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Forord 

Agenda Kaupang har bistått Fredrikstad med en økonomisk analyse av hele kommunens 

regnskap for 2016. Dette er en del av utviklingsprosjektet Fredrikstad 2030 som går utover 

våren 2018 og skal se på muligheter for å skape økonomisk handlingsrom for kommunen i 

årene framover.  

Analyserapporten vil være et sentralt utgangspunkt og arbeidsdokument for de tre 

arbeidsgruppene som skal jobbe med å komme fram til forslag til tiltak for perioden 2018-

2022 innen de ulike sektorene i kommunen. Siste kapittel i rapporten «Forslag til innsparing» 

er utgangspunktet for mandatet for arbeidsgruppene. 

Vi har i all hovedsak benyttet analyseverktøyet til Framsikt AS i bearbeidingen av de 

økonomiske dataene. I tillegg har Agenda Kaupang laget en enkel demografianalyse og 

framskrivning av behov for tjenester fram mot 2040 og foretatt detaljerte analyser av 

tjenesteprofilen i pleie og omsorg som er den største sektoren i Fredrikstad. 

Arbeidet har blitt utført i nær dialog med kommunen i perioden fra 21. november og fram til 

9. januar 2018. Prosjektet er organisert med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe og 

et utvidet Formannskap, inkludert alle gruppelederne i kommunestyret og representanter fra 

de tillitsvalgte og verneombud, som referansegruppe. Vi takker alle som har bidratt med nyttig 

informasjon gjennom deltakelse på arbeidsmøter og ved tilrettelegging av informasjon i 

analysefasen av prosjektet.  

En særlig takk til Egil Olsen som har vært kontaktperson, og som har bidratt til koordinering 

av arbeidet. Dokumentasjonen står for Agenda Kaupang sin regning. Det gjør også eventuelle 

feil som ikke har blitt rettet opp i denne foreløpige rapporten. 

I Agenda Kaupang har arbeidet blitt utført av Rune Holbæk, Bjørn Brox (Framsikt), Per 

Schanche og Astrid Nesland, med førstnevnte som ansvarlig konsulent. 

 

Stabekk, 9. januar 2018 

Agenda Kaupang 
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1 Vurdering av kommunen 
Fredrikstad har gode finanser og et ganske høyt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av 

regnskap og andre KOSTRA-tall for 2016. Fredrikstad er sammenlignet med Sarpsborg og Moss 

(naboer i fylket), Drammen, Kristiansand og Sandnes (flinke og billige kommuner), ASSS-

kommunene (de ti største kommunene i landet) og kommunegruppe 13 (49 kommuner med 

20.000-120.000 innbyggere). Alle sammenligningskommunene driver billigere enn Fredrikstad. Alle 

utenom Sarpsborg har gode kvalitetsvurderinger i Kommunebarometeret 2017. De er blant de 150 

beste kommunene i landet, se figuren under. 

 

Finansene er vurdert på grunnlag av tre nøkkeltall. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene: 

Resultatet var akseptabelt i 2016, men lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Fredrikstad 

har lite midler i disposisjonsfond og dermed liten evne til å møte uforutsette økonomiske problemer. 

Kommunen har høy netto lånegjeld og er sterkt utsatt for renterisiko. 

Kostnadsnivået i tjenestene var 79 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 2016 

og 100-280 mill. kr høyere enn utgiftene i sammenligningskommunene. De tjenestene som drives 

dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppen er pleie og omsorg (PLO), grunnskole, barnevern og 

bolig. De tjenestene som drives billigere er barnehage, administrasjon, helse, sosial, kultur, brann, 

samferdsel og næring. 

Fredrikstad bruker mye penger på eiendomsforvaltning (formålsbygg), på grunn av høye drifts-

utgifter pr. kvadratmeter. Utgiftene til flyktninger er antakelig lavere enn gjennomsnittet i kommune-

gruppe 13. 

Analysen er gjort på grunnlag av konsernregnskapene, for å få et organisasjonsnøytralt regnskap. 

Konsernet består av følgende selskaper: 

Org. form Særbedriftens navn Eierkommune  Eierandel  

IKS BORG HAVN IKS FREDRIKSTAD KOMMUNE 50 % 

IKS DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS FREDRIKSTAD KOMMUNE 14,61 % 

IKS ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS FREDRIKSTAD KOMMUNE 35 % 

KF FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENO KF FREDRIKSTAD KOMMUNE 100 % 

Samlede driftsinntekter i Fredrikstad kommunekonsern var 6,0 milliarder kroner i 2016. Netto 

driftsutgifter var 4,1 milliard. Netto driftsresultat i konsernet (162 mill. kr) er 27 mill. kr bedre enn 

resultatet i kommunekassen (125 mill.). Hovedårsaken er betydelige driftsoverskudd i Borg Havn 

IKS og Frevar KF. Konsolideringen reduserer netto driftsutgifter i funksjonene 330 

Samferdselsbedrifter med 21 mill. kr og 330 egen næringsvirksomhet med 19 mill. kr. 

Administrasjonsutgiftene øker med 5 mill. kr.  

Datagrunnlaget er hentet fra Framsikt Analyse 28.11.2017. Det er foretatt en viss kontroll av 

regnskapet og andre KOSTRA-tall. I analysen er en del større beløp flyttet mellom PLO og 

sosialtjenesten for å gjøre regnskapet mer sammenlignbart med andre kommuner. Korreksjonene 

er beskrevet i rapporten og tatt hensyn til i konklusjonene.  
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1.1 Utgifter og formål sammenlignet med andre 

 

 Fredrikstad Sarpsborg Moss Drammen Kristiansand Sandnes ASSS 

uten 

Oslo 

KOSTRA-

gruppe 13 

Pleie og omsorg 17 555 18 435 16 479 14 709 13 838 13 223 15 364 15 696 

Grunnskole 12 450 11 977 11 097 10 618 12 913 12 885 12 055 12 620 

Barnehage 6 959 7 370 7 410 7 293 8 192 9 329 8 580 8 007 

Adm, styring og 

fellesutgifter 

3 628 3 550 3 586 3 879 3 614 3 015 3 645 3 754 

Sosiale tjenester 3 393 2 736 3 305 3 041 3 008 2 524 2 905 2 623 

Kommunehelse 2 139 2 040 2 181 2 363 2 102 1 870 2 133 2 216 

Barnevern 2 099 2 019 1 641 2 180 1 671 1 370 1 860 1 809 

Kultur og idrett 1 740 1 811 2 067 2 537 2 629 2 004 2 371 2 027 

Plan, kulturminner, natur 

og nærmiljø 

607 674 685 1 004 657 751 706 604 

Andre områder 1 853 2 221 1 654 1 981 2 028 1 670 1 831 2 107 

 Brann og ulykkesvern 693 652 810 617 634 564 702 742 

 Kommunale boliger 61 565 -49 -129 -77 -65 -42 1 

 Samferdsel 667 325 333 1 244 693 458 531 741 

 Næringsforvaltning. og 

konsesjonskraft 

-121 99 69 -370 112 181 35 66 

 Kirke 553 580 491 619 666 532 605 557 

Totalt 52 423 52 833 50 105 49 605 50 652 48 641 51 450 51 463 

Netto driftsutgifter i Fredrikstad i 2016 var 52.423 kr pr. innbygger. Vi holder i denne analysen 

utenfor funksjonene 170-173 felles pensjonsposter, 275 introduksjonsordningen og 340-357 VAR-

sektoren (vann-avløp-renovasjon). Utgiftene er korrigert for elever i private skoler (31 mill. kr) og 

eventuelt vertskommunetilskudd for institusjoner til mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Korrigert for utgiftsbehov var utgiftene 53.236 kr. Det er omtrent 100 kr mindre enn gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13 og høyest blant sammenligningskommunene. Utgiften er omtrent 300 kr 

lavere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene uten Oslo. 
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Utgiftsbehov 

 

Kommunale regnskaper må korrigeres for ulikheter i utgiftsbehov før sammenligning. Framsikts 

analyse bruker behovsberegningen i statsbudsjettet (utgiftsutjevningen). Behovsberegningen i 

statsbudsjettet for 2017 brukes for å korrigere regnskapet for 2016. Utgiftsbehovet gjelder 

forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. KMD har beregnet Fredrikstads behov til 98 % 

av landsgjennomsnittet pr. innbygger. Det er det samme som gjennomsnittet i Kommunegruppe 

13. Fredrikstad har tre tjenester med behov over 100 % (landsgjennomsnittet). Det er PLO (101 

%), barnevern (108 %) og sosial (123 %), se figuren over. Behovet for grunnskole (97 %), 

kommunehelse (95 %), administrasjon (92 %) og barnehage (89 %) er under gjennomsnittet. 

Behovet antas å være likt i alle kommuner når det gjelder tekniske tjenester og kultur/kirke. 
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Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) 

 

 Sarpsborg Moss Drammen Kristiansand Sandnes ASSS 
uten 
Oslo 

KOSTRA-
gruppe 13 

Pleie og omsorg 6,1 136,5 201,5 204,3 -4,9 26,5 82,5 

Grunnskole 63,7 84,5 139,4 -4,7 85,3 25,6 31,0 

Barnehage -18,1 -22,9 25,9 10,9 11,6 -17,2 -6,3 

Adm., styring og fellesutgifter 7,6 7,4 -19,6 1,3 50,0 -2,0 -6,5 

Sosiale tjenester 58,6 21,3 56,5 20,7 18,5 -7,3 13,7 

Kommunehelse 10,6 -2,4 -22,8 -3,0 10,4 -7,5 -6,9 

Barnevern 13,2 40,5 4,7 31,4 47,1 4,9 14,3 

Kultur og idrett -5,7 -26,2 -63,9 -71,2 -21,2 -50,6 -23,0 

Plan, kulturminner, natur og 
nærmiljø 

-5,4 -6,2 -31,8 -4,0 -11,5 -7,9 0,2 

Andre områder -29,5 15,9 -10,3 -14,0 14,7 1,8 -20,4 

 Brann og ulykkesvern 3,3 -9,4 6,1 4,7 10,3 -0,7 -3,9 

 Kommunale boliger -40,4 8,8 15,2 11,1 10,1 8,3 4,8 

 Samferdsel 27,4 26,8 -46,2 -2,1 16,7 10,9 -5,9 

 Næringsforvaltning og 
konsesjonskraft 

-17,6 -15,2 20,0 -18,7 -24,2 -12,5 -15,0 

 Kirke -2,2 5,0 -5,3 -9,1 1,7 -4,2 -0,3 

Totalt 101,0 248,3 279,5 171,6 199,8 -33,7 78,7 

Figuren over viser kostnadsforskjeller mellom Fredrikstad og andre kommuner i mill. kr. Vi ser hvor 

mye Fredrikstad kan spare ved å drive med samme kostnadsnivå som de andre kommunene. 

Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 79 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i Kommune-

gruppe 13 i 2016. Sammenligningskommunene drev tjenestene 100–280 mill. kr billigere enn 

Fredrikstad. 

Figuren viser også hvilke tjenester som drives dyrt og billig, sammenlignet med Kommunegruppe 

13 og de andre kommunene.  

I forhold til kommunegruppen bruker Fredrikstad mer penger på disse tjenestene: PLO (83 mill. kr), 

grunnskole (31 mill. kr), sosial (14 mill. kr), barnevern (14 mill. kr) og boliger (5 mill. kr). Utgiftene er 
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lavere innenfor barnehage (6 mill. kr), administrasjon (6 mill. kr), helse (7 mill. kr), kultur (23 mill. 

kr), brann (4 mill. kr), samferdsel (6 mill. kr) og næring (15 mill. kr). 

I analysen er det påvist behov for å korrigere noen poster i regnskapet. Netto driftsutgifter på 22 

mill. kr som gjelder boligtilbud til rus/psykiatri er ført som sosialtjeneste, men skulle vært ført som 

utgift innen pleie og omsorg. Dette påvirker analysen. Sosial er dermed 8 mill. kr billigere enn 

gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. PLO er 105 mill. kr dyrere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og dyrest av sammenligningskommunene. 

 

Enkelte sammenligningskommuner driver tjenester langt billigere enn Fredrikstad. PLO drives mer 

enn 200 mill. kr billigere i Drammen og Kristiansand. Grunnskolen er 85-140 mill. kr billigere 

i Drammen, Sandnes og Moss. Barnehagene drives 8-25 mill. kr billigere i Drammen, Kristiansand 

og Sandnes. Barnevernet er 40–50 mill. kr billigere i Moss og Sandnes. Ingen av sammenlignings-

kommunene har lavere utgifter til kultur enn Fredrikstad. 

1.2 Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-2017 
Fredrikstad havner på en 279. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har 

man korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene for 

Fredrikstad er samlet sett klart svakere enn normalen i Kommune-Norge.  

Fredrikstad er bare inne på Topp 100-lista innen miljø og ressurser. Kommunen har sine svakeste 

plasseringer innen pleie og omsorg (379. plass), helse (375. plass) og saksbehandling (341. plass). 

I figuren nedenfor ser man utvikling over tid (sammenliknbar serie1) 

 

Viktigere enn tabellplasseringen er om kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste 

året. En enkel tese er at om hovedvekten av nøkkeltallene forbedres, leverer kommunen også 

samlet sett bedre enn før. 

                                                      
1 Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret. Plasseringene vil derfor 

avvike fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er 
mulig å få den. 
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2 Finansene 
Godt driftsresultat, mye driftsreserver og lav netto lånegjeld er viktige tegn på sunne kommunale 

finanser. De finansielle nøkkeltallene i Fredrikstad er middels gode. Netto driftsresultat var 2,7 % 

av driftsinntektene i 2016, disposisjonsfondet rundt 6 % og netto lånegjeld er 92 %. Sunn økonomi 

tilsier overskudd på 2 %, reserver på 10 % og netto lånegjeld på 50 %.  

 

Fredrikstad har dårligere finanser enn gjennomsnittet av norske kommuner i 2016. Netto drifts-

resultat er dårligere, reservene (disposisjonsfondet) er mindre, og kommunen har høyere netto 

lånegjeld.  

2.1 Økonomi – netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1,5 % 2,6 % 1,2 % 2,7 % 

Sarpsborg 1,3 % -1,2 % 1,2 % 3,2 % 

Moss 0,0 % 1,8 % 3,9 % 3,9 % 

Drammen 4,2 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % 

Kristiansand 1,7 % 1,3 % 2,4 % 4,9 % 

Sandnes 4,1 % 3,2 % 3,3 % 4,9 % 

ASSS uten Oslo 3,0 % 1,4 % 3,0 % 5,0 % 

KOSTRA-gruppe 13 2,6 % 1,3 % 2,9 % 4,3 % 

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 2,7 % av driftsinntektene i Fredrikstad i 2016. Det 

er over bransjenormen på 2 %. Det er samtidig 1,6 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og lavest blant sammenligningskommunene.  

Driftsresultatene har vært lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen i tre av de fire siste årene. 

2016 var det beste året i kommunesektoren siden 2006. Fredrikstad hadde betydelig dårligere 

driftsresultat enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene i 2016. Slik har det vært i tre av de fire siste 

årene. 
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2.2 Økonomi – netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 86,3 % 92,0 % 94,7 % 92,2 % 

Sarpsborg 75,2 % 82,8 % 86,3 % 83,6 % 

Moss 78,9 % 77,0 % 77,2 % 74,5 % 

Drammen 104,1 % 102,9 % 109,3 % 104,9 % 

Kristiansand 116,5 % 119,8 % 117,2 % 110,1 % 

Sandnes 64,7 % 70,8 % 76,4 % 82,8 % 

ASSS uten Oslo 85,8 % 90,3 % 91,1 % 89,3 % 

KOSTRA-gruppe 13 79,9 % 83,4 % 86,1 % 85,6 % 

Netto lånegjeld bør holdes under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med lave 

renter. Netto lånegjeld bør helst være under 50 % av årlige driftsinntekter. 

Fredrikstad har mer lånegjeld enn anbefalt. Netto lånegjeld i konsernet er 92 % av driftsinntektene i 

2016. Det er 7 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen og 13 prosentpoeng mer 

enn landsgjennomsnittet. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Lånegjelden 

(gjeldsgraden) er økt med 6 prosentpoeng de siste fire årene. 

 

Netto lånegjeld er 3 % høyere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene. Lånegjelden i Fredrikstad 

har vært høyere de siste fire årene. 
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2.3 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter   

Gruppert per år 

 

  2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 4,1 % 4,4 % 6,0 % 6,3 % 

Sarpsborg 5,2 % 5,4 % 4,7 % 6,2 % 

Moss 4,9 % 5,1 % 6,5 % 9,7 % 

Drammen 17,9 % 21,1 % 22,5 % 25,4 % 

Kristiansand 10,8 % 13,0 % 10,0 % 12,4 % 

Sandnes 9,0 % 10,2 % 11,6 % 12,7 % 

ASSS uten Oslo 9,0 % 9,4 % 9,7 % 12,1 % 

Kostragruppe 13 7,2 % 7,5 % 7,8 % 9,2 % 

 

Disposisjonsfondet er kommunens reserver for å dekke uforutsette utgifter og sviktende inntekter. 

Det bør utgjøre 10% av driftsinntektene. 

Fredrikstad har et disposisjonsfond på 6 prosent.  Det er 3 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet 

i kommunegruppe 13 og 2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.  Fredrikstad er nest 

lavest blant sammenligningskommunene. 

 

Disposisjonsfondet er omtrent halvparten av gjennomsnittet i ASSS. Slik har det vært de siste fire 

årene. 
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3 Grunnskole 
Grunnskole omfatter funksjonene 202 undervisning, 213 Voksenopplæring (VO), 215 SFO, 222 

skolelokaler og 223 skoleskyss. Fredrikstad har et utgiftsbehov for grunnskole på 97 % av 

landsgjennomsnittet. Fredrikstad har et utgiftsbehov for grunnskole på 97 % av landsgjennom-

snittet. Behovet er lavere enn landsgjennomsnittet på grunn av små avstander og få innvandrere, 

se figuren under.  

Samlede netto driftsutgifter til grunnskole var 967 millioner kroner i 2016. Behovskorrigerte 

samlede utgifter til grunnskole var 31 mill. kr høyere i Fredrikstad enn i Kommunegruppe 13 i 2016 

og nest høyest blant sammenligningskommunene. Regnskapet er korrigert for elever i private 

skoler (lagt til det samme beløpet som trekkes i rammetilskudd, 31 mill. kr).  

De funksjonene som er dyrere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13 er undervisning (14 mill.), 

SFO (3 mill.), skolelokaler (17 mill.) og skoleskyss (2 mill.). De funksjonene som drives med lavere 

kostnader enn gruppen er VO (4 mill.).  

Drammen driver grunnskolen 140 mill. kr billigere enn Fredrikstad. Drammen har større skoler med 

større klasser. Moss og Sandnes bruker 80 mill. kr mindre, selv om skolene ikke er særlig mye 

større.  
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3.1 Prioritet – Elever pr. kommunal grunnskole 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 303 301 305 307 

Sarpsborg 323 326 329 331 

Moss 315 317 313 318 

Drammen 361 368 394 394 

Kristiansand 266 280 284 289 

Sandnes 307 312 317 326 

ASSS uten Oslo 317 323 329 333 

KOSTRA-gruppe 13 275 279 284 287 

Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Fredrikstad har 30 grunnskoler. 

Det er i gjennomsnitt 307 elever pr. skole. Det er 20 elever mer enn gjennomsnittet i Kommune-

gruppe 13. Det er nest lavest blant sammenligningskommunene. Store skoler gir vanligvis 

lavere utgifter til grunnskole pr. elev. 

Undervisningsutgiftene er ikke spesielt lave i Fredrikstad. Brutto utgift pr. elev til 202 undervisning 

er 86.000 kr. Det er 1.000 kr mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i laget blant 

sammenligningskommunene.  

Enhetskostnadene i kommuner med like store skoler varierer mye. Sandnes har litt flere elever pr. 

skole (326) enn Fredrikstad, men bruker bare 83.000 kr pr. elev. Forskjellen utgjør nesten 30 mill. 

kr.  
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3.2 Kvalitet – gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 14,4 14,2 13,7 13,7 

Sarpsborg 14,5 14,4 15,2 15,0 

Moss 13,6 14,2 14,2 14,7 

Drammen 16,2 16,5 16,2 15,9 

Kristiansand 15,7 15,6 15,2 15,0 

Sandnes 14,1 14,1 14,2 15,1 

ASSS uten Oslo 15,0 15,1 14,9 14,9 

KOSTRA-gruppe 13 14,5 14,6 14,5 14,5 

Høye undervisningskostnader kan komme av små klasser. Gruppestørrelse i grunnskolen uttrykker 

hvor mange elever det er pr. lærerårsverk. Dette er et viktig uttrykk for produktivitet i grunnskolen.  

I Fredrikstad var det 13,7 elever pr. lærerårsverk i 2016. Det er 0,8 elever mindre enn gjennom-

snittet i Kommunegruppe 13 og lavest blant sammenligningskommunene. Det er blitt 0,7 elev 

mindre pr. lærer siden 2013. 

 

Fredrikstad har også høy samlet bemanning i skolene. Figurene under sammenligner samlet 

bemanning pr. 100 elever høsten 2016 i sammenligningskommunene og på utvalgte skoler. 

Gjennomsnittlig bemanning i grunnskolene i Fredrikstad er 10,7 årsverk pr. 100 elever. Gjennom-

snittet i Drammen er 10 årsverk. Moss har 10,9.  
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3.3 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger, funksjon 
202 Grunnskole (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 10 128 10 354 10 318 10 168 

Sarpsborg 10 344 10 312 9 883 9 752 

Moss 9 931 9 766 9 840 10 118 

Drammen 9 711 9 540 9 749 9 439 

Kristiansand 10 875 10 485 10 431 10 220 

Sandnes 10 312 10 229 10 374 9 732 

ASSS uten Oslo 10 195 10 096 10 071 9 821 

KOSTRA-gruppe 13 10 317 10 189 10 130 9 988 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU) 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Funksjon 202 undervisning er den viktigste tjenesten i grunnskolen. Behovskorrigerte netto utgifter 

i Fredrikstad pr. innbygger var 10.168 kr pr. innbygger i 2016. Det er omtrent 200 kr mer enn 

gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen til kommunegruppen utgjør 14 mill. kr. 

Utgiftene til undervisning har økt svært lite fra 2013 til 2016. Utgiftene har sunket med 300 kr pr. 

innbygger i kommunegruppen. Alle sammenligningskommunene utenom Moss har redusert 

utgiftene pr. innbygger de siste fire årene. 

Vi ser altså at utgiftene til undervisning pr. innbygger er høyere i Fredrikstad enn i 

kommunegruppen, til tross for at Fredrikstad har større skoler. Det er ikke bare skolestørrelsen 

som avgjør skolekostnaden. Figuren under viser skolestørrelse og brutto utgift til undervisning 

(202) pr. elev i 2016. Figuren viser at elevkostnaden i Fredrikstad (86.000 kr) er som forventet i en 

kommune med 307 elever pr. skole. Figuren viser også hvilken variasjon det er i elevkostnader i 

kommuner med samme skolestørrelse. Enkelte kommuner med like store skoler som Fredrikstad 

har utgifter på 70.000 kr pr. elev. Andre bruker over 90.000 kr pr. elev. 

Figuren viser at Fredrikstad vil kunne forvente å spare 5.000 kr pr. elev ved å øke skolestørrelsen 

til 350 elever i snitt. Det betyr 45 mill. kr. Elevene i Drammen koster 10.000 kroner mindre enn i 

Fredrikstad. Forskjellen utgjør 90 millioner kroner. 
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3.4 Dekningsgrad – Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Andel elever  
i grunnskolen som  

får spesialundervisning  

Andel timer  
spesialundervisning av antall  

lærertimer totalt  

Fredrikstad 7,4 % 17,4 % 
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 Andel elever  
i grunnskolen som  

får spesialundervisning  

Andel timer  
spesialundervisning av antall  

lærertimer totalt  

Sarpsborg 5,3 % 15,8 % 

Moss 5,7 % 16,7 % 

Drammen 8,2 % 19,9 % 

Kristiansand 6,7 % 17,4 % 

Sandnes 6,2 % 14,8 % 

ASSS uten Oslo 7,4 % 17,5 % 

KOSTRA-gruppe 13 7,4 % 17,3 % 

Omfanget av spesialundervisning kan være med å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. 

I Fredrikstad får 7,4 % av elevene spesialundervisning, og dette tar 17 % av lærertimene. Andelen 

timer er som gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 og nest høyest blant sammenlignings-

kommunene. Andelen elever med spesialundervisning er også som gjennomsnittet i sammen-

ligningskommunene.  

3.5 Prioritet – Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), pr. 
innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 145 207 155 182 

Sarpsborg 226 230 161 180 

Moss 31 13 -23 20 

Drammen -44 -11 4 -28 

Kristiansand 195 190 165 159 

Sandnes 394 399 339 316 

ASSS uten Oslo 180 203 154 176 

KOSTRA-gruppe 13 148 164 123 143 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU) 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

SFO kan etter opplæringsloven drives til selvkost (utenom ressurser til elever med spesielle 

behov). Netto utgift i Fredrikstad i 2016 var 14 mill. kr. Det er 182 kr pr. innbygger, etter korreksjon 

for behov. Det er 39 kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest høyest blant 
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sammenligningskommunene. Utgiftene til SFO har økt med 37 kr pr. innbygger de siste fire årene. 

Fredrikstad bruker 4 mill. kr mer på SFO enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 

3.6 Dekningsgrad – Andel innbyggere 6–9 år i kommunal SFO 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Andel innbyggere  
6-9 år i  

kommunal SFO  

Korrigerte brutto  
driftsutgifter til skolefritidstilbud  

(215), pr. kommunale  
Bruker  

Fredrikstad 58,7 % 28 861 

Sarpsborg 54,6 % 27 577 

Moss 58,4 % 27 064 

Drammen 50,6 % 19 047 

Kristiansand 52,9 % 29 117 

Sandnes 49,5 % 33 989 

ASSS uten Oslo 64,4 % 28 640 

KOSTRA-gruppe 13 61,2 % 27 754 

Fredrikstad har høye netto utgifter til SFO. Høye behovskorrigerte netto utgifter til SFO kan komme 

av høy dekningsgrad, høye driftsutgifter pr. bruker eller lav egenbetaling. Det er lavere deknings-

grad (59 %) enn i kommunegruppe 13 (61 %). Fredrikstad tjener 0,5 mill. på den lave deknings-

graden. Samtidig er det høye brutto driftsutgifter pr. bruker (28.900 kr), 1.100 kr mer enn gjennom-

snittet i kommunegruppen. Forskjellen i elevkostnad utgjør 2,5 mill. kr. Satsene for foreldrebetaling 

(1.900 kr pr. mnd. for full plass) er lavest blant sammenligningskommunene. Satsene for halv plass 

er også lave. 400 kr ekstra pr. måned utgjør omtrent 8 mill. kr pr. år. Den lave egenbetalingen er 

altså hovedårsaken til de relativt høye nettoutgiftene til SFO. 

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  20 

3.7 Økonomi – Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 
timer, i kr pr. måned 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1 918 1 890 1 899 1 902 

Sarpsborg 1 968 1 983 2 117 2 175 

Moss 2 791 2 679 2 341 2 313 

Drammen 2 173 2 013 2 063 2 289 

Kristiansand 2 735 2 727 2 739 2 799 

Sandnes 2 535 2 146 2 319 2 335 

ASSS uten Oslo 2 375 2 377 2 428 2 487 

KOSTRA-gruppe 13 0 0 0 0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU) 

Lav egenbetaling i SFO kan være årsak til høye netto driftsutgifter. Full plass i Fredrikstad koster 

1900 kr pr. måned. Det er omtrent 400 kr mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen og lavest 

blant sammenligningskommunene. Satsene for halv plass er også lave. Det er 2.300 elever i SFO. 

400 kr ekstra hver måned vil bety omtrent 8 mill. kr lavere netto utgift for kommunen.  
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3.8 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger, funksjon  
213 Voksenopplæring (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 188 202 189 147 

Sarpsborg 45 110 135 142 

Moss 100 94 108 99 

Drammen 169 258 102 69 

Kristiansand 202 228 374 352 

Sandnes 150 205 164 202 

ASSS uten Oslo 225 266 255 256 

KOSTRA-gruppe 13 200 250 237 205 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU) 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Voksenopplæringen har lite å gjøre med ordinær grunnskole. Kommunen er pålagt å gi grunnskole 

for voksne som ikke har fått tilstrekkelig undervisning i barndommen. Den viktigste oppgaven i de 

fleste kommuner er å undervise flyktninger og innvandrere i norsk. Fredrikstad hadde en netto 

driftsinntekt på denne tjenesten på 147 kr i 2016. Det er omtrent 60 kr lavere utgift enn gjennom-

snittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 4 mill. kr. Utgiftsnivået er midt i laget blant 

sammenligningskommunene. Utgiften er redusert med 40 kr pr. innbygger de siste fire årene.  

 Årsaken til lave netto utgifter i voksenopplæring kan være høye statstilskudd til undervisning av 

flyktninger, lave behov, rasjonell drift eller en streng tolkning av reglene om voksenopplæring. Når 

tjenesten går med overskudd, kan det skyldes overskudd i regnskapet for 

flyktningeundervisningen.  
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3.9 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgift pr. innb. 222 Skolelokaler 
(B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 2 034 2 099 2 165 2 143 

Sarpsborg 1 844 1 845 1 808 1 757 

Moss 1 590 1 488 1 574 1 459 

Drammen 1 622 1 428 1 348 1 491 

Kristiansand 2 177 2 206 1 931 2 036 

Sandnes 1 578 1 559 1 406 1 342 

ASSS uten Oslo 2 120 2 102 2 080 2 112 

KOSTRA-gruppe 13 1 969 1 923 1 886 1 925 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Netto utgifter til drift av skolelokaler var 2.100 kr pr. innbygger i Fredrikstad i fjor. Det er ca. 200 kr 

mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 17 mill. kr. Utgiften til skolelokaler 

har økt med 100 kr pr. innbygger de siste fire årene. Utgiften har vært stabil i kommunegruppen.  
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4 Barnehage 
Barnehage omfatter funksjonene 201 førskole, 211 styrkingstiltak og 221 førskolelokaler. 

Behovet for barnehage pr. innbygger er beregnet til 89 % av landsgjennomsnittet. Det er lavere 

andel barn i målgruppen og lavt utdanningsnivå i kommunen, se figuren under.  

Netto utgift til barnehagetjenesten var 558 millioner kroner i 2016. Fredrikstad drev 

barnehagetjenesten 6 mill. kr billigere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 2016. Drammen 

drev barnehagetjenesten 26 mill. kr billigere enn Fredrikstad. Kristiansand og Sandnes drev 11 mill. 

kr billigere. 

201 førskole var 17 mill. kr billigere enn kommunegruppen. 211 Styrkingstiltak var 15 mill. kr 

dyrere. Utgiftene til 221 barnehagelokaler var 4 mill. kr billigere.  

Hovedårsaken til at det ordinære barnehagetilbudet er billigere enn gjennomsnittet, er lave satser 

for tilskudd til private barnehager. Her sparer kommunen 24 mill. kr i forhold til gjennomsnittet i 

kommunegruppen (3 kr pr. time). Det kommer av høy produktivitet i kommunale barnehager to år 

tidligere (2014). Kommunale barnehager hadde i 2016 en produktivitet som gjennomsnittet i 

kommunegruppen. Det er bare 6,0 barn pr. årsverk i avdelingen.  

 

Dekningsgraden for barn 1-5 år er litt høyere enn i kommunegruppen, etter korreksjon for behov. 

Det øker utgiftene med rundt 10 mill. kr. Fredrikstad tok inn flere barn uten rett til plass i 

barnehagene høsten 2016. De 16 ekstra barna koster kommunen rundt 2 mill. kr ekstra pr. år. 

 

De høye utgiftene til styrkingstiltak skyldes at det er flere barn som mottar styrkingstiltak i 

Fredrikstad (22 %) enn i kommunegruppen (19 %). Utgiften pr. barn med styrkingstiltak i 

Fredrikstad er dessuten 30.000 kr høyere. 

 

Utgiftene til lokaler er lave, på grunn av få kommunale barnehager. 
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4.1 Prioritet – Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 7 314 7 652 7 680 7 853 

Sarpsborg 7 279 8 871 8 476 8 108 

Moss 7 347 8 016 7 701 8 176 

Drammen 7 423 7 575 7 405 7 489 

Kristiansand 7 577 7 640 7 805 7 699 

Sandnes 7 962 8 328 7 968 7 687 

ASSS uten Oslo 8 059 8 174 8 039 8 059 

KOSTRA-gruppe 13 7 879 8 142 7 916 7 942 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnehagetjenesten i Fredrikstad i 2016 var 7.853 kr pr. 

innbygger. Det er 100 kr mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Det er midt i laget blant 

sammenligningskommunene. Utgiftsnivået er økt med 500 kr pr. innbygger de siste fire årene. 

Utgiftene har steget med under 100 kr i kommunegruppen i samme periode. 
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4.2 Dekningsgrad – Andel barn 1–5 år med barnehageplass 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 89,0 % 88,4 % 90,0 % 89,7 % 

Sarpsborg 85,9 % 87,5 % 87,9 % 88,4 % 

Moss 87,5 % 87,6 % 86,0 % 86,8 % 

Drammen 87,9 % 88,9 % 88,6 % 88,9 % 

Kristiansand 89,1 % 89,6 % 90,3 % 91,1 % 

Sandnes 86,1 % 87,5 % 87,8 % 88,5 % 

ASSS uten Oslo 90,6 % 90,7 % 91,3 % 91,7 % 

KOSTRA-gruppe 13 91,1 % 91,4 % 91,5 % 92,0 % 

Lave utgifter til barnehagetjenesten kan komme av lav dekningsgrad eller lave enhetskostnader 

(plasser). Fredrikstad har lav dekningsgrad. Dekningsgraden for barn 1–5 år var 90 % i 2016. Det 

er 2 prosentpoeng under gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 og nest høyest blant 

sammenligningskommunene. Dekningsgraden er økt med 0,7 prosentpoeng de siste fire årene, 

men har sunket siden 2015.  

 

Dekningsgraden i Fredrikstad skal være lav, når behovet for barnehage er beregnet til 88 % av 

landsgjennomsnittet. Dekningsgraden bør behovskorrigeres før sammenligning. Forventet 

dekningsgrad i Fredrikstad er omtrent 80 %. Den høye dekningsgraden 1–5 år øker utgiftene med 

omtrent 55 mill. kr (400 barn).  
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4.3 Dekningsgrad – Andel barn 0 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 0 år 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 7,0 % 8,7 % 6,2 % 7,5 % 

Sarpsborg 4,5 % 4,7 % 6,9 % 5,0 % 

Moss 2,5 % 4,7 % 3,6 % 5,1 % 

Drammen 3,3 % 2,4 % 2,1 % 2,9 % 

Kristiansand 1,7 % 2,6 % 2,1 % 3,8 % 

Sandnes 2,6 % 3,9 % 3,9 % 4,3 % 

ASSS uten Oslo 3,3 % 4,5 % 4,1 % 4,8 % 

KOSTRA-gruppe 13 4,3 % 4,7 % 4,9 % 5,2 % 

Barn under 1 år har ikke rett til plass i barnehage. Kommunene får ikke rammetilskudd for å gi 

tilbud til disse barna. Kommunen kan nekte dem opptak, men kan ikke nekte å gi tilskudd for slike 

barn i private barnehager. Dette er svært dyre barn i barnehage. De koster opp mot 200.000 kr pr. 

stk. 

I Fredrikstad var det mange barn under ett år i barnehage pr. 15.12.2016. 7,5 % av 0-åringene 

hadde plass. Det er 50 % over gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 og mest av sammenlignings-

kommunene.  

Barna under 1 år i Fredrikstad utgjorde 60 barn. Av disse var 14 barn i kommunale barnehager. 

Det koster kommunen 2-3 mill. kr ut over det loven krever.  
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4.4 Dekningsgrad – Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 33,8 % 33,7 % 34,1 % 34,8 % 

Sarpsborg 27,4 % 27,7 % 26,0 % 26,4 % 

Moss 52,4 % 52,1 % 51,1 % 46,7 % 

Drammen 46,2 % 47,4 % 47,4 % 46,3 % 

Kristiansand 36,6 % 35,9 % 35,7 % 35,7 % 

Sandnes 47,6 % 47,4 % 47,5 % 46,4 % 

ASSS uten Oslo 46,1 % 45,7 % 45,1 % 44,8 % 

KOSTRA-gruppe 13 41,6 % 41,3 % 40,6 % 40,2 % 

35 % av barnehagebarna i Fredrikstad går i kommunale barnehager. Det er 5 prosentpoeng lavere 

enn gjennomsnittet i kommunegruppen og nest lavest av sammenligningskommunene.  

Antakelig tjener Fredrikstad på den lave andelen kommunale barnehager. På landsbasis er det 

beregnet at kommunesektoren sparer 2 milliarder kr i året på bruken av private barnehager 

(Agenda Kaupang 2017). 
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4.5 Produktivitet – Korrigert brutto driftsutgifter f201 pr. korrigert 
oppholdstime i kommune barnehager (kr) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 45 48 46 48 

Sarpsborg 48 49 49 47 

Moss 45 49 52 54 

Drammen 47 46 47 48 

Kristiansand 47 47 48 47 

Sandnes 42 44 44 45 

ASSS uten Oslo 46 48 47 48 

KOSTRA-gruppe 13 47 47 47 48 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader pr. korrigerte 

oppholdstime (korrigert for alder). Høye enhetskostnader i kommunale barnehager slår direkte ut i 

høye satser for tilskudd til private barnehager. En ekstra krone brukt på kommunale barnehager i 

Fredrikstad betyr 2 kr i ekstra tilskudd til private barnehager. 

Utgiften pr. korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager var i 2016 48 kr. Det er det samme 

som gjennomsnittet i kommunegruppen og nest høyest blant sammenligningskommunene. 

 

Sandnes bruker 45 kr pr. time i kommunale barnehager. Med 3 kr lavere timepris ville Fredrikstad 

spare 36 mill. kr pr. år, inkludert tilskudd til private barnehager (12 mill. timer). 

Timekostnaden har økt med 3 kr siden 2013. Det er 2 kr mer enn gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13. 
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4.6 Produktivitet – Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk til 
basisvirksomhet, kommunale barnehager 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 13 645 13 511 13 584 13 030 

Sarpsborg 13 518 13 626 14 229 14 381 

Moss 13 175 12 514 11 725 11 738 

Drammen 14 075 14 376 13 949 13 847 

Kristiansand 14 121 13 979 13 686 13 589 

Sandnes 13 962 13 718 13 544 14 004 

ASSS uten Oslo 13 544 13 354 13 350 13 368 

KOSTRA-gruppe 13 13 316 13 195 13 219 13 199 

Korrigerte oppholdstimer pr. ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for 

produktivitet. Det uttrykket bemanningsfaktoren. "Norsk standard" er seks store barn pr. ansatt i 

avdelingen, det vil si 13.000 timer pr. årsverk.  

I kommunale barnehager i Fredrikstad var det i snitt 13.000 timer pr. årsverk i 2016. Det er omtrent 

200 timer mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det er nest lavest blant 

sammenligningskommunene. 

Produktiviteten har sunket de siste årene. Antall timer pr. årsverk har gått ned med 600 timer siden 

2013. I kommunegruppen har antallet gått ned med omtrent 100 timer. 

 

Fredrikstad har 20 kommunale barnehager. Bemanningsfaktor på avdelingene er i gjennomsnitt 

6,0, men varierer mellom 4,7 og 6,9. Landsgjennomsnittet i kommunale barnehager er 5,9. 

 

Fredrikstad har 80 plasser pr. årsverk styrer. Det er 6 årsverk mer enn gjennomsnittet i landet, se 

data fra årsmeldingene for 2016 i tabellen under.  
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Kommunale barnehager i 

Fredrikstad kommune 2016

 Plasser  

(3-åringer 

er store) 

 Årsverk på 

avdeling 

 Årsverk 

styrer 

 Plasser per 

årsverk 

avdeling 

 Plasser per 

årsverk 

styrer 

 Plasser per 

årsverk 

basis 

Ambjørnrød barnehage 149           29,5             1,4         5,0               106,1          4,8               

Bjørneklova barnehage 85             13,0             1,0         6,5               84,6             6,0               

Buskogen barnehage 51             8,0               1,0         6,4               51,0             5,7               

Gaustadgrenda barnehage 90             14,0             1,0         6,4               89,8             6,0               

Gressvik barnehage 85             14,1             1,0         6,1               85,5             5,7               

Kiæråsen barnehage 92             19,0             1,4         4,8               65,5             4,5               

Kjølstad barnehage 84             13,0             1,0         6,5               84,3             6,0               

Kongsten barnehage 77             16,3             1,2         4,7               64,2             4,4               

Langøyåsen barnehage 104           17,0             1,0         6,1               103,6          5,8               

Leie barnehage 116           18,0             1,2         6,5               96,9             6,1               

Løen barnehage 86             13,0             1,0         6,6               86,0             6,1               

Nabbetorp barnehage 89             14,0             1,0         6,4               89,0             5,9               

Oksviken barnehage 76             11,0             1,0         6,9               76,0             6,3               

Rolvsøy barnehage 87             14,0             1,0         6,2               87,4             5,8               

Smertulia barnehage 65             10,0             1,0         6,5               65,0             5,9               

Speiderfjellet barnehage 42             7,9               1,0         5,3               41,7             4,7               

St Hans Fjellet barnehage 81             13,0             1,0         6,2               81,0             5,8               

Torsnes barnehage 49             7,5               1,0         6,5               49,0             5,8               

Trollstua barnehage 71             12,0             1,0         5,9               70,8             5,4               

Trosvik barnehage 125           20,4             1,0         6,1               125,3          5,9               

Utvalg Fredrikstad 2016 1 704        284,8 21,2 6,0               80,4             5,6               

Norge snitt kommunale 186 659   31 547 2 451 5,9               76,2             5,5               

Norge snitt private 183 186   29 717 2 190 6,2               83,6             5,7               
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4.7 Produktivitet – Kommunale overføringer av driftsmidler til 
private barnehager pr. korrigert oppholdstime (kr) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 38 40 41 42 

Sarpsborg 38 48 44 44 

Moss 39 42 42 42 

Drammen 41 45 44 41 

Kristiansand 42 42 45 45 

Sandnes 42 44 42 42 

ASSS uten Oslo 43 45 44 45 

KOSTRA-gruppe 13 42 45 44 45 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Det er store overføringer til private barnehager i Fredrikstad. To av tre plasser er private i 

Fredrikstad. Satsene for tilskudd til private barnehager er derfor viktige. I 2016 fikk de private 

barnehagene overført 42 kr pr. korrigerte oppholdstime. Det er 3 kr mindre enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og nest lavest av sammenligningskommunene. Forskjellen i forhold til 

kommunegruppe 13 utgjør en besparelse på 24 mill. kr. Satsen for tilskudd er en krone mer enn i 

Drammen. Det utgjør 8 mill. kr.  
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4.8 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til 
førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage 

Analyse med flere indikatorer 

 

 

 

Vi har sett at Fredrikstad bruker 15 millioner kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 til 

styrkingstiltak i barnehage. Det kan komme av mange vedtak eller store vedtak. Det er mange barn 

ved vedtak. 22 prosent av barn i barnehage får ekstra ressurser. Det er 3 prosentpoeng mer enn 

gjennomsnittet i kommunegruppen.  Det koster 7 millioner kroner ekstra. Andelen er nest lavest av 

sammenligningskommunene.  

 

Samtidig bruker kommunen mye ressurser per barn med ekstra ressurser. Utgiften per barn er 

73.000 kroner. Det er 8.000 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen og nest høyest 

blant sammenligningskommunene. Det var 844 barn som fikk styrket tilbud i 2016.  De høye 

utgiftene per barn koster kommunen 7 millioner kroner ekstra.   

  Andel barn  
som får ekstra  

ressurser til styrket  
tilbud til førskolebarn,  

i forhold til  
alle barn i  

b  

Brutto driftsutgifter  
til styrket tilbud  

til førskolebarn (f  
211) per barn  

som får ekstra  
ressurs(B)  

Fredrikstad 22,1 % 72 825 

Sarpsborg 23,3 % 59 920 

Moss 26,3 % 54 309 

Drammen 37,4 % 37 995 

Kristiansand 19,5 % 59 480 

Sandnes 22,2 % 60 775 

ASSS uten Oslo 21,4 % 65 314 

Kostragruppe 13 19,2 % 65 359 
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4.9 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger, funksjon 
221 Førskolelokaler og skyss (B) 

Grupper pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 285 293 314 311 

Sarpsborg 221 270 315 293 

Moss 441 412 357 402 

Drammen 339 331 322 326 

Kristiansand 358 337 307 311 

Sandnes 338 351 353 375 

ASSS uten Oslo 546 568 585 584 

KOSTRA-gruppe 13 368 366 367 371 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

De behovskorrigerte nettoutgiftene til barnehagelokaler var 311 kr pr. innbygger i 2016. Det er 60 

kr mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 4 mill. kr. Utgiften er midt i 

laget blant sammenligningskommunene. 

Det er forventet at utgiftene til lokaler for kommunale barnehager er lav pr. innbygger, når det er 

liten andel kommunale barnehager.  
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5 Barnevern 
Barnevern omfatter funksjonene 244 barnevernstjeneste (saksbehandlingen), 251 hjelpetiltak og 

252 plasseringer. Behovet for barnevern pr. innbygger er beregnet til 108 % av 

landsgjennomsnittet. Fredrikstad har få barn, men mange enslige foreldre og mange innbyggere 

med lave inntekter, se figuren under. 

Netto driftsutgifter til barnevern var 168 millioner kroner i 2016. Fredrikstad har høye utgifter til 

barnevern. Behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2016 var 14 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13. Utgiftene er høyest blant sammenligningskommunene. Moss og Sandnes 

drev barnevernet 40–50 mill. kr billigere enn Fredrikstad. 

Utgiftene til plasseringer er 14 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er 

omfanget av disse dyre tiltakene som er viktigst for samlede kostnader. Utgiftene er også høyere 

til saksbehandling (1 mill.). Utgiftene til hjelpetiltak er lavere enn gjennomsnittet (1 mill.). Utgiftene 

til barnevern har vært stabile de siste fire årene. 

Årsaken til de høye utgiftene ser ut til å være både høye enhetskostnader og høy dekningsgrad. 

Både enhetsprisene og dekningsgraden for tiltak er høyere enn landsgjennomsnittet. Det mangler 

tall for kommunegruppe 13.  
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5.1 Prioritet – Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1 604 1 707 1 709 1 937 

Sarpsborg 1 687 1 731 1 714 1 785 

Moss 1 557 1 510 1 438 1 469 

Drammen 1 983 1 982 2 026 1 882 

Kristiansand 1 587 1 545 1 546 1 574 

Sandnes 1 420 1 441 1 366 1 393 

ASSS uten Oslo 1 725 1 814 1 807 1 854 

KOSTRA-gruppe 13 1 595 1 691 1 698 1 772 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Fredrikstad brukte 1.900 kr pr. innbygger til barnevern i 2016, etter korreksjon for behov. Det er 

omtrent 200 kr mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 14 mill. kr. 

Utgiftene er nest høyest blant sammenligningskommunene. 

Utgiftene til barnevern i Fredrikstad har økt med rundt 300 kr pr. innbygger de siste fire årene. 

Utgiftene har steget med rundt 150 kr i samme periode i Kommunegruppe 13. 

 

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  36 

5.2 Dekningsgrad – Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0–17 år 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,4 % 

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

Moss 4,2 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 

Drammen 5,0 % 5,0 % 5,1 % 4,5 % 

Kristiansand 4,3 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 

Sandnes 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 

ASSS uten Oslo 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,2 % 

KOSTRA-gruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Høye barnevernsutgifter kan komme av høy dekningsgrad. I Fredrikstad var 4,4 % av innbyggerne 

0-17 år med barnevernstiltak i 2016. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene og litt 

under gjennomsnittet i kommunegruppe 13 (4,6%). Andelen er redusert med 0,2 prosentpoeng de 

siste fire årene.  
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5.3 Dekningsgrad – Andel barn med tiltak som er plassert 
(funksjon 252) ift. Ant innb. 0–17 år 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1,1 1,3 1,4 1,6 

Sarpsborg 1,3 1,6 1,5 1,8 

Moss 1,0 1,2 1,2 1,3 

Drammen 1,7 2,0 1,9 1,8 

Kristiansand 1,3 1,4 1,4 1,4 

Sandnes 1,0 1,2 1,0 0,9 

ASSS uten Oslo 1,3 1,6 1,5 1,6 

KOSTRA-gruppe 13 0,0 0,0 0,0 0,0 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Det er plasseringer som koster penger i barnevernet. I Fredrikstad er det 1,6 % av innbyggerne 0-

17 år som er plassert av barnevernet. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene og likt 

med gjennomsnittet i kommunegruppe 13 (egen beregning, det er ikke tall for kommunegruppe 13 i 

KOSTRA). Landsgjennomsnittet er 1,7 %. 
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5.4 Prioritet – Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) pr. barn 
i barnevernet 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 112 300 120 068 124 385 140 884 

Sarpsborg 115 331 138 869 108 407 112 038 

Moss 113 101 115 360 108 870 110 278 

Drammen 128 605 121 467 106 269 104 273 

Kristiansand 117 814 112 646 106 226 102 672 

Sandnes 86 099 85 015 76 166 77 243 

ASSS uten Oslo 123 617 127 641 124 783 126 595 

KOSTRA-gruppe 13 0 0 0 0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Høye utgifter i barnevernstjenesten kan komme av høy dekningsgrad eller høye utgifter pr. bruker.  

I Fredrikstad var utgiftene pr. bruker 141.000 kr i 2016. Det er høyest blant sammenlignings-

kommunene og 28.000 kr over landsgjennomsnittet. Dette er antakelig årsaken til de høye 

barnevernskostnadene. Tall for Kommunegruppe 13 mangler. Utgiftene pr. bruker i Fredrikstad har 

steget med 28.000 kr de siste fire årene. 
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5.5 Kvalitet – Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 
måneder 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 67,0 % 69,0 % 70,0 % 66,0 % 

Sarpsborg 33,0 % 35,0 % 68,0 % 77,0 % 

Moss 74,0 % 91,0 % 92,0 % 87,0 % 

Drammen 93,0 % 95,0 % 94,0 % 98,0 % 

Kristiansand 90,0 % 91,0 % 93,0 % 95,0 % 

Sandnes 85,0 % 93,0 % 94,0 % 95,0 % 

ASSS uten Oslo 76,8 % 80,8 % 85,7 % 87,6 % 

KOSTRA-gruppe 13 75,0 % 82,0 % 85,0 % 87,0 % 

Saksbehandlingstiden er en av de viktigste kvalitetsindikatorene i barnevernet. I Fredrikstad blir 66 

% av undersøkelsene avsluttet i løpet av lovens frist på tre måneder. Det er 22 prosentpoeng 

lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og lavest blant sammenligningskommunene.  

Andelen har ikke steget de siste fire årene. Den har steget med 11 % i kommunegruppen i samme 

periode.  

5.6 Kvalitet – Stillinger med fagutdanninger pr. 1000 barn 0–17 år 
Lav kvalitet i barnevernstjenesten skyldes ikke mangelfull kompetanse. Det er 5,2 årsverk med 

fagutdanning pr. 1000 barn i målgruppen i kommunen. Det er 0,6 årsverk mer enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen og mest blant sammenligningskommunene. Bemanningen er økt med 0,7 

årsverk pr. 1000 innbygger 0–17 år siden 2013.  
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6 Pleie og omsorg 
Pleie og omsorg (PLO) omfatter 234 aktivisering (dagsenter, støttekontakt mm), 253 pleie i 

institusjon, 254 pleie i hjemmet (hjemmehjelp, miljøarbeid PU, hjemmesykepleie, omsorgslønn, 

BPA, privat avlastning), 256 døgnopphold og 261 institusjonslokaler. 

Det er svært viktig å korrigere PLO-utgiftene for behov. Utgiftsbehovet i PLO i Fredrikstad er anslått 

til 101 % av landsgjennomsnittet pr. innbygger. Fredrikstad har flere eldre enn gjennomsnittet, men 

færre personer over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemming og små avstander. 

Netto bokførte driftsutgifter til PLO var 1.407 millioner kroner i 2016. Fredrikstad har høye utgifter til 

PLO. Behovskorrigerte netto utgifter var ifølge det avlagte regnskapet 82 mill. kr høyere enn 

gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 i 2016. Utgiftene var nest høyest blant 

sammenligningskommunene, etter Sandnes. Utgiftene var 200 mill. kr høyere enn i Drammen og 

Kristiansand i 2016. Moss drev tjenesten 136 mill. kr billigere enn Fredrikstad. 

I prosjektet er det påvist behov for å korrigere regnskapet. Dette påvirker analysen.  

• 22 mill. må flyttes fra sosial til PLO. Det gjelder boligtilbud innen rus/psykiatri, og skal føres 

som 254 pleie i hjemmet. PLO er altså ikke 82, men 104 mill. kr dyrere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. 

Det er dessuten behov for noen interne korreksjoner i PLO:  

• 21 mill. kr ført som 253 pleie i institusjon må flyttes til 254 pleie i hjemmet (døgnbemannede 

boliger).  

• 11 mill. ført som 256 kommunalt døgntilbud gjelder egentlig 253 pleie i institusjon 

(korttidsplasser i helsehuset).  

De funksjonene innen PLO som drives med høyere kostnader enn kommunegruppen er pleie i 

institusjon (36-10=26 mill. etter korreksjon), pleie i hjemmet (35+43=78 mill.), øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold (21-11=10 mill.) og drift av lokaler (9 mill.).  

De funksjonene som drives billigere er aktivisering (18 mill.).  

Pleietjenesten er ikke særlig hjemmebasert. 45 % av utgiftene går til institusjonsdelen i KOSTRA. 

Det er middels dekning på sykehjem og høye utgifter pr. plass. Det er høy dekningsgrad og 

middels enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester. Fredrikstad har få heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger for eldre. Dette reduserer kostnadene i hjemmebaserte tjenester, men vil kunne 

øke behovet for sykehjemsplasser. 

Fredrikstad fikk omtrent samme tilskudd til ressurskrevende tjenester i 2016 pr. innbygger som 

landsgjennomsnittet. 
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6.1 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie 
og omsorg (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 18 337 18 467 16 969 17 440 

Sarpsborg 16 982 18 016 16 021 17 365 

Moss 16 087 15 473 13 779 15 747 

Drammen 16 848 16 715 14 954 14 941 

Kristiansand 15 522 15 099 14 750 14 907 

Sandnes 17 228 17 822 16 776 17 501 

ASSS uten Oslo 17 841 18 216 16 593 17 111 

KOSTRA-gruppe 13 17 195 17 509 15 856 16 418 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Fredrikstad brukte omtrent 17.400 kr pr. innbygger til PLO i 2016, etter behovskorreksjon. Det er 

omtrent 1.000 kr mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 82 mill. kr. 

Utgiftsnivået er nest høyest blant sammenligningskommunene, etter Sandnes. 

Utgiftene til PLO har gått ned med omtrent 900 kr pr. innbygger de siste fire årene. Gjennomsnittet 

i kommunegruppen har sunket med 800 kr. 

Etter regnskapskorreksjonene som er gjort i denne analysen, er utgiften 18.400 kr pr. innbygger, og 

altså klart høyest blant sammenligningskommunene.  
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6.2 Prioritet – Institusjoner (f253+261) – andel av netto 
driftsutgifter til PLO 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 42,5 % 41,4 % 42,1 % 45,1 % 

Sarpsborg 42,9 % 42,1 % 43,4 % 42,8 % 

Moss 36,2 % 36,4 % 37,6 % 33,0 % 

Drammen 49,4 % 48,1 % 47,5 % 47,3 % 

Kristiansand 43,1 % 43,3 % 43,4 % 42,4 % 

Sandnes 30,3 % 33,1 % 35,9 % 36,8 % 

ASSS uten Oslo 45,1 % 0,0 % 44,3 % 44,6 % 

KOSTRA-gruppe 13 43,4 % 43,5 % 43,3 % 43,5 % 

Det er alminnelig antatt at PLO i kommunene bør jobbe etter LEON-prinsippet, med sterk vekt på 

hjemmebaserte tjenester og egenmestring. I noen kommuner går to tredeler av PLO-utgiftene til 

hjemmebaserte tjenester.  

Fredrikstad har en lite hjemmebasert tjeneste. 45 % av utgiftene i PLO går til institusjonsdelen 

(pleie og drift av lokaler). Det er 2 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det 

er nest mest blant sammenligningskommunene. I Moss går to tredeler av utgiftene til hjemme-

baserte tjenester og aktivisering. 

I Fredrikstad har andelen institusjonsomsorg økt med 3 prosentpoeng de siste fire årene.  

I Kommunegruppe 13 har andelen vært stabil i samme periode. 
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6.3 Dekningsgrad – Plasser institusjon i prosent av innbyggere 
over 80 år 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Plasser i  
institusjon i %  

av innbyggere 80  
år over  

Netto utgift  
pr. plass i  

institusjon, korrigert for  
utleie  

Fredrikstad 16,2 % 1 020 993 

Sarpsborg 17,3 % 992 101 

Moss 12,2 % 1 021 541 

Drammen 16,5 % 884 150 

Kristiansand 17,6 % 801 760 

Sandnes 19,4 % 813 455 

ASSS uten Oslo 19,2 % 875 531 

KOSTRA-gruppe 13 16,4 % 960 641 

Vi har sett at netto utgifter til pleie i institusjon er 36 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13. Høye utgifter til institusjon kan komme av høy sykehjemsdekning (og 

barneboliger) eller høye utgifter pr. plass. 

Fredrikstad har middels høy sykehjemsdekning og høye brutto driftsutgifter pr. plass. Antall plasser 

i institusjon tilsvarer 16 % av innbyggere over 80 år. Det er det samme som gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13. Det er nest lavest av sammenligningskommunene. I Moss har bare 12 % 

dekning. 

Netto driftsutgift pr. plass er 1,02 mill. kr. Det er omtrent 60.000 kr mer enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen og nest høyest blant sammenligningskommunene. Forskjellen i enhetspris 

mellom Fredrikstad og kommunegruppen utgjør 36 mill. kr (608 plasser). 

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  45 

6.4 Dekningsgrad – Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 12,2 % 11,9 % 11,6 % 11,5 % 

Sarpsborg 12,2 % 12,7 % 13,3 % 12,5 % 

Moss 8,7 % 8,9 % 7,7 % 7,7 % 

Drammen 13,3 % 13,5 % 12,2 % 13,7 % 

Kristiansand 12,6 % 12,3 % 12,3 % 11,7 % 

Sandnes 11,4 % 12,0 % 12,8 % 13,4 % 

ASSS uten Oslo 14,3 % 14,4 % 14,2 % 14,2 % 

KOSTRA-gruppe 13 12,4 % 12,3 % 12,3 % 11,6 % 

11 % av innbyggere over 80 år er på institusjon. Det er det samme som gjennomsnittet i 

Kommunegruppe 13. Det er nest lavest av sammenligningskommunene. I Moss er bare 8 % av de 

eldre på sykehjem.  
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6.5 Prioritet – Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Mottakere av  
hjemmetjenester pr. 

1000  
innbyggere  

Netto driftsutgift  
pr. bruker av  

hjemmebaserte tjenester 
(254)  

Fredrikstad 41 211 233 

Sarpsborg 40 234 412 

Moss 46 213 150 

Drammen 43 158 727 

Kristiansand 43 162 947 

Sandnes 28 263 314 

ASSS uten Oslo 31 237 236 

KOSTRA-gruppe 
13 

36 215 426 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

De behovskorrigerte utgiftene til hjemmebaserte tjenester i Fredrikstad er 35+43=78 mill. kr høyere 

enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Høye utgifter kan komme av mange brukere eller høye 

utgifter pr. bruker. 

Fredrikstad har en dekningsgrad på 41 promille av befolkningen og en netto enhetskostnad på 

211.000 kr. Dekningsgraden i kommunegruppen er 36 promille. Forskjellen i dekningsgrad utgjør 

omtrent 80 mill. kr. 

Enhetsprisen er middels, etter korreksjonene som er gjort i regnskapet. Netto utgift pr. bruker 

(211.000 kr+13.000 kr=224.000 kr) er på nivå med gjennomsnittet i kommunegruppen (225.000 kr, 

det er en regnefeil i figuren) og midt i laget blant sammenligningskommunene. 

Dette er en overfladisk sammenligning. Hjemmetjenesten omfatter mange tjenester og flere typer 

brukere, både eldre, funksjonshemmede (mest PU-klienter) og folk med psykiske lidelser. 

KOSTRA-tallene kan skjule store forskjeller mellom eldreomsorgen og omsorgen for PU-klienter. 

Hvis utgiftene innen PU er høye pr. bruker, kan det forklare høye samlede kostnader i 

hjemmebaserte tjenester. 
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6.6 Dekningsgrad – Andel innbyggere 80 år og over i bolig med 
heldøgnsbemanning 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,1 % 

Sarpsborg 3,4 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 

Moss 7,6 % 7,7 % 7,4 % 7,1 % 

Drammen 0,8 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 

Kristiansand 2,2 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 

Sandnes 4,9 % 3,4 % 2,3 % 1,7 % 

ASSS uten Oslo 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 

KOSTRA-gruppe 13 3,6 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % 

Høye kostnader til hjemmebaserte tjenester kan ha flere årsaker og blant annet komme av mange 

heldøgnsbemannede boliger for de ulike brukergruppene. I Fredrikstad bor kun 1 % av eldre over 

80 år i en bolig med heldøgns bemanning. Dette er en tredel av gjennomsnittet i kommunegruppen 

og nest lavest blant sammenligningskommunene.  

Den samlede dekningen av heldøgnstilbud til eldre er forholdsvis lav.  

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  48 

6.7 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innb. 261 
Institusjonslokaler (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 737 780 947 960 

Sarpsborg 831 872 887 1 002 

Moss 669 592 669 549 

Drammen 1 012 928 970 887 

Kristiansand 720 579 825 875 

Sandnes 613 727 562 508 

ASSS uten Oslo 803 806 868 922 

KOSTRA-gruppe 13 770 802 819 848 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Utgiftene til institusjonslokaler i Fredrikstad er middels høye. Behovskorrigerte netto utgifter er 

1.000 kr pr. innbygger. Det er 100 kr over gjennomsnittet i kommunegruppen og nest høyest blant 

sammenligningskommunene. Utgiftene er økt med 200 kr pr. innbygger de siste fire år i 

Fredrikstad. De har økt med omtrent 100 kr i kommunegruppen. 

6.8 Brutto driftsutgifter har økt uten at det har skjedd en vridning 
av tilbudet fra institusjon til hjemmetjenester  

Ett av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor PLO-sektoren, er fordelingen av ressursene 

mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den 

rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for 

brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at tjenesten bør gis 

på laveste effektive omsorgsnivå og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som mulig. Det betyr 

stor vekt på hjemmebaserte tjenester og aktivisering. 

Vi har brukt data fra KOSTRA til å beskrive utviklingen de siste 15 årene for utgiftene til pleie og 

omsorg i faste 2016-priser.  
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Figur 6-1: Bruttoutgifter 2000 til 2016 i faste 2016-priser for pleie og omsorg fordelt på hjemmeboende, 
aktivisering og institusjon. Kilde: KOSTRA og egne beregninger 

I perioden fra 2000 til 2016 har de samlede utgiftene økt med rundt 620 mill. kr. Økningen har vært 

noe sterkere for hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, med en noe sterkere vekst for 

institusjonstjenesten. Kommunen har brukt drøyt halvparten av utgiftene på hjemmebaserte 

tjenester siden 2010, slik figuren under viser. Disse tjenestene blir gitt til eldre, mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer. 

 

Figur 6-2: Bruttoutgifter 2000 til 2016 i faste 2016-priser for pleie og omsorg fordelt på hjemmeboende, 
aktivisering og institusjon. Prosentvis fordeling. Kilde: KOSTRA og egne beregninger 
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I denne perioden er tendensen for landet for øvrig en vridning fra institusjonsbasert omsorg til mer 

hjemmebasert omsorg i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og BEON-prinsippet. 

Utviklingen i Fredrikstad er altså ikke på linje med det som er vanlig i mange andre kommuner og 

landet for øvrig. 

Andelen av utgiftene som blir brukt på institusjon er i 2016 helt på linje med landet som helhet som 

hadde en andel på 44 %. For landet som helhet har andelen blitt redusert hvert år siden 2009. Os 

og Stjørdal er blant kommunene som har satset mest på hjemmebasert omsorg. Her er andelen 

som blir brukt på institusjon på rundt 20 %. Situasjonen i disse kommunene viser at også 

Fredrikstad har potensial for betydelig økt satsing på tjenester i hjemmet. 
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6.9 Kvalitetsindikatorer fra Kommunebarometeret 2017 
Fredrikstad ble rangert som nr. 379. plass av landets over 420 kommuner innenfor pleie og omsorg 

i Kommunebarometeret til Kommunal Rapport i 2017. Pleie- og omsorgstjenester har hatt en 

negativ utvikling siden 2010.  

Nøkkeltall for alle indikatorerene og kommunens karakter framgår av figuren under.  
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7 Tjenesteprofilen innen pleie og 
omsorg  

7.1 Agenda Kaupangs database for pleie og omsorgstjenester  
Dataene i KOSTRA er ikke alene nok til å konkludere rundt Fredrikstads prioriteringer av tjenester 

innen PLO. Kostra skiller ikke på brukergruppe og viser yngre og eldre brukere sammen for både 

aktivitet og service, hjemmetjenester og institusjonstjenester.  

I Agenda Kaupangs database foretar vi en detaljert analyse på nivået under kostrafunksjonen og 

fordeler utgifter til personer med psykisk utviklingshemming eller medfødt/tidlig ervervet 

utviklingsforstyrrelser, psykisk helse og andre somatisk syke og eldre.2 

Vi bruker et dekomponert regnskap der vi ser netto driftsutgifter for kostrafunksjonene 234 og 254 

sammen og 253 og 261 sammen. Tilskudd til ressurskrevende tjenester fordeler vi også ut på 

brukergruppene. 

Vi bruker utgiftsbehovet i inntektssystemet for kommunene til å gjøre kommuner sammenliknbare. 

Kommuner vi har samlet inn opplysninger fra for forskjellige år fra 2014-2016 korrigeres med 

kommunal deflator. Vi har beregnet et gjennomsnitt av 12 kommuner i databasen for 

sammenlikning.  

Utvalgte kommuner er blant dem Agenda Kaupang har jobbet med innenfor PLO, og som vi derfor 

har god kjennskap til. Dette medfører at vi i tillegg til å sammenligne, også kan si noe om årsaks-

sammenhenger, omsorgsprofiler mv. Hensikten med sammenligningen er å sammenligne 

prioriteringer og kostnadsnivå mellom ulike kommuner, med formål om å kunne lære av andre 

(beste praksis). 

Kommunene som er valgt ut fra databasen, er: 

► Mandal 

► Karmøy 

► Nittedal 

► Halden 

► Tønsberg 

► Gjennomsnitt for 12 kommuner3  

 

Analysene våre viser blant annet: 

► Netto driftsutgifter til brukergruppene fordelt på innbyggere. 

► Netto driftsutgifter til type tjeneste for personer med utviklingshemning  

► Dekningsgrader (plasser/brukere pr. 1000 innbyggere) 

► Årsverk til tjenestene 

                                                      
2 I analysen benyttes kategorien Andre brukere, hovedsakelig eldre. Denne kategorien favner ulike brukere, 
men er primært brukere med aldersrelaterte sykdommer og funksjonsnedsettelser. I tillegg favner 
brukergruppen brukere som har behov relatert til ME, MS, ALS og tilsvarende 
3 Består av store og mellomstore kommuner fra Agenda Kaupangs database innen PLO 
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«Omposteringer» mellom kostrafunksjoner i analysen 

I vår detaljerte analyse har vi foretatt en del «omposteringer» fra kommunens opprinnelige 

kostrafordeling av regnskapet for 2016. Noen av disse omposteringene bør føre til endret 

registreringspraksis for innrapporteringen av regnskap 2017. Tilsvarende korrigeringer er gjort 

hovedanalysen for KOSTRA. 

► Korttidsplasser på helsehuset var ført på f. 256 og er overført til f.253 (11,5 mill.kr) 

► Tjenester til voksne med 100 % plass i bolig er ført som «avlastning» på f. 253, men burde 

vært ført som tjenester i bolig på f. 254. Dette er rettet i 2017-regnskapet. (Kostrafunksjon 

253 reduseres med 34 mill. kroner og kostrafunksjon 254 økes med 34 mill. kr) 

► Lønn til etatslederne er ført på tjenestens kostrafunksjon, skulle vært ført på f.120 (3 mill. 

kroner) 

► Lønn til kommuneoverleger er ført på tjenestenes kostrafunksjon, skulle vært ført på f.120 

(2,3 mill. kr) 

► Netto driftsutgifter til catering/kantine er ført på f. 253. Vi har flyttet dette til kostrafunksjon 

320. (2,7 mill.kr) 

► Kjøkkentjenestene er fordelt mellom f. 254 og f. 253 (254 økt/253 redusert med 7,5 mill.kr) 

► Boliger til voksne med psykisk sykdom og rus er flyttet fra f. 243 sosialtjeneste til f. 254    

(22 mill.kr).  

► Diverse mindre feilføringer mellom f. 254 og f. 253 er rettet i analysen 

7.2 Prosentvis fordeling av kommunens netto driftsutgifter 
I figuren under har vi foretatt en prosentvis fordeling av kommunens samlede netto utgifter innen 

pleie og omsorg på ulike brukergrupper.  

 

Figur 7-1 Andel av utgiftene som går til de forskjellige brukergruppene innen Kostrafunksjonene i PLO i 2016 

 

Totalt benyttes ca. 67 % av kostnadene til andre brukere, i hovedsak eldre. 37 %, og dermed 

hovedvekten av kommunens kostnader innen pleie og omsorg, benyttes til sykehjemsplasser til 

eldre. Kommunens kostnader overfor psykisk utviklingshemmede og mennesker med medfødt 
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utviklingsforstyrrelse utgjør ca. 27 % av de samlede pleie og omsorgskostnadene, hvor ca. 4 % 

benyttes til barn og unge innenfor samme kategori. Når det gjelder fagområdet psykisk helsearbeid 

og rus utgjør dette 6 % av kostnadene og er i hovedsak knyttet til voksne brukere.  

7.3 Netto driftsutgifter fordelt på ulike brukergrupper 
Figuren under viser netto driftsutgifter til PLO, og hvordan disse fordeler seg mellom ulike 

brukergrupper når det korrigeres for behov mellom de ulike kommunene i sammenligningsutvalget. 

 

Figur 7-2 Andel av utgiftene som går til de forskjellige brukergruppene innen Kostrafunksjonene i PLO i 2016 
pr innbygger korrigert for behov 

 

Tabellen viser at Fredrikstads utgifter til pleie og omsorg ligger i det øverste sjiktet i vår 

sammenligning og over snittet for de 12 utvalgte kommunene, heretter kalt referansegruppen. 

KOSTRA-analysen presentert tidligere i rapporten, viste også at Fredrikstad hadde høye utgifter. 

Kommunene i vår database er ulike, men mange har et høyere kostnadsnivå enn for eksempel 

kommunegruppene de tilhører. Dette er viktig å ha med seg inn i den videre analysen.  

Utgifter til brukergruppen Andre brukere, i hovedsak eldre varierer mellom kommunene. Utgiftene i 

Fredrikstad til denne brukergruppen ligger på gjennomsnittet for referansegruppen. Fredrikstads 

utgifter til brukergruppen psykisk helse/rus ligger også omtrent på gjennomsnittet i 

referansegruppen. Bildet endres betydelig når vi ser på utgifter til brukergruppen mennesker med 

psykisk utviklingshemming hvor Fredrikstad bruker nesten 1000 kroner mer pr. innbygger enn 

gjennomsnittet for referansegruppen. Dette utgjør om lag 80 mill. kroner pr år. 

I figuren under skal vi se hvordan utgiftene fordeler seg på de ulike brukergruppene når vi skiller på 

alder over og under 18 år. 
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Figur 7-3: Nettodriftsutgifter fordelt på ulike brukergrupper. Kilde: Kommuneregnskap og data fra kommunene 

 

Som vi har vist tidligere, bruker Fredrikstad forholdsvis mye ressurser på institusjonstjenesten for 

eldre. Figuren viser at dette også er tilfelle i mange av sammenligningskommunene og at utgiftene i 

Fredrikstad ligger på nivå med referansegruppen. 

Vi har tidligere sett at Fredrikstads kostnader til hjemmeboende ligger i det øvre sjiktet når vi 

analyserer data på KOSTRA-nivå. I figuren over har vi fordelt kostnadene til hjemmetjenester på 

ulike brukergrupper. Vi ser da at bildet endres noe. Fredrikstad ligger på et mellomnivå. Tre 

kommuner har lavere utgifter enn Fredrikstad. Utgiftene i Fredrikstad ligger noe høyere enn 

gjennomsnittet i referansegruppen. Kommunens utgifter til tjenester definert som hjemmetjenester i 

KOSTRA, må derfor sees i sammenheng med tjenester til mennesker med psykisk 

utviklingshemning og psykisk helse/rus, og tjenester i heldøgnsbemannede boliger for eldre. 

Vi ser at alle kommunene, bortsett fra Nittedal, har et tilbud om tjenester i heldøgnsbemannede 

boliger til Andre brukere, i hovedsak eldre. Kommunen har forholdsvis lave utgifter til dette, 

betydelig lavere enn referansegruppen.  

Kommunens kostnader innen psykisk helse og rus er knyttet til voksne. Fredrikstad har oppgitt å ha 

svært lave utgifter til barn innen det samme fagområdet. Dette er også tilfelle i flere av de øvrige 

kommunene i sammenligningen hvor utgiftene ligger blant annet på helsestasjon.  

Når det gjelder kostnader til utviklingshemmede mv. over 18 år, ligger Fredrikstads kostnader nest 

høyest i sammenligningen og betydelig høyere enn snittet i referansegruppa korrigert for behov.  

Når det gjelder psykisk utviklingshemmede mv. under 18 år, ser vi at kommunenes utgifter varierer 

fra 135 til 1151 kr pr. innbygger (totalt sett) og at Fredrikstads utgifter med 615 kr ligger noe over 

gjennomsnittet i sammenligningsutvalget.  
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7.4 Andre brukere, i hovedsak eldre 
Fredrikstad ligger i mellomsjiktet i vår sammenligning når det gjelder antall brukere innenfor 

kategorien Andre brukere, i hovedsak eldre. I figuren under ser vi hvordan dette fordeler seg på 

ulike tjenester til målgruppen. For å få sammenlignbare tall mellom kommunene er det korrigert for 

forskjeller i behov før brukerne er fordelt på de forskjellige tjenestene og det er beregnet hvor 

mange dette utgjør pr. 1 000 innbyggere i de forskjellige kommunene.  

 

Figur 7-4: Brukere/plasser fordelt på tjenester til andre brukere, i hovedsak eldre. Andel brukere pr. 1 000 
innbygger korrigert for behov 

 

Figuren viser at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder andel brukere fordelt på 

de ulike tjenestene. Fredrikstad ligger omtrent på gjennomsnittet i utvalget når det gjelder andel 

brukere pr. 1 000 innbygger korrigert for behov samlet sett.  

Andel brukere som mottar trygghetsalarm i Fredrikstad er lavest i sammenlikningen, med 5,8 

brukere. Mandal ligger høyest i sammenligningen med 19,4 brukere.  

Andel brukere med matombringing varierer. Tre kommuner har ikke dette tilbudet. Fredrikstad har 

nest flest brukere, med 4,7 brukere pr. 1000 korrigert for behov.  

Når det gjelder andel brukere som deltar i dag- og aktivitetstilbud og støttekontakt, ligger dette på 

gjennomsnittet i referansegruppen. 

Andel brukere med tjenester organisert som BPA og omsorgslønn, er høyere i Fredrikstad enn i de 

øvrige kommunene i sammenlikningen.  

Fredrikstad ligger lavt når det gjelder andel plasser i bolig med heldøgns bemanning. Andelen 

plasser i kommunen utgjør 1,1 plasser. Snittet for referansegruppen er 2,7.  
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Når det gjelder institusjon, varierer andelen brukere fra 5,4 til 8,1. Fredrikstad med 7,3 ligger høyt 

sammen med Tønsberg og Mandal. Gjennomsnittet for referansegruppen ligger 0,7 plasser lavere. 

Hjemmetjenester, i hovedsak til eldre 

I neste figur viser vi årsverk pr. 1 000 innbyggere korrigert for behov knyttet til praktisk bistand og 

hjemmesykepleie. 

 

Figur 7-5: Oversikt over årsverk i hjemmebasert omsorg, pr. 1 000 innbygger justert for behov4 

 

Figuren viser variasjoner i hvordan kommunen prioriterer praktisk bistand og hjemmesykepleie til 

brukergruppen Andre brukere, i hovedsak eldre. Fredrikstad ligger i det øvre sjiktet i 

sammenlikningen når vi ser på kapasitet (årsverk) innenfor denne tjenesten samlet pr. 1 000 

innbyggere. Andel årsverk innen praktisk bistand ligger på nivå med gjennomsnittet i 

referansegruppa. Årsverk til hjemmesykepleie ligger på nivå med Tønsberg med 4,1 årsverk pr. 1 

000 innbygger. Dette er 0,5 årsverk høyere enn gjennomsnittet for referansegruppen.  

Kostnader pr. sykehjemsplass 

Kostnader til sykehjem varierer mellom kommunene. Når det gjelder kostnad pr. plass, er det 

kostnader til bemanning og ikke kostnader til bygningsdrift som har den største betydningen.  

I figuren under ser vi på kommunenes kostnader pr. sykehjemsplass. 

                                                      
4 Mandal skiller ikke ut årsverk til praktisk bistand. Årsverk er fordelt basert på vedtakstimer for 2015. Karmøy 
har ikke skilt ut årsverk til praktisk bistand. Årsverkene til hjemmesykepleie inneholder også årsverk til praktisk 
bistand 
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Figur 7-6: Netto driftsutgifter pr. sykehjemsplass i 2016 

 

Figuren viser at netto kostnader pr. sykehjemsplass varierer fra Karmøy med 1 161 000 kr pr. plass 

til Tønsberg med 820 000 kr. Gjennomsnittet i referansegruppen utgjør 962 000 kr pr. plass, 

100 000 kr høyere enn hva en sykehjemsplass kostet å drifte i Fredrikstad i 2016.  

7.5 Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming  

Netto driftsutgifter pr. innbygger under 18 år 

Hvilke tjenester som ytes til denne målgruppen, varierer kommunene imellom. I neste figur viser vi 

hvordan netto driftsutgifter til psykisk utviklingshemmede eller medfødt/tidlig ervervet 

utviklingsforstyrrelser pr. innbygger under 18 år er fordelt på ulike typer tjenester. 
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Figur 7-7: Brutto driftsutgifter psykisk utviklingshemmede mv. 0–17 år 

 

Figuren viser: 

• Hovedvekten av utgiftene i Fredrikstad er knyttet til avlastning i bolig og er høye 

• Utgifter til barnebolig driftet av andre enn kommunen er høye, mens barnebolig i egen regi er i 

det lave sjiktet 

• Utgifter til avlastning i familier varierer mellom kommunene. Fredrikstads kostnader ligger rett 

over gjennomsnittet i referansegruppen med 253 kr pr. innbygger 0–17 år 

• Alle kommunene har utgifter til omsorgslønn. Utgiftene varierer. Fredrikstad ligger under 

gjennomsnittet for referansegruppen 

• Få av kommunene i vår sammenligning har ambulante tjenester for barn og unge. Dette 

inkluderer Fredrikstad 

• Alle kommunene, utenom Mandal, har tjenester organisert som BPA/PA (brukerstyrt personlig 

assistanse) for barn og unge  

• Kostnader til støttekontakt varierer mellom kommunene, fra 0 kr (Karmøy) til 250 kr 

(Tønsberg). Fredrikstads utgifter til dette formålet ligger betydelig over gjennomsnittet i 

referansegruppen med 228 kr pr. innbygger 0–17 år 

Netto driftsutgifter pr. innbygger over 18 år 

I neste figur viser vi netto driftsutgifter til psykisk utviklingshemmede mv. pr. innbygger i alderen 

18–67 år. I denne oversikten er ikke tilskuddet til ressurskrevende brukere fratrukket. Vi presiserer 

at én bruker kan ha flere tilbud, for eksempel både avlastning og støttekontakt.  

Fredrikstad
16

Mandal 16 Karmøy 15 Nittedal 14 Halden 14 Tønsberg 14
Snitt 12
utvalgte

Støttekontakt 228 34 0 58 0 250 83

Brukerstyrt personlig assistanse 136 0 3 337 53 257 153

Ambulerende miljøarbeidertjeneste 0 0 11 0 0 267 155

Omsorgslønn 190 223 94 43 251 284 265

Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 253 126 213 106 12 602 247

Avlastning  - bolig Ikke i egen regi 1286 0 0 1092 2557 69 528

Avlastning  - bolig Egen regi 1976 1106 954 1528 0 2369 1628

Barnebolig driftet av andre 845 0 0 729 0 0 234

Barnebolig egen regi 191 905 195 0 128 401 420

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. (ikke fratrukket tilskudd ress.krev 
brukere)  til barn og unge pr. innbygger 0-17 år



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  60 

 

Figur 7-8: Driftsutgifter psykisk utviklingshemmede pr. voksne innbygger 18–67 år 

 

Figuren viser blant annet følgende: 

• Halden har høyest utgifter pr. innbygger 18–67 år samlet sett. Utgiftene er i hovedsak knyttet til 

tjenester i bolig. Fredrikstads kommunes kostnader til dette formålet ligger nest høyest i 

sammenligningen og over nivået for referansegruppen. Kommunen ivaretar dette i egen regi 

• Utgifter til avlastning i bolig varierer mellom kommunene og utgiftene er relativt lave 

• Figuren viser at alle kommunene har utgifter til omsorgslønn og at utgiftene til dette er høye i 

Fredrikstad 

• Flere av kommunene har ikke oppgitt å ha utgifter til BPA-ordning for denne brukergruppen, 

mens Fredrikstad har høye utgifter til dette formålet 

• Alle kommunene har utgifter til støttekontakt. Utgiftene i Fredrikstad ligger lavt og under 

gjennomsnittet for referansegruppen 

• Kostnader til arbeid- og aktivitetstilbud varierer. Fredrikstads utgifter ligger på et mellomnivå i 

sammenlikningen  

• Flere av kommunene i vår sammenligning, inkludert Fredrikstad, har skilt ut utgifter til 

ambulante tjenester for brukergruppen. Fredrikstad har nest høyest utgifter til dette og over 

gjennomsnittet i referansegruppen 

7.6 Årsverk og andel plasser i boliger  
Vi ser her nærmere på årsverk og andel plasser i bolig med personalbase. Figuren under viser 

plasser pr. 1 000 relevante innbyggere 18–67 år, det vil si de innbyggerne som er i målgruppen.  

 

Fredrikstad
16

Mandal 16 Karmøy 15 Nittedal 14 Halden 14 Tønsberg 14
Snitt 12
utvalgte

Ambulerende miljøarbeidertjeneste 196 642 144 0 0 0 171

Arbeids- og aktivitetstilbud Ikke i egen regi 0 0 0 0 0 0 26

Arbeids- og aktivitetstilbud  Egen regi 541 648 898 286 934 186 545

Støttekontakt/organisert fritidstilbud 112 36 200 68 399 39 157

Brukerstyrt  personlig assistanse (BPA) og
personlig assistanse (PA)

206 0 5 0 93 0 94

Omsorgslønn 430 105 30 107 186 73 71

Privat avlastning (Oppdragsavtaler) 79 12 38 28 9 63 21

Avlastning  - bolig Ikke i egen regi 419 0 0 0 1697 15 208

Avlastning  - bolig Egen regi 304 80 190 50 0 306 133

Bofellesskap kjøp 384 0 0 777 337 239 417

Bofellesskap egen regi 5902 2864 5402 4274 9225 5464 5757
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Figur 7-9 Årsverk og andel plasser psykisk utviklingshemmede mv. – plass pr. 1 000 innbyggere 18–67 år 

 

Det fremgår av figuren en svak statistisk sammenheng mellom andel plasser og andel årsverk pr. 

plass. Kommuner med lav andel boliger for formålet, har gjennomgående høyere bemanning pr. 

bruker enn det vi ser i kommuner med høy andel plasser. Dette kan henge sammen med at de 

brukerne som får et slikt tilbud, er de som har høyest omsorgsnivå og et omfattende behov for 

tjenester. For de kommunene som har mange plasser avsatt til dette formålet, vil det oftest være 

en større variasjon i brukergruppen og behov for tjenester vil variere, fra lette behov til svært 

omfattende behov. 

Figuren viser at antall årsverk i Fredrikstad kommune ligger over snittet i forhold til andel plasser til 

brukergruppen. Figuren viser en variasjon, hvor noen kommuner har lavere andel årsverk pr. plass, 

og noen høyere. Dette henger selvsagt sammen med brukernes behov, men de bygningsmessige 

strukturene for boliger, dagtilbud mv. spiller også inn her. En utfordring som kan påvirke behov for 

årsverk i bolig er andel brukere med mindre tilbud om dag- og aktivitetstilbud enn det de ønsker. 

Årsaken til dette kan blant annet være manglende kapasitet på dag- og aktivitetstilbud. 
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8 Kommunehelse 
Helse omfatter funksjonene 232 helsestasjoner, 233 folkehelse og 241 behandling (fastlege, fysio 

og legevakt). Utgiftsbehovet pr. innbygger er beregnet til 95 % av landsgjennomsnittet. Behovet er 

under 100 %, fordi Fredrikstad har mange eldre, men små avstander og stordriftsfordeler, se 

figuren under.  

Fredrikstad hadde lave utgifter til helsetjenesten i 2016. Netto driftsutgift var 171 millioner kroner. 

Samlede behovskorrigerte utgifter var 7 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 

Sarpsborg og Sandnes driver tjenesten 10 million kr billigere enn Fredrikstad. 

Funksjon 241 behandling var 3 mill. kr billigere enn kommunegruppen. 233 Folkehelse var 5 mill. kr 

billigere. Fredrikstad har middels god legedekning. 
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8.1 Prioritet – Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, 
kommunehelsetjenesten 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 2 072 2 469 2 221 2 260 

Sarpsborg 2 086 2 271 2 217 2 121 

Moss 2 099 2 248 2 142 2 292 

Drammen 2 355 2 384 2 628 2 561 

Kristiansand 2 080 2 085 2 242 2 299 

Sandnes 1 984 2 003 1 963 2 122 

ASSS uten Oslo 2 207 2 282 2 320 2 386 

KOSTRA-gruppe 13 2 208 2 267 2 302 2 351 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Fredrikstad brukte omtrent 2.300 kr pr. innbygger til helsetjeneste i 2016. Det er nesten 100 kr 

mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i laget blant sammenligningskommunene. 

Utgiftene til helse har økt med 200 kr siden 2013. I kommunegruppen er utgiftene redusert med 

100 kr pr. innbygger. 
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8.2 Prioritet – Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og 
rehabilitering pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1 415 1 785 1 580 1 621 

Sarpsborg 1 388 1 579 1 498 1 434 

Moss 1 602 1 681 1 576 1 746 

Drammen 1 509 1 497 1 652 1 543 

Kristiansand 1 321 1 316 1 383 1 338 

Sandnes 1 279 1 283 1 231 1 358 

ASSS uten Oslo 1 443 1 495 1 492 1 526 

KOSTRA-gruppe 13 1 487 1 531 1 554 1 576 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Det er funksjon 241 behandling som er størst i helsetjenesten. Fredrikstad brukte 1.600 kr pr. 

innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt. Det er 50 kr mer enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og tredje høyest blant sammenligningskommunene. Utgiften pr. innbygger har 

steget med omtrent 200 kr pr. innbygger siden 2013. I kommunegruppen har utgiften steget med 

100 kr i samme periode. 

 

Høye utgifter til behandling pleier å komme av dyr legevakt, kommunalt ansatte fastleger eller mye 

kommunal service for fastlegene. 
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8.3 Dekningsgrad – Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 10,7 10,7 10,9 10,6 

Sarpsborg 10,7 11,1 11,3 11,9 

Moss 12,6 12,8 13,2 13,4 

Drammen 10,7 10,9 10,6 11,2 

Kristiansand 9,8 9,9 10,4 10,3 

Sandnes 8,0 8,0 8,1 8,5 

ASSS uten Oslo 9,5 9,7 9,7 9,8 

KOSTRA-gruppe 13 9,6 9,8 10,0 10,3 

Det er middels god legedekning i Fredrikstad. Det er 10,6 årsverk lege i kommunehelsetjenesten 

pr. 10.000 innbygger. Det er 0,3 årsverk mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i 

laget blant sammenligningskommunene. Legedekningen har vært stabil de siste tre årene. 
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9 Sosiale tjenester 
Sosialtjenesten omfatter funksjonene 242 veiledning, 243 rusomsorg, 273 vernet arbeid, 275 

introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen og 281 sosialhjelp. 275 introduksjons-

ordningen er helt finansiert med statstilskudd (integreringstilskuddet) og holdes utenfor analysen. 

Utgiftsbehovet for sosialtjenester er beregnet til omtrent 123 % av landsgjennomsnittet. Det høye 

behovet kommer av at Fredrikstad er en stor by med mange flyktninger uten integreringstilskudd og 

mange uføre, se figuren under.  

Fredrikstad har ifølge det avlagte regnskapet høye utgifter til sosialtjeneste. Netto bokført utgift var 

272 millioner kroner. Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter er 14 mill. kr høyere enn 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og høyest blant sammenligningskommunene. Drammen og 

Sarpsborg drev sosialtjenesten omtrent 55 mill. kr billigere enn Fredrikstad i 2016.  

 I prosjektet er det påvist feilføringer i regnskapet som påvirker analysen. Netto utgifter på 22 mill. 

kr til botilbud innen rus/psykiatri er ført på sosialtjenesten, men hører egentlig hjemme innen pleie 

og omsorg. Etter denne korreksjonen er sosialutgiftene i Fredrikstad 8 mill. kr lavere enn gjennom-

snittet i kommunegruppe 13.  

De funksjonene som drives med høyere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen er: 

veiledning (5 mill.) og arbeidstiltak (3 mill.). De funksjonene som drives med lavere utgifter enn 

gjennomsnittet i gruppen er: kvalifiseringsordningen (1 mill.), økonomisk sosialhjelp (12 mill.) og 

rusomsorg (19-22=-3 mill. etter korreksjon).  

 

Store deler av sosialutgiftene i norske kommuner er knyttet til arbeidet med flyktninger. Antall 

flyktninger mottatt i kommunen har stor betydning for utgiftsnivået i denne tjenesten. Fredrikstad 

har under middels utgifter til flyktninger, etter størrelsen på integreringstilskuddet å dømme. 
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9.1 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger 242 Råd, 
veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 696 696 639 828 

Sarpsborg 630 605 525 580 

Moss 660 773 773 815 

Drammen 692 782 751 728 

Kristiansand 577 612 670 791 

Sandnes 407 387 410 391 

ASSS uten Oslo 681 702 697 776 

KOSTRA-gruppe 13 686 699 698 774 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Veiledning er den nest største deltjenesten innenfor sosialtjenesten. Fredrikstad har høye utgifter til 

veiledning. Netto utgift pr. innbygger var 828 kr i 2016. Det er 50 kr mer enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 3 million kr. Utgiften har økt med 100 kr de siste tre 

årene. Gjennomsnittet i kommunegruppen har økt med 100 kr i den samme perioden.  
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9.2 Dekningsgrad – Andelen sosialhjelpsmottakere ifht. 
Innbyggere i alderen 20–66 år 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Andelen sosialhjelpsmottakere  
i forhold til  

innbyggere i alderen  
20-66 år  

Brutto driftsutgifter  
til økonomisk sosialhjelp  

pr. mottaker  

Fredrikstad 3,5 % 51 651 

Sarpsborg 3,5 % 61 700 

Moss 4,4 % 48 340 

Drammen 3,1 % 47 457 

Kristiansand 3,5 % 44 651 

Sandnes 4,3 % 52 048 

ASSS uten Oslo 3,9 % 49 282 

Kostragruppe 13 0,0 % 0 

**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Utgiftene til sosialhjelp i Fredrikstad var 12 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 

2016, etter korreksjon for behov. Lave utgifter til sosialhjelp kan komme av lav andel 

sosialhjelpsmottakere eller lave utgifter pr. mottaker. Fredrikstad har forholdsvis lav andel 

sosialhjelpsmottakere og forholdsvis høye enhetskostnader. Den behovskorrigerte andelen 

sosialklienter er 3,5 % av innbyggere 20-66 år. Det er midt i laget blant 

sammenligningskommunene. Landsgjennomsnittet er 4,2 %. Tall for kommunegruppe 13 mangler. 

Utgiften pr. mottaker er omtrent 51 600 kr i 2016. Det er høyere enn flere av sammenlignings-

kommunene og gjennomsnittet for ASSS uten Oslo. Landsgjennomsnittet er på 46 000 kr. Tall for 

kommunegruppe 13 mangler. 

Lav dekningsgrad er årsaken til de lave utgiftene til sosialhjelp. Dekningsgraden har sunket med 

nesten et prosentpoeng de siste fire årene. Med uendret enhetspris er dette en besparelse på 20 

mill. kr.  
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10 Kommunale boliger 
Boliger omfatter KOSTRA-funksjonene 265 kommunale utleieboliger, 283 etableringshjelp og 315 

boligbygging. Det er ingen behovsberegning i denne tjenesten. 

Netto utgift til boligformål var 5 millioner kroner i 2016. Fredrikstad brukte 5 mill. kr mer på 

boligtjenester enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Utgiftene var høyere enn gjennomsnittet 

innenfor boligutleie (15 mill. kr). Utgiftene var lavere enn gjennomsnittet innenfor etableringshjelp (8 

mill. kr) og boligbygging (2 mill. kr). Volumet av utleieboliger er lavere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen.  

Utgiftene var nest høyest blant sammenligningskommunene. Fredrikstad drev utleieboliger med 

stort underskudd pr. bolig. Kristiansand drev boligutleie 26 mill. kr billigere enn Fredrikstad, 

fordi Kristiansand har et meget høyt overskudd på et stort volum av utleieboliger.  

Det er vanskelig å analysere årsaker, siden driften av kommunale boliger organiseres svært 

forskjellig i kommunene. 
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10.1 Prioritet – Netto driftsutgifter til boligformål pr. innbygger i kr 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad -85 -37 -28 61 

Sarpsborg 619 492 559 565 

Moss -132 -248 -122 -49 

Drammen 79 180 34 -130 

Kristiansand 120 142 -134 -78 

Sandnes 99 -286 20 -65 

ASSS uten Oslo 91 5 96 116 

KOSTRA-gruppe 13 -20 -28 10 2 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Det er vanskelig å analysere boligutgiftene, fordi den kommunale organiseringen av kommunale 

boliger varierer så mye. Mange kommuner har flyttet boligdrift ut av kommunekassen (foretak) og 

noen har flyttet det ut av kommunekonsernet (stiftelser, borettslag, aksjeselskaper). Det varierer 

derfor mye hvordan renter og avskrivninger kommer inn i kommuneregnskapet. 

Fredrikstad hadde netto driftsutgift på boligtjenesten på 61 kr pr. innbygger i 2016. Det er 60 kr mer 

enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest dyrest blant sammenligningskommunene. 

Drammen hadde overskudd på 129 kr pr. innbygger på denne tjenesten.  

Netto utgift til boligtjenester i Fredrikstad har økt med 150 kr pr. innbygger siden 2013. Gjennom-

snittet i kommunegruppe 13 har vært stabilt i samme periode. 
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10.2  Dekningsgrad – Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 
innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Kommunalt disponerte  
boliger pr. 1000  

innbyggere  

Netto driftsutgift  
til 265 kommunale  

boliger pr. utleid  
bolig  

Fredrikstad 18 6 672 

Sarpsborg 25 15 910 

Moss 28 -1 870 

Drammen 21 -3 535 

Kristiansand 23 -8 675 

Sandnes 13 -7 262 

ASSS uten Oslo 19 -12 744 

KOSTRA-gruppe 13 19 -4 040 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

265 Kommunale boliger er den viktigste boligtjenesten. Høye netto utgifter kan komme av mange 

utleieboliger eller høye utgifter pr. bolig. Fredrikstad leide ut 18 boliger pr. 1000 innbyggere i 2016. 

Det er en mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest minst blant sammenlignings-

kommunene. 

Kommunale boliger pleier å bli leid ut til selvkost eller etter prinsippet om markedsleie ("gjengs 

leie"). Uansett skal utleien gå med overskudd, slik at kommunen får dekket både driftsutgifter, 

vedlikehold og deler av kapitalkostnadene.  

I Fredrikstad ble boligene leid ut med underskudd, ifølge kommuneregnskapet. Netto utgift pr. 

utleiebolig var nesten 7.000 kr. Det er 11.000 kr høyere utgift enn gjennomsnittet i kommunegruppe 

13 og nest dyrest blant sammenligningskommunene. Det er 11.000 kr dyrere enn landsgjennom-

snittet. Kristiansand leide ut 23 boliger pr. 1000 innbygger med netto overskudd på 8.600 kr pr. 

bolig. Fredrikstad ville forbedret driftsresultat med 26 mill. kr med en slik tilpasning.  
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11 Kultur og idrett 
Kultur og idrett omfatter funksjonene 231 fritidstilbud, 370 bibliotek, 373 kino, 375 museer, 377 

kunst, 380 idrett, 381 idrettsanlegg, 383 kulturskole, 385 annen kultur, 386 kulturbygg. Det er ikke 

behovskorreksjon på kultursektoren. Det er svært lite lovpålagte forpliktelser i denne sektoren. 

Fredrikstad brukte i 2016 omtrent brukte 139 millioner kroner på kultur. Det er 23 millioner kroner 

mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Disse tjenestene ble drevet med lavere utgifter 

enn gjennomsnittet: bibliotek (2 mill.), kino (2 mill.), museer (1 mill. kr), idrett (4 mill.), idrettsbygg (7 

mill.) og kulturskole (10 mill. kr). Disse tjenestene var dyrere: fritidstilbud (1 mill.), kunst (1 mill.) og 

allment kulturarbeid (1 mill.). 

Ingen av sammenligningskommunene drev kulturtjenestene med lavere utgifter enn Fredrikstad. 

Utgiftene i Drammen var 60 mill. kr høyere. Drammen brukte mye mer penger til idrettsanlegg og 

kulturbygg. 

Korreksjon: Kommunen opplyser at kulturutgiftene var 3 millioner kroner høyere enn ordinært i 

2016. De ekstraordinære kostnadene gjaldt byjubileet. 

Dette betyr at kostnadsnivået på kultur i Fredrikstad er enda lavere i forhold til andre kommuner 

enn det regnskapet for 2016 viser. 

11.1 Prioritet – Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger 
i kr 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1 599 1 721 1 727 1 740 

Sarpsborg 1 525 1 623 1 494 1 811 

Moss 2 264 2 288 2 196 2 280 

Drammen 2 429 2 429 2 417 2 411 

Kristiansand 2 344 2 523 2 393 2 458 

Sandnes 2 167 1 631 2 103 2 239 

ASSS uten Oslo 2 327 2 376 2 271 2 338 

KOSTRA-gruppe 13 2 005 2 000 1 965 2 076 
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*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Fredrikstad brukte 1.700 kr pr. innbygger til kultur og idrett i 2016. Det var 300 kr mindre enn 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og lavest blant sammenligningskommunene. 

Utgiftene til kultur har økt med 150 kr pr. innbygger siden 2013. Utgiftene har økt halvparten så 

mye i kommunegruppen. 

11.2 Dekningsgrad – Andel elever (brukere) i grunnskolealder i 
kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i 
aldersgruppen 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Andel elever  
(brukere) i 

grunnskolealder  
i kommunens  

musikk- og kulturskole,  
av antall barn  

i aldersgruppen  

Korrigerte brutto  
driftsutgifter til 

kommunale  
musikk- og kulturskoler,  

pr. bruker  

Fredrikstad 4,3 % 23 524 

Sarpsborg 6,7 % 16 850 

Moss 10,9 % 26 277 

Drammen 7,9 % 18 263 

Kristiansand 11,0 % 17 812 

Sandnes 14,4 % 18 809 

ASSS uten Oslo 10,9 % 21 300 

KOSTRA-gruppe 
13 

10,8 % 19 087 

Fredrikstad brukte 2 mill. kr mindre på kulturskole enn gjennomsnittet i kommunegruppen i 2016. 

Lave utgifter til kulturskole kan komme av lav dekningsgrad eller lave utgifter pr. bruker. Fredrikstad 

har lav dekningsgrad. Det er 4 % dekning i grunnskolealder. Det er 6 % lavere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen og lavest blant sammenligningskommunene. Utgiften pr. bruker er 23.000 kr. 
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Det er 4.000 kr mer enn gjennomsnittet i gruppen og nest høyest av sammenligningskommunene. 

Det er den lave dekningsgraden som fører til de lave utgiftene. 
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12 Kirke 
Kirkeformål omfatter funksjonene 390 den norske kirke, 392 andre trossamfunn og 393 drift av 

gravplasser. 

Fredrikstad brukte ikke mye penger på kirkeformål i 2016. Netto driftsutgift var 44 millioner kroner.  

Utgiftene var like høye som gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i laget blant 

sammenligningskommunene. Tilskudd til kirken var 4,5 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i gruppen. 

Drift av gravplasser var 4 mill. kr dyrere. Tilskudd til andre trossamfunn var 0,5 mill. kr høyere. 

12.1 Prioritet – Netto driftsutgifter til funksjon 390 og 393 pr. 
innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 466 495 495 481 

Sarpsborg 515 512 563 512 

Moss 506 514 515 517 

Drammen 485 472 480 497 

Kristiansand 492 518 515 509 

Sandnes 531 509 519 497 

ASSS uten Oslo 506 514 508 510 

KOSTRA-gruppe 13 499 498 499 493 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Utgiftene til 390 den norske kirke og 393 drift av gravplasser var lave i Fredrikstad i 2016. Netto 

utgift pr. innbygger var omtrent 500 kr. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og lavest blant sammenligningskommunene. Utgiften har vært stabil siden 

2013. Det har også utgiftene i kommunegruppen. 

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  76 

13 Plan, kulturminner, natur og 
nærmiljø 

Plan mm omfatter funksjonene 301 plansaker, 302 byggesak, 303 kart/oppmåling, 335 parkdrift, 

360 naturforvaltning og 365 kulturminnevern. Det er ikke behovsberegning for dette området. 

Fredrikstad brukte ikke mye penger på disse forvaltningsoppgavene i 2016. Samlede netto utgifter 

var 49 millioner kroner. Utgiftene var like store som gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og lavest 

blant sammenligningskommunene. 

 

De funksjonene som ble drevet billigere enn gjennomsnittet i kommunegruppen var plansaker (8 

mill.) og kart/oppmåling (2 mill.). De tjenestene som hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet i 

kommunegruppen var parkdrift (2 mill.) og naturforvaltning (8 mill.).  

 

Drammen brukte 30 mill. kr mer på plan mm enn Fredrikstad i 2016. Drammen hadde mye mindre 

egenbetaling på de tjenestene som kan selvfinansieres, nemlig byggesak, plan og kart/oppmåling. 
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13.1 Prioritet – Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, 
kulturminner, natur og nærmiljø pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 511 570 524 606 

Sarpsborg 538 710 553 645 

Moss 517 639 491 648 

Drammen 912 931 902 994 

Kristiansand 793 724 754 729 

Sandnes 733 713 687 744 

ASSS uten Oslo 677 744 733 751 

KOSTRA-gruppe 13 560 583 565 605 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Figuren over viser netto driftsutgifter på forvaltningsoppgavene innenfor tekniske tjenester. Det er 

plan, byggesak, kart/oppmåling, parkdrift, naturforvaltning og kulturminnevern. Netto inntekt var 

600 kr pr. innbygger i 2016. Det er like mye som gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og lavest 

blant sammenligningskommunene. Utgiften har økt med 100 kr de siste fire årene. 

Drammen brukte 400 kr mer pr. innbygger enn Fredrikstad til disse tjenestene. 
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13.2 Prioritet – Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling 
og seksjonering pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad -68 -47 -30 0 

Sarpsborg 35 60 66 29 

Moss -12 20 -28 37 

Drammen 0 0 34 10 

Kristiansand -29 -36 -41 -72 

Sandnes 50 12 8 8 

ASSS uten Oslo -13 -2 -1 -3 

KOSTRA-gruppe 13 -15 -4 -14 -1 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Figuren viser kommunenes utgifter til de viktigste oppgavene som kan selvfinansieres, nemlig 

byggesak og deling. Fredrikstad hadde netto utgift på 0 kr pr. innbygger på disse tjenestene i 2016. 

Det er like mye som gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest lavest blant sammenlignings-

kommunene. Kommunen har utnyttet mulighetene til å finansiere disse tjenestene med gebyr fra 

søkerne. Nettoutgiften har økt med 70 kr pr. innbygger de siste fire årene.  
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14 Administrasjon, styring og 
fellesutgifter 

Administrasjon og styring omfatter funksjonene 100 politikk, 110 revisjon, 120 administrasjon, 121 

eiendomsforvaltning, 130 adm. lokaler, 180 fellesutgifter, og 285 utenfor kommunalt område. 

Funksjonene 190 utgifter til fordeling og 290 interkommunalt samarbeid er også tatt med her. Disse 

funksjonene skal gå i null, men gjør det ikke alltid. Administrasjon er et vanskelig område å 

analysere, for kommunenes regnskapspraksis varierer (tolkningen av skillet mellom tjeneste og 

administrasjon). 

Behovet for administrasjon i Fredrikstad er beregnet til 92 % av landsgjennomsnittet. Fredrikstad 

en kommune med mange innbyggere og stordriftsfordeler innen administrative oppgaver.  

Fredrikstad hadde lave utgifter til administrasjon og styring i 2016. Netto utgift var 291 millioner 

kroner. Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 7 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13 og nest høyest blant sammenligningskommunene. Sandnes brukte 50 mill. kr 

mindre. 

De funksjonene som drives billigere enn kommunegruppen er politikk (5 mill. kr), revisjon (1 mill. kr, 

administrasjon (7 mill. kr), eiendomsforvaltning (1 mill. kr) og fellesutgifter (6 mill. kr).  

De funksjonene som hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet var adm.lokaler (10 mill.), ikke-

kommunale tjenester (2 mill. kr) og interkommunale samarbeid (1 mill.). Ikke-kommunale tjenester i 

Fredrikstad gjelder blant annet Tall ship Races og drift av heve/senkebru. 

Sandnes hadde mye lavere utgifter til funksjon 120 administrasjon (45 mill. kr) og funksjon 130 

administrasjonslokaler (20 mill. kr).  
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14.1 Økonomi – Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i 
kr pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 3 781 3 966 3 990 3 880 

Sarpsborg 3 837 3 839 3 520 3 706 

Moss 4 090 3 794 4 111 3 980 

Drammen 4 029 4 097 4 237 4 126 

Kristiansand 3 865 4 056 4 013 3 863 

Sandnes 3 288 3 043 3 107 3 028 

ASSS uten Oslo 3 901 3 937 3 946 3 850 

KOSTRA-gruppe 13 3 941 3 977 3 945 3 927 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Det er utgiftene til administrasjon og styring (funksjonene 100, 110, 120, 121 og 130) som er de 

viktigste innenfor sektoren administrasjon og fellesutgifter. Fredrikstad brukte 3 900 kr pr. inn-

bygger på administrasjon og styring i 2016. Det er 50 kr mindre enn gjennomsnittet i kommune-

gruppe 13. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Sandnes var 850 kr billigere (65 

mill. kr). 

Utgiftene til administrasjon og styring i Fredrikstad har økt med 100 kr pr. innbygger de fire siste 

årene. Tilsvarende har utgiftene i kommunegruppen vært stabile. 
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14.2 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger 120 
Administrasjon (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 2 697 2 985 2 955 2 864 

Sarpsborg 2 974 3 031 2 726 2 948 

Moss 2 972 2 585 2 683 2 610 

Drammen 2 986 3 088 3 161 3 067 

Kristiansand 2 753 2 959 2 841 2 830 

Sandnes 2 396 2 201 2 173 2 251 

ASSS uten Oslo 2 861 2 921 2 865 2 859 

KOSTRA-gruppe 13 2 952 3 032 2 946 2 956 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Funksjon 120 administrasjon omfatter strategisk ledelse og administrative støttefunksjoner. Det vil 

si overordnet ledelse og deres staber, samt administrativ støtte innen økonomi, personal, IKT og 

sak/arkiv.  

Behovskorrigerte netto utgifter til administrasjon var 2.900 kr i Fredrikstad i 2016. Det er 100 kr 

mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i laget blant sammenlignings-

kommunene.  

Administrasjon er et av de mer usikre regnskapene i kommunene. Kostraveilederens beskrivelse 

av skillet mellom tjenesteproduksjon og administrasjon tolkes forskjellig. Det er derfor behov for 

ytterligere data når man sammenligner administrasjon.  

I prosjektet er det derfor kartlagt administrative stillinger i Fredrikstad. Antall årsverk pr. innbygger 

er sammenlignet med et utvalg andre kommuner med mer enn 35.000 innbyggere. I Fredrikstad 

var det i høst 2,64 administrative årsverk pr. 1000 innbygger. Det er mer enn forventet i en 

kommune på Fredrikstads størrelse. Figuren under viser hvordan antall administrative årsverk pr. 

innbygger varierer med innbyggertallet i de kommunene som er i Agenda Kaupangs database. 

Sarpsborg hadde 2,55.  
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Tabellen under viser hvordan de administrative årsverk pr. innbygger er fordelt på ulike oppgaver.  
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15 Brann og ulykkesvern 
Brann omfatter funksjonene 338 forebygging (inkludert feiing) og 339 beredskap. Det er ingen 

behovskorreksjon for brannvesen. 

Fredrikstad brukte lite penger på brannvesen i 2016. Netto driftsutgift var 56 millioner kroner. Det er 

4 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest høyest blant 

sammenligningskommunene. Sandnes drev 10 mill. kr billigere. 

Fredrikstad har lavere utgifter enn kommunegruppen til beredskap (6 mill. kr) og høyere utgifter til 

forebygging (2 mill. kr). Sandnes er billigere på grunn av mye lavere utgifter til forebygging 

(tjenesten gikk ifølge det avlagte regnskapet med overskudd).  

15.1 Prioritet – Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 640 691 693 694 

Sarpsborg 698 706 636 653 

Moss 779 863 853 811 

Drammen 733 463 648 617 

Kristiansand 635 634 620 634 

Sandnes 585 670 671 564 

ASSS uten Oslo 677 695 693 685 

KOSTRA-gruppe 13 724 740 726 742 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Fredrikstad brukte 694 kr pr. innbygger på branntjenesten i 2016. Det er omtrent 50 kr mindre enn 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det er nest høyest blant sammenligningskommunene.  

Fredrikstad har satset mer enn de andre kommunene på dykkertjeneste.  

Brannutgiftene har steget med omtrent 50 kr siden 2013. Det er det dobbelte av gjennomsnittet i 

kommunegruppen.  
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15.2 Dekningsgrad – Årsverk i brann- og ulykkesvern pr 1000 
innbyggere 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 0,82 0,82 0,77 0,77 

Sarpsborg 0,81 0,81 0,80 0,76 

Moss 0,62 0,62 0,63 0,68 

Drammen 0,72 0,69 0,75 0,70 

Kristiansand 0,68 0,59 0,59 0,58 

Sandnes 0,66 0,65 0,69 0,69 

ASSS uten Oslo 0,78 0,76 0,73 0,72 

KOSTRA-gruppe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bemanningen i brann og redning omfatter beredskap, forebygging og feiing. Fredrikstad hadde 

0,77 årsverk pr. 1000 innbyggere i 2016. Det er 0,05 årsverk mer enn gjennomsnittet i ASSS og 

høyest blant sammenligningskommunene. Tall for kommunegruppe 13 mangler. 
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16 Eiendomsforvaltning 
Eiendomsforvaltning omfatter de kommunale formålsbyggene. Det vil si funksjonene 130 adm. 

bygg, 221 barnehagelokaler, 222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 381 idrettsanlegg og 286 

kulturbygg. Disse utgiftene er allerede analysert som en del av de tjenester de betjener. Her følger 

en samlet analyse av eiendomsdriften. 

Fredrikstads utgifter til eiendomsforvaltning er omtrent 17 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. De behovskorrigerte utgiftene er omtrent 24 mill. kr høyere enn gjennom-

snittet i gruppen. Fredrikstad bruker middels areal pr. innbygger og har høyere driftsutgifter pr. 

kvm. til eiendomsforvaltning enn kommunegruppen. Hvis man ser nærmere på FDV-utgiftene er 

det vedlikeholdet som er dyrt, ikke driften (renhold, energi og vaktmester). 

16.1 Prioritert – Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 4 284 4 362 4 649 4 698 

Sarpsborg 4 068 4 189 4 196 4 228 

Moss 3 963 3 749 4 082 3 896 

Drammen 4 170 4 173 4 024 4 567 

Kristiansand 4 376 4 466 4 325 4 543 

Sandnes 4 033 4 050 3 735 3 518 

ASSS uten Oslo 4 708 4 786 4 929 5 022 

KOSTRA-gruppe 13 4 288 4 340 4 325 4 494 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Fredrikstad brukte 4.700 kr pr. innbygger til eiendomsdrift i 2016. Det er rundt 200 kr mer enn 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 18 mill. kr. Forskjellen er 24 mill. kr 

etter korreksjon for utgiftsbehov. Utgiften er høyest blant sammenligningskommunene. 

I faste priser har utgiften steget med 400 kr siden 2013. Utgiften har i samme tidsrom steget med 

200 kr i kommunegruppen. 
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16.2 Dekningsgrad – Samlet areal på formålsbyggene i kvm. pr. 
innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på formålsbyggene i  

kvadratmeter pr. 
innbygger  

Korrigerte brutto  
driftsutgifter til kommunal  

eiendomsforvaltning pr. 
kvadratmeter  

Fredrikstad 4,4 1 100 

Sarpsborg 4,1 1 096 

Moss 3,7 1 156 

Drammen 4,1 1 341 

Kristiansand 4,4 1 079 

Sandnes 4,2 918 

ASSS uten Oslo 3,1 945 

KOSTRA-gruppe 
13 

4,4 1 074 

Høye utgifter pr. innbygger til drift av bygg kan komme av mange kvadratmeter pr. innbygger eller 

høye utgifter pr. kvadratmeter.  

Fredrikstad har middels areal kommunale formålsbygg. Det er 4,4 kvadratmeter pr. innbygger. Det 

er det samme som gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Arealet er høyest blant sammenlignings-

kommunene. 

Korrigert brutto driftsutgift pr. kvm var 1.100 kr. Det er 26 kr mer enn gjennomsnittet i kommune-

gruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 9 mill. kr (355.000 kvm). Korrigert brutto utgift pr. kvm er midt 

i laget blant sammenligningskommunene. Høye utgifter pr. kvadratmeter bygg er årsaken til de 

høye samlede utgiftene til drift av formålsbygg.  
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16.3 Dekningsgrad – Samlet areal på administrasjonslokaler i 
kvm. pr. innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på administrasjonslokaler 

i  
kvadratmeter pr. 

innbygger  

Netto utgift  
pr. kvm, 

administrasjonslokaler  

Fredrikstad 0,4 1 231 

Sarpsborg 0,4 869 

Moss 0,2 2 339 

Drammen 0,4 832 

Kristiansand 0,4 860 

Sandnes 0,3 737 

ASSS uten Oslo 0,2 1 143 

KOSTRA-gruppe 
13 

0,4 891 

Vi har sett at administrasjonslokalene koster 10 mill. kr mer enn gjennomsnittet i kommune-

gruppen. Høye utgifter kan komme av mye areal eller høy utgift pr. kvm. Fredrikstad har 0,4 kvm 

administrasjonsbygg pr. innbygger. det er det samme som gjennomsnittet i kommunegruppen. Det 

er samtidig 330 kr høyere netto driftsutgifter pr. kvm. Dette gir omtrent 10 mill. kr ekstra utgifter 

(29.000 kvadratmeter bygg). Høye enhetskostnader er dermed årsak til de høye utgiftene.  
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16.4 Dekningsgrad – samlet areal på førskolelokaler i kvm. pr. 
barn i kommunal barnehage 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på førskolelokaler i  

kvadratmeter pr. barn  
i kommunal barnehage  

Netto utgift  
pr. kvm, barnehagelokaler  

Fredrikstad 9,3 1 781 

Sarpsborg 12,7 1 603 

Moss 11,3 1 449 

Drammen 10,8 1 223 

Kristiansand 11,3 1 447 

Sandnes 14,0 1 075 

ASSS uten Oslo 9,4 1 952 

KOSTRA-gruppe 13 12,0 1 423 

Utgiftene til barnehagelokaler i Fredrikstad er 4 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommune-

gruppe 13. Utgiftene er et produkt av antall kommunale plasser, antall kvadratmeter pr. plass og 

driftsutgifter pr. kvadratmeter. Fredrikstad har en få kommunale plasser (34 %), få kvadratmeter pr. 

barn i kommunale barnehager (9 kvm), og høye utgifter pr. kvm (1 800 kr). Den lave andelen 

kommunale plasser og den lave arealbruken pr. plass er årsaken til de lave utgiftene. De høye 

driftsutgiftene pr. kvadratmeter koster 5 mill. ekstra.  
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16.5 Dekningsgrad – samlet areal på institusjonslokaler i kvm. pr. 
beboer i institusjon 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på institusjonslokaler i  

kvadratmeter pr. beboer  
i institusjon  

Netto utgift  
pr. kvm, institusjonslokaler  

Fredrikstad 111 1 086 

Sarpsborg 107 1 115 

Moss 96 936 

Drammen 98 1 030 

Kristiansand 118 983 

Sandnes 128 541 

ASSS uten Oslo 71 1 162 

KOSTRA-gruppe 13 115 994 

Vi har sett at Fredrikstad bruker 9 mill. kr mer på institusjonslokaler enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. Høye utgifter til bygningsdrift kan komme av mye areal eller høye utgifter pr. 

kvm. Fredrikstad har mange plasser i sykehjem, men lite areal pr. plass (111 kvm). Samtidig er det 

høye netto driftsutgifter pr. kvm. (1086 kr). Den høye enhetsprisen forklarer de høye utgiftene til 

drift av institusjonslokaler. 
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16.6 Dekningsgrad – samlet areal på kommunale idrettsbygg pr. 
innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på kommunale idrettsbygg  

i kvadratmeter pr.  
innbygger  

Netto utgift  
pr. kvm, idrettsanlegg  

Fredrikstad 0,5 904 

Sarpsborg 0,4 988 

Moss 0,4 1 112 

Drammen 0,5 1 952 

Kristiansand 0,7 696 

Sandnes 0,4 1 142 

ASSS uten Oslo 0,4 1 508 

KOSTRA-gruppe 13 0,5 1 033 

Fredrikstad brukte 7 mil kr mindre på idrettsbygg i 2016 enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 

Årsaken kan være lite areal eller lave driftsutgifter pr. kvm. Fredrikstad har like mye areal pr. 

innbygger (0,5 kvm) som gjennomsnittet i gruppen. Utgiften pr. kvadratmeter (904 kr) er 130 kr 

lavere enn gjennomsnittet i gruppen (1033 kr). Den lave kvadratmeterkostnaden er årsak til de lave 

utgiftene. 

  



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  91 

16.7 Dekningsgrad – Samlet areal på kommunale kulturbygg i 
kvm. pr. innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på kommunale kulturbygg  

i kvadratmeter pr.  
innbygger  

Netto utgift  
pr. kvm, kulturbygg  

Fredrikstad 0,4 650 

Sarpsborg 0,2 1 361 

Moss 0,5 662 

Drammen 0,3 1 251 

Kristiansand 0,4 727 

Sandnes 0,4 833 

ASSS uten Oslo 0,2 811 

KOSTRA-gruppe 13 0,3 800 

Vi har sett at Fredrikstad brukte omtrent like mye penger på kulturbygg som gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. Høye utgifter til drift av bygg kan komme av mye areal eller store utgifter pr. 

kvm bygg. Fredrikstad har mer kulturbygg pr. innbygger (0,4 kvm) enn gjennomsnittet i gruppen 

(0,3 kvm). Utgiftene til drift pr. kvm (654 kr) er lavere enn gjennomsnittet i gruppen (800 kr). Den 

høye utgiften pr. kvadratmeter kompenseres av lite areal å ta vare på.  
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16.8 Dekningsgrad – Samlet areal på skolelokaler i kvm. pr. elev 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Samlet areal  
på skolelokaler i  

kvadratmeter pr. elev  

Netto utgift  
pr. kvm, skolelokaler  

Fredrikstad 18,7 967 

Sarpsborg 16,6 879 

Moss 15,9 805 

Drammen 15,1 820 

Kristiansand 16,1 1 059 

Sandnes 15,2 748 

ASSS uten Oslo 13,5 1 071 

KOSTRA-gruppe 13 17,6 923 

Vi har sett at Fredrikstad bruker 17 mill. kr mer på skolelokaler enn gjennomsnittet i kommune-

gruppe 13. Høye utgifter til drift av lokaler kan komme av mye areal eller høye driftsutgifter pek.vm. 

Fredrikstad har mer areal pr. elev (18,7 kvm) enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 (17,6 kvm). 

Forskjellen utgjør omtrent 10 mill. kr. Fredrikstad har høyere driftsutgifter pr. kvm. (967 kr) enn 

gjennomsnittet i gruppen (923 kr). Forskjellen utgjør 7 mill. kr (172.000 kvm). Årsaken til høye 

kostnader er altså både høy arealbruk og høye kostnader til drift pr. kvm.  
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16.9 Produktivitet – Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning pr. kvm.  

Analyse med flere indikatorer 

 

 Utgifter til  
driftsaktiviteter i 

kommunal  
eiendomsforvaltning pr. 

kvm.  

Utgifter til  
vedlikeholdsaktiviteter i 

kommunal  
eiendomsforvaltning  

pr. kvm.  

Fredrikstad 594 73 

Sarpsborg 543 129 

Moss 594 113 

Drammen 671 145 

Kristiansand 533 101 

Sandnes 474 95 

ASSS uten Oslo 464 89 

KOSTRA-gruppe 
13 

525 104 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Vi har sett at driftsutgiftene pr. kvadratmeter var høye i Fredrikstad i 2016. Det kan komme av høye 

utgifter til drift, vedlikehold eller avskrivninger. Drift omfatter renhold, energi, vaktmester og service-

avtaler. Fredrikstad hadde høye driftsutgifter. Utgiftene til drift pr. kvm. i Fredrikstad (594 kr) var 

høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen (525 kr). Utgiftene til vedlikehold (73 kr) var til 

gjengjeld lavere enn gjennomsnittet (104 kr). Til sammen gir dette høyere netto driftsutgifter enn 

gjennomsnittet i kommunegruppen. 

Korreksjon: Kommunen opplyser at 30 millioner kroner i vedlikeholdsmidler er feilført som 

driftsutgifter i 2016.  

Etter denne korreksjonen blir vedlikeholdsutgiftene større enn gjennomsnittet i kommunegruppen, 

mens driftsutgiftene blir litt lavere enn gjennomsnittet. 
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17 Samferdsel 
Samferdsel omfatter funksjonene 330 samferdselsbedrifter og 332 kommunale veier. Samferdsels-

bedrifter i Fredrikstad omfatter ferger, havnevesen og parkeringsvirksomhet. Det er ingen behovs-

beregning for denne tjenesten.  

Netto utgift til samferdsel var 53 millioner kroner i 2016. Fredrikstad brukte 6 mill. kr mindre på 

samferdsel enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 2016. Utgiftene i Fredrikstad var midt i laget 

blant sammenligningskommunene. Sarpsborg og Moss brukte 25 mill. kr mindre enn Fredrikstad. 

Fredrikstad har ganske lave inntekter fra egne transportbedrifter, det vil si drift av ferger, havner og 

parkering. Hele overskuddet fra parkeringsvirksomheten (6 mill.) gikk med til å dekke opp under-

skudd i fergene (17 mill.) i 2016. Transportbedrifter gikk likevel med overskudd på grunn av stort 

overskudd i havnevesenet (Borg havn IKS). 

Årsaken til lave utgifter til veidrift i Fredrikstad er lave enhetskostnader. Fredrikstad har litt mer 

kommunal vei pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften pr. kilometer vei er 

svært lav. 

Sarpsborg driver billigere enn Fredrikstad på grunn av mye større overskudd fra transportbedrifter. 

Moss har enda lavere enhetspriser i veidriften enn Fredrikstad og mindre kommunal vei. 
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17.1 Prioritet – Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i 
alt 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 422 606 547 667 

Sarpsborg 315 379 239 326 

Moss 563 162 261 333 

Drammen 1 175 1 269 662 1 244 

Kristiansand 614 643 696 693 

Sandnes 458 419 379 458 

ASSS uten Oslo 786 815 744 806 

KOSTRA-gruppe 13 683 696 699 741 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til samferdsel var omtrent 700 kr i Fredrikstad i 2016. Det er 

omtrent 70 kr mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og tredje mest blant 

sammenligningskommunene. Sarpsborg og Moss har bare halve utgiften. 

Utgiften har økt med 200 kr siden 2013. Utgiftene har økt med omtrent 50 kr i kommunegruppen. 
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17.2 Andre nøkkeltall – netto driftsutgifter pr. innbygger 330 
Samferdselsbedrifter/transporttiltak 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad -21 -170 -232 -95 

Sarpsborg -266 -352 -458 -458 

Moss -21 -300 -281 -173 

Drammen 0 11 35 -116 

Kristiansand -264 -284 -170 -234 

Sandnes -60 -118 -144 -114 

ASSS uten Oslo -48 -225 -242 -268 

KOSTRA-gruppe 13 -54 -94 -91 -101 

Netto inntekt pr. innbygger fra samferdselsbedrifter var 95 kr i Fredrikstad i 2016. Det er 6 kr 

mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør en halv million kr.  

 

Samferdselsbedriftene i Fredrikstad er drift av parkering, ferger og havner. I kommunekassens 

regnskap er netto utgift 11 mill. kr. Hele overskuddet på parkering (6 mill.) går med til å dekke opp 

underskudd i fergedriften (17 mill.).  

I Konsernregnskapet kommer det inn 20 mill. kr i netto inntekt fra datterselskaper i konsernet. Netto 

inntekt i konsernet er 7,6 mill. kr, se tabellen under. 

  Kommune  Kommunekonsern  

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 13 302 - 7 614 
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17.3 Andre nøkkeltall – Netto driftsutgifter pr. innbygger 332 
Kommunale veier (B) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 445 785 785 762 

Sarpsborg 603 749 709 783 

Moss 586 477 548 506 

Drammen 1 175 1 257 627 1 360 

Kristiansand 900 941 870 927 

Sandnes 523 543 526 572 

ASSS uten Oslo 610 857 765 799 

KOSTRA-gruppe 13 742 794 792 842 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Netto utgift pr. innbygger til veidrift var 762 kr i Fredrikstad i 2016. Det er nesten 100 kr lavere enn 

gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er midt i laget blant sammenligningskommunene. Utgiften 

har økt med 350 kr siden 2013. Utgiften har økt med 150 kr i kommunegruppen. 
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17.4 Prioritet – Antall km. Kommunal vei og gate pr. 1000 
innbygger 

Analyse med flere indikatorer 

 

 Antall kilometer  
kommunal vei og  

gate pr. 1000  
innbygger  

Nto. dr.utg.  
i kr pr.  

km kommunal vei  
og gate  

Fredrikstad 6,00 132 119 

Sarpsborg 6,00 136 665 

Moss 5,00 108 589 

Drammen 3,00 416 951 

Kristiansand 5,00 205 395 

Sandnes 4,00 127 395 

ASSS uten Oslo 3,58 230 852 

KOSTRA-gruppe 13 5,29 159 029 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Kommunale veier er den største tjenesten innen samferdsel. Netto utgifter i Fredrikstad var omtrent 

6 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Lave utgifter til veidrift kan komme av lite 

veier eller lave driftsutgifter pr. meter vei. Fredrikstad har 6 km kommunal vei pr. 1000 innbygger. 

Det er 0,7 kilometer mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 8 mill. kr i 

året.  

Netto driftsutgift pr. kilometer var 132.000 kr i 2016. Det er 27.000 kr mindre enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 13 mill. kr. Enhetsprisen er midt i laget blant 

sammenligningskommunene.  

Driftsutgiftene til kommunale veier kan reduseres ved å effektivisere driften, redusere vedlikeholdet 

eller ved å nedklassifisere (privatisere) kommunale veier.  
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18 Næringsforvaltning og 
konsesjonskraft 

Næringsformål omfatter funksjonene 320 næringsvirksomhet, 321 konsesjonskraft, 325 

næringsstøtte og 329 landbruk. Det er ingen behovskorreksjon for denne tjenesten.  

 

Næringsvirksomhet omfatter skogbruk, kioskdrift, utleie av bygg og mottak av næringsavfall.  

Fredrikstad hadde netto inntekt på 10 millioner kroner fra næringsformål i 2016. Kommunen brukte 

15 mill. kr mindre på næringsformål i 2016 enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest minst 

av sammenligningskommunene. De funksjonene som ble drevet med lavere utgifter enn 

gjennomsnittet i kommunegruppen var egen næringsvirksomhet (18 mill.). De funksjonene som ble 

drevet med høyere kostnader var bistand til næringslivet (2 mill.) og salg av konsesjonskraft (2 

mill.).  

Egen næringsvirksomhet hadde overskudd på 7 mill. i kommunekassen. Denne funksjonen gikk 

med 26 mill. i overskudd for konsernet som helhet, på grunn av godt resultat i Frevar KF i 2016 (26 

mill. i netto inntekt på næringsaktiviteter).  
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18.1 Prioritet – Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning 
og konsesjonskraft i alt, pr. innbygger (kr) 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 0,0 -9,5 17,4 -120,0 

Sarpsborg 0,0 -94,6 -12,3 99,0 

Moss 0,0 99,8 -66,7 69,0 

Drammen 0,0 -553,7 -409,4 -370,0 

Kristiansand 0,0 97,7 129,3 112,0 

Sandnes 0,0 75,6 120,0 180,0 

ASSS uten Oslo 0,0 43,7 86,5 101,3 

KOSTRA-gruppe 13 0,0 26,3 47,2 65,0 

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 

Fredrikstad hadde netto inntekter på 121 kr pr. innbygger fra næringsformål i 2016. Det var 185 kr 

mindre utgift enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og nest lavest utgift blant sammenlignings-

kommunene. Inntektene har steget med 130 kr pr. innbygger siden 2014. Omfanget av nærings-

virksomhet og bistand til næringslivet varierer mye mellom kommunene. 
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19 Flyktninger og integrering 
Utgiftene til mottak og integrering av flyktninger er et viktig og vanskelig tema i kommunale 

økonomianalyser. Utgiftene er store i enkelte kommuner. Utgiftene er samtidig lite synlig i 

kommuneregnskapet. Funksjon 275 introduksjonsordningen er den eneste funksjonen som bare 

gjelder flyktninger. Inntektene (integreringstilskuddet) inntektsføres ikke i tjenestene, men på 

funksjon 850 som rammetilskudd. Mange flyktninger fører derfor til høye nettokostnader i en del 

tjenester, spesielt barnevern, sosial, helse og grunnskole.  

 

For å anslå denne effekten, kan man sammenligne kommunenes inntekter fra integreringstilskudd. 

Høyt integreringstilskudd indikerer høye utgifter til flyktninger. Noen direkte sammenheng er det 

ikke. Flere kommuner har de siste årene meldt om store overskudd på flyktningene.  

 

Det er ikke grunn til å tro at Fredrikstad har høyere utgifter til flyktninger enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13. Integreringstilskuddet utgjorde 1.700 kr pr. innbygger i 2016. Det er 350 kr 

lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og 650 kr under gjennomsnittet på landsbasis. 

Fredrikstad bosatte omtrent like mange flyktninger i 2016 som gjennomsnittet i gruppen. 

 

I Fredrikstad ble 33 mill. kr av tilskuddet på 139 mill. benyttet til introduksjonstilbudet (funksjon 

275). Resten ble brukt i ulike tjenester. 19 mill. av tilskuddet er ført som inntekt på funksjon 213 

VO, resten (120 mill.) er ført som rammetilskudd. Kommunen fikk dessuten 33 mill. kr til drift av 

boliger for enslige mindreårige flyktninger. Dette er ført som inntekt på tjeneste 252.  
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19.1 Andre nøkkeltall – Tilskudd integrering pr. innbygger 

Gruppert pr. år 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 776 739 879 1 737 

Sarpsborg 958 994 952 1 608 

Moss 1 345 1 248 1 314 1 920 

Drammen 1 796 2 016 2 280 2 902 

Kristiansand 1 803 2 225 2 493 3 042 

Sandnes 1 048 988 1 258 1 575 

ASSS uten Oslo 1 290 1 392 1 585 2 055 

KOSTRA-gruppe 13 1 239 1 345 1 530 2 088 

Fredrikstad fikk 1.700 kr pr. innbygger i integreringstilskudd i 2016 (139 mill. kr). Det er 350 kr 

mindre enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 4 og midt i laget blant sammenligningskommunene. 

Tilskuddet er mer enn fordoblet de siste fire årene. 
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19.2 Andre nøkkeltall – Bosatte flyktninger pr. 1000 innbyggere 

Gruppert pr. år 

 

 

 2013 2014 2015 2016 

Fredrikstad 1,0 1,0 1,0 2,0 

Sarpsborg 1,0 1,0 1,0 2,0 

Moss 1,0 1,0 1,0 2,0 

Drammen 2,0 2,0 3,0 3,0 

Kristiansand 2,0 2,0 3,0 3,0 

Sandnes 1,0 1,0 1,0 2,0 

ASSS uten Oslo 1,3 1,4 1,7 2,6 

KOSTRA-gruppe 13 1,0 1,0 2,0 2,0 

Fredrikstad bosatte 165 flyktninger i 2016. Antallet utgjorde 2 promille av innbyggerne. Det er som 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og midt i laget blant sammenligningskommunene. Det er 1 

promille under landsgjennomsnittet. Andelen er fordoblet siden 2013.  
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20 Demografi og behov 

20.1 Demografisk utvikling 
Figurene som følger viser registrert utvikling for perioden 1994–2016 og fremskrevet utvikling for 

perioden 2017–2040. Framskrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne fram-

skrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og frukt-

barhet.  

Flyttingen til kommunen er blant annet avhengig av antall boliger som blir bygget. Framskrivingen 

til SSB omfatter ingen analyse av fremtidig boligbygging eller hvordan boligbyggingen påvirker 

flyttingen for ulike aldersgrupper. En økning i boligbyggingen vil kunne gi høyere innflytting enn i 

framskrivingen til SSB. 

Resultatene for Fredrikstad er vist i figuren under.  

 

Figur 20-1 Antall personer i Fredrikstad 1994-2040. Registrert utvikling 1994–2017 og fremskrevet utvikling  
2017–2040. Kilde: Alternativ MMMM til SSB 

Ved inngangen til 2017 bodde det rundt 80 000 personer i Fredrikstad, jf. figuren over. Siden 1994 

har folketallet økt med rundt 15 000 innbyggere. Framskrivningen til SSB viser at Fredrikstad 

kommune vil få en ytterligere økning på rundt 17 000 nye innbyggere innen 2040. Utviklingen for 

de eldre er vist i neste figur.  
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Figur 20-2 Antall eldre over 67 år i Fredrikstad 1994–2040. Registrert utvikling 1994–2017 og fremskrevet 

utvikling 2017–2040. Kilde: Alternativ MMMM til SSB  

Fredrikstad kommune vil få en sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene i perioden frem til 

2040, jf. figuren over. For tiden er det gruppen mellom 67 og 79 år som vokser sterkest. Antall 

eldre mellom 80 og 89 år får en relativt sterk vekst på 2020-tallet, og antallet blir nesten doblet frem 

til 2040. På 2030-tallet vil det bli en vekst i gruppen over 90 år. Utviklingen er et uttrykk for at de 

store etterkrigskullene gradvis blir eldre. 

 

Figur 20-3 Antall barn mellom 0 og 15 år i Fredrikstad 1994–2040. Registrert utvikling 1994–2017 og 
fremskrevet utvikling 2017–2040. Kilde: Alternativ MMMM til SSB 

I henhold til fremskrivingen blir det en vekst de nærmeste årene for barn under fem år, jf. figuren. 

Etter hvert som barna blir eldre, blir det en vekst i gruppene 6-12 år og 13-15 år.  
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Figur 20-4 Antall voksne mellom 20 og 66 år i Fredrikstad 1994–2040. Registrert utvikling 1994–2017 og 

fremskrevet utvikling 2017–2040. Kilde: Alternativ MMMM til SSB 

De siste 30 årene har det vært en økning i antall voksne mellom 45 og 66 år, mens det har vært en 

mer moderat økning for voksne mellom 20 og 44 år (jf. figuren over). I 2040 vil størrelsen på de to 

gruppene være på samme nivå. 

20.2 Fremtidig behov for tjenester 

Behov for barnehage grunnskole og pleie og omsorg 

I dette kapitlet blir økonomiske effekter for kommunen nærmere beskrevet. Beskrivelsen tar 

utgangspunkt i utviklingen i antall eldre i kommunen som er av sentral betydning for behovet for 

tjenester innen pleie og omsorg. 

Det er foretatt en grov beregning av framtidig behov for kommunale tjenester i Fredrikstad 

kommune. Beregningene tar utgangspunkt i utviklingen av befolkningen i ulike aldersgrupper, og 

sammenhengen mellom demografi og behov slik det er beskrevet av de demografiske kriteriene i 

det statlige inntektssystemet. 

Beregningene er et uttrykk for hvordan behovet endrer seg dersom man legger dagens standard til 

grunn og bare gjør endringer som følge av endringer i befolkningen. Inntektssystemet til 

kommunene er i endring og i praksis vil utviklingen av de økonomiske rammene også inneholde 

andre forhold enn demografi. Likevel er demografi pr. i dag den mest sentrale komponenten, og det 

vil være nyttig med en oversikt over hvor mye denne komponenten alene betyr. 

For hver av delsektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg og befolkningen samlet, er det 

laget en indeks hvor nivået i 2017 er satt til 100. Det betyr at figuren nedenfor gir uttrykk for 

endringer i det demografiske behovet sammenliknet med 2017. Behovet i årene fremover er 

beregnet ved hjelp av de demografiske kriteriene i det statlige inntektssystemet. 
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Figur 20-5 Beregnet behov for tre utvalgte tjenestesektorer (2016=100) i Fredrikstad kommune 

Det er store forskjeller i hvor mye behovet for ulike tjenester vokser fram til 2040. Veksten er klart 

størst for pleie- og omsorgstjenester med en økning av behovet på 91 % frem til 2040. Den årlige 

veksten for disse tjenestene er sterkest fra midten av 2020-talllet. 

Framskrivningen som er skissert i figuren baserer seg på historiske tall og forventet utvikling i 

alderssammensetning og befolkning i kommunen. Erfaringen er at behovet for skoler, barnehage 

og helsetjenester er noe mer komplisert å estimere enn behovet for pleie og omsorg. Dette henger 

sammen med større usikkerhet knytting til ut/innflytting i yngre alder og familier med barn, enn 

flyttemønsteret til den eldre befolkningen.  

Kommunens økonomiske planlegging bør ta hensyn til utviklingen i tjenestebehovet, og at behovet 

utvikler seg ulikt for de ulike tjenestene.  

De øvrige tjenestene er «avhengige» av at pleie og omsorg løser sine oppgaver på en effektiv 

måte, ettersom behovet for pleie og omsorgstjenester er forventet å øke så kraftig. Figuren 

nedenfor viser den beregnede økningen i pleie- og omsorgstjenester sammen med utviklingen av 

de eldste aldersgruppene. Utviklingen av antall eldre er av særlig betydning for disse tjenestene. 

 

191

0

50

100

150

200

1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039

Beregnet behov for tjenester.  2016 = 100  
Fredrikstad

Pleie og omsorg

Barnehage Grunnskole

Befolkning i alt



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  108 

 

Figur 20-6 Beregnet behov for pleie- og omsorgstjenester (2016=100) i Fredrikstad kommune og utvikling av 
tre aldersgrupper eldre som sentral del av grunnlag for beregning av behovet 

Fredrikstad kommune vil få en sterk vekst for alle de eldste aldersgruppene i perioden frem til 

2040, jf. figuren over. De nærmeste årene vokser aldersgruppen mellom 67 og 79 år raskest. Antall 

eldre over 80 år får sterkere vekst fra rundt 2024, og blir mer enn doblet frem til 2040.  

  

191

0

50

100

150

200

250

1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039

Beregnet behov pleie og omsorg og utvikling av 
eldre aldersgrupper i Fredrikstad (2016=100)

90+ år

80-89 år

67-79 år

Behov for pleie-
og 
omsorgstjenester



 

1020323  ►  Fredrikstad 2030 – Økonomisk analyse av regnskap 2016  ►  2018  ►  109 

21 Forslag til innsparing 
I dette kapitlet skal det trekkes noen konklusjoner fra tjenesteanalysen. Hvor mye bør Fredrikstad 

redusere sine årlige netto driftsutgifter, og hvordan skal sparekravet fordeles mellom tjenestene? 

I fase 2 i prosjektet, januar-mars 2018, skal tre arbeidsgrupper utarbeide tiltak for å redusere 

kommunens netto driftsutgifter. Gruppene skal finne ut hvordan besparelser kan gjennomføres. Det 

er viktig at hver gruppe får et klart sparekrav å forholde seg til.  

21.1 Samlet innsparing i perioden 2018-2022 
Agenda Kaupang foreslår et mål om en samlet årlig kostnadsreduksjon på 130 millioner kroner i 

løpet av 5 år (2018-2022). Det er omtrent 2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.  

Analyserapporten gir ikke noen holdepunkter for å vurdere behovet for innsparinger i Fredrikstad 

kommune. De finansielle nøkkeltallene er greie. Kommunen hadde et godt driftsresultat i 2016. 

Gjelden er litt høy, og reservene er litt lave, men ingenting er spesielt i kommunal sammenheng. 

Det er framtiden som er vanskelig i Fredrikstad. Kommunens vedtatte økonomiplan er gjort opp 

med et lavt netto driftsresultat og uspesifiserte rammereduksjoner. Netto driftsutgifter bør 

reduseres med 130 millioner kroner årlig: 

• Økonomiplanen har et netto driftsresultat på omtrent 20 millioner kroner per år. Det er 80 

millioner kroner mindre enn kravet til sunn kommuneøkonomi på 1,75 % (100 millioner 

kroner). 

• Økonomiplanen inneholder ufordelte rammereduksjoner på 55 millioner kroner i 2021. Det 

er ikke tatt stilling til hvordan disse reduksjonene skal gjennomføres. Reelt sett har 

økonomiplanen derfor et underskudd på 35 millioner kroner (20-55=-35).  

Konklusjonen er derfor at det trengs en reduksjon av netto driftsutgifter på 130 millioner kroner for 

å få en sunn driftsøkonomi i 2022 (et netto driftsresultat på 100 millioner kroner).  

Mye av årsaken til den vanskelige driftsøkonomien i 2022 er økte kapitalkostnadene ved 

lånefinansierte investeringer på rundt 2,5 milliarder kroner i perioden. Reduksjon av investeringene 

bør vurderes som en del av tiltakspakken. Noen investeringer er samtidig nødvendig for å 

effektivisere driften.  

21.2 Fordeling mellom tjenestene 
Kostnadskuttene bør fordeles mellom tjenestene i tråd med analysen. Det må kunne antas at det er 

enklest å redusere utgiftene i tjenester der Fredrikstad har høyere behovskorrigerte utgifter enn 

andre kommuner.  Det er tryggest å sammenligne utgiftene med kommunegruppe 13 (49 

kommuner). Det burde være enklest å redusere nettoutgiftene innen PLO, grunnskole, barnevern 

og boligtjenester. 

Dette betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan være 

muligheter for å effektivisere i mange deltjenester i tjenester med samlet sett lave kostnader. Det 

kan være spesielle forhold i Fredrikstad i enkelte tjenester. Sparekravene bør derfor legges til 

gruppene, ikke til de enkelte tjenestene. 

Tabellen under viser forslag til fordeling av kutt på 130 millioner kroner med årlig effekt fra 2022 fra 

nivået i regnskap 2016. 
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Tjenester

Innsparingspotensial 

 i forhold til 

Kostragruppe 13

Tjenester med 

innsparings-

potensial

Innsparing 

130 mill

Pleie og omsorg 104,5 105                         88                  

Grunnskole 31,0 31                            26                  

Barnehage -6,3 -                          -                

Adm, styring og fellesutgifter -6,5 -                          -                

Sosiale tjenester -8,3 -                          -                

Kommunehelse -6,9 -                          -                

Barnevern 14,3 14                            12                  

Kultur og idrett -23,0 -                          -                

Plan, kulturminner 0,2 0                              0                    

Andre områder -20,4 -                          -                

-  Brann og ulykkesvern -3,9 -                          -                

-  Kommunale boliger 4,8 5                              4                    

-  Samferdsel -5,9 -                          -                

-  Næringsforv. -15,0 -                          -                

-  Kirke -0,3 -                          -                

Totalt 78,7 155                         130               

Arbeidsgrupper -                

Teknisk, adm og kultur 50-                                    5                              4                    

Oppvekst 39                                    45                            38                  

Helse og velferd 89                                    105                         88                  

SUM 79                                    155                         130               


