i KOSTRA-tallene for 2021.  

Figur 6 nedenfor viser totalt antall brukere og tjenester som ytes i Helse og velferd. Totalt er det 2738 

mottakere av tjenester på rapporteringstidspunktet 2. kvartal 2021. 

Hjelpebehovet kartlegges ved bruk av ADL-score som er delt inn disse kategoriene: lite hjelpebehov, 

middels hjelpebehov og omfattende hjelpebehov, uoppgitt, som står i tabellen, er brukere der 

hjelpebehovet ikke er ferdig kartlagt. Det er viktig å merke seg aldersfordelingen på brukerne. 

 
Figur 6 Totalt antall brukere av tjenester i Helse og velferd, fordelt på alder og tjenesteomfang. 

lite middels omfattende uoppgitt
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Kommunehelse 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-
20 år (B) **) 

3 112 2 740 2 454 3 525 3 090 2 942 

Netto driftsutg til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-
5 år (B) **) 

12 308 10 803 10 206 15 083 12 597 11 557 

Netto driftsutgifter per innbygger (232) 
forebygg. helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste (B) **) 

735 657 553 779 698 713 

Netto driftsutgifter per innbygger (241) 
diagnose behandling re-/habilitering (B) 
**) 

2 320 1 911 2 301 2 683 1 824 2 237 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunehelse (B) **) 

3 228 2 814 3 071 3 621 2 740 3 293 

Dekningsgrad       
Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn (B) 

92,0 % 100,3 % 73,2 % 86,0 % 114,2 % 94,2 % 

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B) 

88,9 % 96,0 % 84,7 % 98,2 % 96,7 % 84,4 % 

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse ved 4 års alder (B) 

78,3 % 101,1 % 87,1 % 95,8 % 98,5 % 86,4 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 
to uker etter hjemkomst (B) 

79,7 % 98,5 % 62,2 % 100,8 % 104,2 % 67,0 % 

Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av 
året (årsverk) 

138,5 105,2 86,6 35,4 148,8 106,1 

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 
innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 

82,4 77,7 79,5 110,7 103,3 96,6 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Utdanning i alt avtalte årsverk i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) 

66,6 43,8 35,5 44,7 52,2 48,3 

Kvalitet       
Andel pasienter på liste uten lege 2,6 % 0,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % 1,1 % 

Gjennomsnittlig listelengde 1 317,0 1 112,0 1 120,0 1 031,0 1 025,0 1 152,0 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-5 år og pr. 

innbygger 0-20 år, ligger for Indre Østfold kommune noe høyere enn snittet i kostragruppe 10 på begge 

indikatorer. 

Indre Østfold kommune ligger så godt som på nivå med kostragruppe 10 når det gjelder netto 

driftsutgifter til kommunehelse per innbygger. Tabell for teoretisk beregnet innsparingspotensial viser at 

Indre Østfold kommune drifter denne tjenesten for 2,9 mill kroner mindre enn snittet for kostragruppa. 

Indre Østfold kommune ligger noe variert på andel barn som har fullført undersøkelser på ulike 

aldersnivåer sammenliknet med snittet i kostragruppe 10. Andel barn med hjemmebesøk innen to uker 

etter fødsel (79,7 %) og fullført helseundersøkelse 2-3 årsalder (88,9 %), ligger kommunen høyere enn 

snittet i kostragruppa (hhv. 67,0 og 84,4 %). Kommunen avviker ikke mye fra de andre kommunene. 

Sarpsborg utpeker seg med nesten 100 prosent dekning på alle nivåer.  
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Dekningsgraden årsverk jordmødre per 10 000 fødte i 2020, er over 20 % høyere i Indre Østfold 

kommune enn snittet i kostragruppe 10 og i generelt høyere enn de andre sammenliknbare kommunene 

i utvalget, mens dekningsgraden årsverk helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år (82,4 %) i 2020 (F232), 

er lavere enn snittet i kostragruppa (96,6 %).  

Årsverk innen helsestasjonen og skoleskolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år, ligger generelt 

høyere enn sammenliknbare kommuner og snittet i kostragruppe 10. 

Merk at kostrafunksjon 232 inneholder tjenester både i helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre 

forebyggende tiltak. 9,5 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er finansiert med 

tilskuddsmidler. Tilskuddet er innvilget for 3 år, med en nedtrapping med ca. 1 mill. kroner pr. år. Det er 

en forutsetning i tilskuddet at kommunene øker sin andel i takt med økte overføringer i rammen til 

samme formål.   

Det er avdekket feil med regnskapsføring i 2020, at det er feilaktig utgiftsført på dette tjenesteområdet 

(F232).   

Når en ser på gjennomsnittlig listelengde hos fastlegene, så er antallet pasienter vesentlig høyere enn i 

kommunene vi sammenlikner oss med. I tillegg er andel pasienter på liste uten lege høyere enn de 

andre kommunene, med unntak av Gjøvik. Indre Østfold kommune har, som mange andre kommuner, 

utfordringer med å fylle fastlegehjemlene. 
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Sosiale tjenester 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (242) 
råd veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid (B) **) 

1 176 770 612 510 575 858 

Netto driftsutgifter per innbygger (243) 
tilbud til personer med rusproblemer (B) 
**) 

177 268 90 113 267 266 

Netto driftsutgifter per innbygger (273) 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) 
**) 

78 95 304 417 208 215 

Netto driftsutgifter per innbygger (276) 
kvalifiseringsordningen (B) **) 

129 333 110 280 291 227 

Netto driftsutgifter per innbygger (281) 
økonomisk sosialhjelp (B) **) 

963 1 322 1 629 1 655 1 052 1 273 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Sosiale tjenester (B) **) 

2 524 2 788 2 744 2 974 2 393 2 839 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger (B) **) 

2 655 3 022 2 843 3 611 2 852 3 259 

Netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) **) 

1 600 2 201 2 719 2 720 1 738 2 104 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr. mottaker (B) 

46 274 68 178 59 998 57 401 48 272 52 796 

Dekningsgrad       
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde (B) 

39,7 % 52,1 % 54,2 % 36,7 % 53,6 % 44,0 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, 
av innbyggerne (19)-24 år (B) 

6,6 % 6,4 % 7,5 % 7,1 % 7,7 % 6,1 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B) 

            

Gjennomsnittlig stønadslengde for 
mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntekt  (måneder) 

6,4 6,9 6,1 6,6 7,1 6,5 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

Netto driftsutgifter per innbygger til Sosiale tjenester ligger generelt lavere i Indre Østfold kommune, 

med unntak av Porsgrunn.  

De fleste tjenestene innenfor området drives med lavere kostnader enn snittet for kostragruppa, med 

unntak av Netto driftsutgifter per innbygger til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (f 242). På 

denne indikatoren ligger Indre Østfold kommune høyere enn både kostragruppa og de kommunene vi 

sammenlikner oss med. Disse kostnadene er knyttet til både NAV, Krisesenter, familie, og forebyggende 

barn og unge. 

Det kan være en utfordring å få en korrekt fordeling på utgifter knyttet til tilbud til personer med 

rusproblemer (f 243), da denne tjenesten er tett knyttet til helse og omsorgstjenester til hjemmeboende 

(f 254). Tjenestemottakerne kan naturlig høre hjemme under begge kostrafunksjoner og disse må derfor 

sees i sammenheng. 
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Det er viktig å se tjenestene innen sosiale tjenester i sammenheng og vurdere om en bruker tilstrekkelig 

ressurser på dette området som også kan påvirke utgifter til barnevern og andre områder innen helse.  

Når vi ser på andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde ligger vi betydelig lavere enn 

kostragruppe 10 og de kommunene vi sammenlikner oss med, med unntak av Gjøvik. Indre Østfold 

ligger høyere enn snittet for gruppen når det gjelder andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av 

innbyggerne 19-24 år. Stønadslengden er middels til lav og kan være en forklaring på de lave 

kostnadene.  

 
 

 
Figur 7 NAV: Utgifter til ulike kostrafunksjoner. 
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Kommunale boliger 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (265) 
kommunalt disponerte boliger (B) 

-132 583 183 8 484 -3 

Netto driftsutgifter per innbygger (283) 
bistand til etabl. og oppretthold av egen 
bolig (B) 

126 269 99 129 118 200 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Kommunale boliger (B) 

-8 867 237 201 592 235 

Produktivitet       
Netto driftsutgift til 265 kommunale 
boliger per utleid bolig (B) 

-6 157 32 480 11 973 255 24 587 -172 

Dekningsgrad       
Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (B) 

18* 19 16 32 21 18 

*Tallet er korrigert, da det er rapportert inn for mange boliger til SSB 

Sammenliknet med Kostragruppe 10 bruker Indre Østfold kommune mindre på kommunale boliger. I 

hovedsak skyldes dette at det er vært prioritert lite midler til vedlikehold.  

Funksjon 265 omhandler utgifter til bygningsdrift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger med 

unntak av forvaltingen og forsikringer. 

«Overskuddet» per utleid bolig på 6.157 kr i 2020 skyldes i hovedsak vedlikeholdsetterslep. Noe av 

forklaring er at 10 prosent av boligene i kommunens eie er organisert i Eiendomsselskapet Askim AS, slik 

at avskrivningen av de boligene ikke kommer med i regnskapet til IØK. 

Funksjon 283 omhandler bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig.  

Kostnader som fremkommer i tabellen, gjelder drift av boligkontoret og bistand til etablering og 

opprettholdelse av egen bolig. I 2020 var det budsjettert 4 millioner til bistand, men på grunn av 

koronaepidemien var ikke så mange som ønsket tilpasninger i hjemmet. Det ble utbetalt 1,58 millioner i 

bistand i 2020.  
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Kultur og idrett 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter for kultursektoren 
per innbygger i kroner (B) 

2 068 2 031 2 369 2 823 2 850 2 397 

Netto driftsutgifter per innbygger (383) 
musikk- og kulturskoler (B) 

239 140 119 272 297 253 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-
15 år (B) 

1 974 1 150 1 042 2 454 2 619 2 095 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per bruker (B) 

28 190 22 431 16 717 21 522 23 725 21 083 

Dekningsgrad       
Andel elever (brukere) i grunnskolealder 
i  kommunens musikk- og kulturskole, av 
antall barn i al (B) 

8,2 % 6,5 % 7,8 % 9,2 % 13,6 % 10,7 % 

I 2020 brukte Indre Østfold kommune 2 068 kroner pr. innbygger til kultur og idrett. Dette var 329 

kroner mindre enn Kostragruppe 10. Til grunn for dette tallet ligger blant annet en rekke overføringer til 

frivillige lag og foreninger. Bakgrunnstall tyder på det er utgifter til idrett og idrettsanlegg som trekker 

beløpet ned. Med såpass mange funksjoner bakt inn i et beløp, må vi likevel ta forhold om at dette hvert 

fall delvis skyldes forskjellig regnskapspraksis.  

Tabellen viser imidlertid at kommunen brukte nær like mange kroner pr. innbygger til kulturskoleformål 

(funksjon 383). Samtidig har kommunen en lavere andel elever i kulturskolen, sammenliknet med 

kostragruppe 10.     
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Tros- og livssynssamfunn 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke 
(B) 

735 588 452 489 635 641 

Netto driftsutgifter til  funksjon 392  
tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. 
innbygger i kro (B) 

79 85 32 19 92 75 

Netto driftsutgifter til funksjon 390 Den 
norske kirke ,393 Gravplasser og 
krematorier pr. innbygger i kroner (B) 

656 503 420 470 543 566 

Dekningsgrad       
Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av 
antall innbyggere (B) 

68,6 % 65,9 % 67,1 % 74,6 % 68,1 % 69,8 % 

Andre nøkkeltall       
Netto driftsutgifter (392) Tilskudd til 
tros- og livssynssamfunn 

3 568 4 877 1 010 583 3 373 35 471 

Antall kirker med kirkegårder* 12 8 7 6 5  

*Basert på Liste over kirker i Viken, Liste over kirker i Innlandet, Liste over kirker i Vestfold og Telemark og Kirken i Gjøvik. 

 
Indre Østfold kommune brukte 735 kroner pr. innbygger til dette kostra-området. Det er noe over 

snittet i kostragruppe 10. Indre Østfold forvalter imidlertid flere kirker med kirkegårder, sammenliknet 

med de øvrige kommunene. Utgifter til dette området inkluderer både overføringer til Den norske kirke 

og støtte til andre tros- og livssynssamfunn. Størsteparten av overføringene går til Den norske kirke og 

til gravferdsforvaltning.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kirker_i_Viken
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kirker_i_Innlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kirker_i_Vestfold_og_Telemark
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/gjovik/
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Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (301) 
plansaksbehandling (B) 

265 249 73 253 229 281 

Netto driftsutgifter per innbygger (302) 
byggesaksbehandling og eierseksjonering 
(B) 

-50 131 36 16 50 20 

Netto driftsutgifter per innbygger (335) 
rekreasjon i tettsted (B) 

298 279 196 325 217 279 

Netto driftsutgifter per innbygger (360) 
naturforvaltning og friluftsliv (B) 

92 63 77 203 90 69 

Netto driftsutgifter per innbygger (365) 
kulturminner (B) 

13 14 3 9 0 28 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, 
kulturminner, natur og nærmiljø (B) 

737 787 426 956 714 751 

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging 
per innbygger (B) 

334 430 150 420 406 375 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling 
per innbygger (B) 

118 51 42 151 127 75 

Sammenliknet til kostragruppe 10 drifter Indre Østfold kommune om lag 630.000 kroner lavere enn 

gjennomsnittet til plan, kulturminner, natur og nærmiljø. 

Selvkostberegninger påvirker tallene for plansaksbehandling og byggesaksbehandling. 

Selvkostregnskapene viser at en finansierte plansaksbehandling med fond i 2020, mens en avsatte til 

fond for byggesaksbehandling. Korrigert for avsetningen ville kostnaden per innbygger vært 26 kroner 

for byggesaksbehandlingen. 
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Administrasjon, styring og fellesutgifter 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (100) 
politisk styring (B) **) 

255 253 235 380 330 266 

Netto driftsutgifter per innbygger (110) 
kontroll og revisjon (B) **) 

104 54 45 60 67 69 

Netto driftsutgifter per innbygger (120) 
administrasjon (B) **) 

2 691 3 113 2 467 2 800 3 022 3 387 

Netto driftsutgifter per innbygger (130) 
administrasjonslokaler (B) **) 

396 373 835 531 512 483 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, 
styring og fellesutgifter (B) **) 

3 629 4 502 3 905 4 120 4 633 4 514 

Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring i kr. pr. innb (B) **) 

3 714 4 019 3 825 3 837 4 193 4 430 

 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

KOSTRA-tallene for administrasjon i 2020 viser at Indre Østfold kommune ligger lavest på kostnader til 

administrasjon, styring og fellesutgifter mot sammenlikningskommunene og kostragruppe 10.  

Innenfor politisk styring ligger Indre Østfold kommune noe i underkant av nivå som snittet for KOSTRA-
gruppe 10, mens vi ligger betydelig over på kontroll og revisjon. Dette kan skyldes at Indre Østfold 
kommune hadde noen duplikatkostnader som følge av endring av revisjonsordning og 
kontrollutvalgsfunksjon i 2020. 
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Vann, avløp og renovasjon 

 Indre 
Østfold 

2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Produktivitet       
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

3 000 2 695 2 216 2 752 2 420 2 827 

Grunnlagsdata (Nivå 3)       
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. 
mva. (kr) 

2 314 2 260 3 096 2 000 2 300 2 629 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

4 566 4 140 4 617 2 848 4 020 4 390 

 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

 
Tabellen viser hva gebyrene er i 2021, basert på et forbruk på 120 m3. Det fremkommer ikke her, hvilken 

størrelse kommunene har på investeringer eller etterslep av investering, bruk eller avsetning til 

selvkostfond. Ved sammenlikning mellom kommuner baserer det seg på 120 m3. Dersom kommunene 

ikke har samme inndeling av fastgebyr og forbruksgebyr, vil en sammenlikning av 200 m3 eller 50 m3 vise 

andre forskjeller mellom kommunene.  

Brann og ulykkesvern 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Brann og ulykkesvern (B) 

690 783 971 815 1 182 869 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. 
innbygger (B) 

82 91 60 76 48 55 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. 
innbygger (B) 

608 692 911 739 1 134 814 

Dekningsgrad       
Andel A-objekter som har fått tilsyn (B) 21,7 % 42,4 % 40,0 % 92,7 % 24,4 % 29,8 % 

 
Brann og ulykkesvern er organisert i Indre Østfold brann og redning IKS, og ligger lavere enn 

kostragruppe 10. 
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Eiendomsforvaltning 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger (B) 

4 997 5 078 3 286 4 526 5 403 5 160 

Samlet areal på administrasjonslokaler i 
kvadratmeter per innbygger (B) 

0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,4 

Samlet areal på formålsbyggene i 
kvadratmeter per innbygger (B) 

4,3 4,1 4,6 4,6 5,9 4,7 

Samlet areal på kommunale idrettsbygg i 
kvadratmeter per innbygger (B) 

0,5 0,5 0,3 0,3 1,1 0,5 

Samlet areal på kommunale kulturbygg i 
kvadratmeter per innbygger (B) 

0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 0,3 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
administrasjonslokaler per kvadratmeter 
(B) 

2 199 858 2 217 615 749 1 176 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
førskolelokaler per kvadratmeter (B) 

1 557 1 750 880 1 804 1 159 1 470 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
institusjonslokaler per kvadratmeter (B) 

1 070 1 190 683 838 1 127 1 133 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale idrettsbygg per 
kvadratmeter (B) 

834 1 492 1 285 1 637 539 1 391 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale kulturbygg per kvadratmeter 
(B) 

1 284 2 513 1 001 1 037 757 986 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolelokaler per kvadratmeter (B) 

1 056 1 045 581 1 002 1 163 1 009 

Samlet areal på førskolelokaler i 
kvadratmeter per barn i kommunal 
barnehage (B) 

9,2 10,6 11,4 9,9 11,7 9,9 

Samlet areal på institusjonslokaler i 
kvadratmeter per beboer i institusjon (B) 

105 128 163 202 113 123 

Samlet areal på skolelokaler i 
kvadratmeter per elev (B) 

17,8 16,3 19,9 18,1 19,5 18,8 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter 
(B) 

557 611 375 666 432 563 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter (B) 

138 192 111 -19 108 107 

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter har sammenheng med at 

Indre Østfold kommune leier rådhuslokaler av Askim Rådhus AS. 

Generelt ligger kostnadsnivået i Indre Østfold kommune på samme nivå som sammenliknings-

kommunene og gjennomsnittet av kostragruppe 10. Vedlikeholdsmidler som ble benyttet i 

Koronapandemien kan påvirke disse tallene. 
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Samferdsel 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger (330) 
samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) 

17 -431 95 -237 246 1 

Netto driftsutgifter per innbygger (332) 
kommunale veier (B) 

885 864 711 1 192 1 184 990 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Samferdsel (B) 

902 434 806 955 1 430 991 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i 
kr pr. km kommunal vei og gate (B) 

76 972 85 339 51 271 81 048 132 783 100 917 

Dekningsgrad       
Antall kilometer kommunal vei og gate 
per 1000 innbygger (B) 

7,01 5,56 6,47 8,92 6,68 6,01 

 
Indre Østfold kommune har et kostnadsnivå som er i det lavere sjiktet sammenliknet med de andre 

kommunene og kostragruppe 10. 
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Næringsforvaltning og konsesjonskraft 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Prioritet       
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og 
bistand for næringslivet i prosent av 
samlede netto (B) 

0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 

Netto driftsutgifter per innbygger (320) 
kommunal næringsvirksomhet (B) 

75 -159 -491 -68 -13 -98 

Netto driftsutgifter per innbygger (325) 
tilrettelegging og bistand for næringslivet 
(B) 

118 177 325 382 134 133 

Netto driftsutgifter per innbygger (329) 
landbruksforvaltning og landbruksbasert 
nær.utv. (B) 

153 51 105 204 39 58 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Næringsforv. og konsesjonskraft (B) 

151 21 -60 486 160 75 

Netto driftutgifter til konsesjonskraft, 
kraftrettigheter og annen kraft for 
videresalg pr. innbyggere (kr (B) 

-195 -48 0 -31 0 -18 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforvaltning og konsesjonskraft er 100 prosent høyere enn 

nivået for kostragruppe 10. Det vil si at kommunen bruker betydelig mer midler til næringsforvaltning 

enn gjennomsnittet i kostragruppa, Sarpsborg og Halden. Dette fordi netto driftsutgifter per innbygger 

for salg av konsesjonskraft isolert er betydelig lavere enn de samme kommunene. 

Indre Østfold kommune solgte konsesjonskraft i 2020 gjennom fast ett-årig avtale, for 8,9 millioner 

kroner, 32 563 MWh. Kommunen avtalte god pris dette året og selger betydelig mer enn gjennomsnittet 

i kostragruppa. 
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Flyktninger og integrering 
 Indre 

Østfold 
2020 

Sarpsborg Halden Gjøvik Porsgrunn Kostragruppe 
10 

Andre nøkkeltall       
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere 
(B) 

0,2 0,4   1,0 0,7 0,5 

Flyktninger - Faktisk bosetting - antall 
personer 

10 22   29 26   

Tilskudd fra IMDi (kr) 31 907 953 76 930 155 22 678 627 79 204 471 75 648 601   

Tilskudd integrering pr innbygger (B) 706 1 341 723 2 606 2 071 1 519 

 
Det er nesten ikke bosatt flyktninger i 2020. Opprinnelig anmodning om bosetting i 2020 var 13 

flyktninger for Indre Østfold kommune. Etter avtale med IMDi bosatte kommunen 10 flyktninger. 

Kommunen har derfor mottatt lite i tilskudd fra IMDi, sammenliknet med de øvrige kommunene.  


