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Sammendrag 
Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2017 for den virtuelle kommunen Lillestrøm. 
Lillestrøm oppstår 1.1.2020 ved sammenslåingen av Skedsmo, Sørum og Fet.  Formålet med analysen er 
å finne ut hvordan de økonomiske nøkkeltallene for den nye kommunen vil bli, sammenlignet med 
andre store kommuner. Det er også et mål å finne ut hvordan Skedsmo, Sørum og Fet bidrar til 
nøkkeltallene.  

Den nye kommunen Lillestrøm vil få omtrent 84.000 innbyggere og være i kommunegruppe 13 
(kommuner med mellom 20.000 og 120.000 innbyggere). Lillestrøm er  derfor sammenlignet med 
Skedsmo, Sørum, Fet og kommunegruppe 13. 

Hovedkonklusjonen er at Lillestrøm har middels gode finanser og et  lavt kostnadsnivå i tjenestene. 

Finansene er vurdert på grunnlag av tre nøkkeltall.  

*Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene: Resultatet var akseptabelt i 2017, på nivå 
med   gjennomsnittet i kommunegruppen.  

* Lillestrøm har mye midler i disposisjonsfond og dermed god evne til å møte uforutsette økonomiske 
problemer.  

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

Lillestrøm har svakere finanser enn anbefalt, men på nivå med de fleste kommuner.  

En foreløpig vurdering er at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) vil bli lite påvirket av 
kommunesammenslåingen.  

Kostnadsnivået i tjenestene  er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter. Netto 
driftsutgifter er den utgiften kommunestyret må bevilge (utgift minus driftsinntekter og refusjoner). 
Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre 
kommuneregnskapene sammenlignbare. Kostnadsnivået i Lillestrøm var 55 millioner kroner lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 2017. De tjenestene som drives dyrere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen er administrasjon, barnehage, barnevern, helse, bolig, samferdsel og næring. De 
tjenestene som drives med lavere kostnader enn kommunegruppen er PLO, grunnskole, sosial, kultur, 
plan, brann og kirke. 
 
Lillestrøm bruker 30 millioner kroner mer på eiendomsforvaltning (formålsbygg) enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Kommunen bruker mye areal og har middels driftsutgifter per kvadratmeter. 
Utgiftene til flyktninger er antakelig lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 

Kostnadsnivået i de tre kommunene varierer mye. Skedsmo driver 15 millioner kroner billigere enn 
Lillestrøm. Sørum driver 16 millioner kroner dyrere. Fet driver 40 millioner kroner dyrere.  Det er derfor 
viktig å være bevisst hvilken kommune som skal danne malen i den nye kommunen. Hvis man velger å 
videreføre billigste løsning i dagens tre kommuner, kan utgiftene i den nye kommunen i teorien 
reduseres med 317 millioner kroner, se tabellen under.  
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Kvaliteten i tjenestene er god i Lillestrøm kommune, antakelig blant de 100 beste kommunene i landet. 
Vurderingen er gjort på grunnlag av resultatene i Kommunebarometeret for 2018. I denne kåringen ble 
Skedsmo nr 30, Fet nr 80 og Sørum nr 302 blant norske kommuner.  

Analysen er gjort på grunnlag av konsernregnskapene, for å få et organisasjonsnøytralt regnskap. 
Konsernet består av følgende selskaper: 

Org.form Særbedriftens navn 

IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 

IKS NEDRE ROMERIKE BRANN- REDNINS IKS 

IKS NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS 

IKS ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS 

IKS ROMERIKE KONTROLLUTVALGSSEKRETAR IKS 

IKS ROMERIKE KRISESENTER IKS 

IKS ROMERIKE REVISJON IKS 

 

 

 

NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 

Netto driftsutgifter i konsernet er ca 24 mill kroner høyere enn i kommunekassene. Det gjelder 
hovedsaklig administrasjon.  

Datagrunnlaget er hentet fra Framsikt Analyse 2.4..2018.  Det er foretatt en viss kontroll av regnskapet 
og andre Kostratall. Korreksjoner er kommentert og tatt inn i konklusjonene. Vi tar forbehold for feil i 
rapporteringen. 
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Mandat og metode 
Mandat 

Oppgaven i denne rapporten er å sammenligne finanser og kostnadsnivå i Lillestrøm med andre 
kommuner, samt å forklare årsaken til de påviste forskjellene.  

Lillestrøm oppstår 1.1.2020 ved sammenslåingen av Skedsmo, Sørum og Fet kommuner. Analysen er en 
del av forberedelsene til oppstart av den nye kommunen. 

Det er to formål med analysen: 

1. Sammenligne Lillestrøm med andre store kommuner, for å finne ut om den nye kommunen får etv 
kostnadsnivå som er bærekraftig. 

2. Sammenligne Lillestrøm med de tre eksisterende kommunene, for å finne ut hvordan hver av dem 
påvirker finanser og kostnadsnivå i den nye kommunen.  

Analysen kan ses på som første fase av et omstillingsprosjekt. På grunnlag av analysen vil kommunene 
kunne vurdere hvilke endringer som er nødvendig i kostnadsnivået, og hvilke kommuner som bør 
iverksette tiltak. 

  

Metode 

Analysen sammenligner behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger i ulike tjenester. Netto 
driftsutgifter er kommunens utgifter i tjenesten minus refusjoner og eventuell egenbetaling. Det er 
netto utgifter som må finansieres av kommunestyret med frie inntekter og eventuell eiendomsskatt. 
Analysen legger altså hovedvekten på kommunestyrets prioriteringsproblem. 

Analysen sammenligner kostnader per tjeneste. Det er definert 14 tjenester i tråd med inndelingen i 
Kostra. Hver tjeneste består av flere Kostrafunksjoner. Det er tilsammen omtrent 70 Kostrafunksjoner 
fra 100 politisk styring til 393 drift av gravplasser. Dette er et organisasjonsnøytralt regnskap, til forskjell 
fra kommunens ansvarsregnskap (intern organisering). Følgende funksjoner tas ikke med i analysen: 
170-173 premieavvik (finansielle korreksjoner til regnskapet), 275 introduksjonsordningen 
(statsfinansiert) og 340-357 VAR-sektoren (finansiert med huseieravgifter).  

Analysen bruker av samme årsak konsernregnskapet. Konsernregnskapet omfatter både 
kommunekassen (den delen rådmannen styrer), kommunale foretak, interkommunale selskaper og 
interkommunale selskaper med eget regnskap, organisert etter kommunelovens paragraf 27. 
Kommunene organiserer stadig mer av tjenesteproduksjonen interkommunalt. Derfor er 
konsernregnskapet viktig. 

Analysen bruker behovskorrigerte netto driftsutgifter. Behovskorrigeringen gjøres etter metoden i 
statsbudsjettet. Kommunaldepartementet har beregnet utgiftsbehovet per innbygger i hver 
velferdstjeneste og samlet for hver norske kommune. Tjenestene i behovskorrigering er grunnskole, 
barnehage, PLO, sosial, helse, barnehage og administrasjon. Analysen korrigerer 2017-regnskapet med 
behovsberegningen for 2018. Det er dessuten gjort et par andre korreksjoner for å gjøre kommunene 
sammenlignbare: ulik andel elever i private skoler og oppgaver som vertskommune for nedlagte PU-
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institusjoner. Behovskorrigerte netto driftsutgifter er netto driftsutgifter delt på utgiftsbehovet i 
prosent. 

Analysen beregner innsparingsmuligheter for hver tjeneste i Nye Lillestrøm, sammenlignet med 
kommunegruppe 13 og de eksisterende kommunene. Innsparingspotensialet for tjeneste A i kommune 
1 (K1) i forhold til kommune 2 (K2)  beregnes slik: (behovskorrigert netto utgift K1-behovskorrigert utgift 
K2)*innbyggertall K1*utgiftsbehov i tjeneste A i K1. 

Eksempel fra rapporten: Innsparingspotensialet for grunnskole i Lillestrøm i forhold til kommunegruppe 
13 beregnes slik: 8289-8145)*83821*1,035=-12,49 mill kroner. 

Det er et kapittel om hver tjeneste: I disse kapitlene er formålet å forklare de kostnadsforskjellene som 
påvises mellom Lillestrøm, dagens tre kommuner og kommunegruppen i starten av rapporten. Analysen 
skiller mellom tre forklaringsfaktorer. Forskjeller i netto utgift per innbygger kan komme av ulikt volum i 
tjenesten, ulik produktivitet (enhetspriser) eller ulike satser for egenbetaling. Analysen prøver å beregne 
effekten i millioner kroner av hver av disse faktorene. Det er bare mulig i de tjenester der Framsikt har 
opplysninger om volum og enhetspriser.  

Analysen bruker i  indikatorer beregnet av Framsikt. Det vil si at Framsikt ikke har brukt de "originale" 
indikatorene beregnet av Kostra. Framsikt har i stedet beregnet indikatoren ved hjelp av teller og nevner 
hentet fra grunnlagsdata i Kostra. Dette er nødvendig når Framsikt definerer tjenesten annerledes enn 
Kostra, eller når nøkkeltall skal lages for virtuelle kommuner, slik som Lillestrøm. Egenberegnete 
nøkkeltall er merket med etternavnet (B). Nøkkeltallene for Lillestrøm er vektet gjennomsnitt av 
nøkkeltall for dagens kommuner. Det gjøres ved at teller og nevner summeres fra de tre kommunene før 
det lages en brøk. 
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Finansene 
 
 

Godt driftsresultat, mye driftsreserver og lav netto lånegjeld er viktige tegn på sunne kommunale 
finanser. De finansielle nøkkeltallene i Lillestrøm er middels gode. Netto driftsresultat var 3,2 prosent av 
driftsinntektene i 2017, disposisjonsfondet rundt 11 prosent og netto lånegjeld er 96 prosent.  

Sunn økonomi tilsier overskudd på 2 prosent, reserver på 10 prosent og netto lånegjeld på 50 
prosent.  Nye Lillestrøm har ikke så gode finanser som anbefalt. 
 
Lillestrøm har omtrent like gode finanser som gjennomsnittet av norske kommuner i 2017. Netto 
driftsresultat er litt dårligere,  men reservene (disposisjonsfondet) er høyere, og kommunen har høyere 
netto lånegjeld.  

Skedsmo har mye bedre finanser enn de to andre kommunene. Skedsmo har godt driftsresultat, lav 
gjeld og store reserver. Fet og Sørum hadde lavt driftsresultat i 2017 og har svært høy gjeld.  

Det er dessuten slik at Skedsmo har bokført utgifter til pensjonspremie hvert år i tråd med 
innbetalingene til pensjonsselskapene. Sørum og Fet har skjøvet foran seg betydelige utgifter (49 
millioner kroner) i form av premieavvik (utsatt utgiftsføring av pensjonspremier).  

Korreksjon: Driftsresultatet i Skedsmo bør korrigeres ned med 44 millioner kroner pga ekstraordinære 
inntekter i 2017 (udisponerte tilskudd til kommunesammenslåing). Dermed synker netto driftsresultat 
for Skedsmo og Lillestrøm med 44 millioner kroner. Resultatet i Lillestrøm synker dermed til 2,5%. Dette 
endrer ikke konklusjonene i analysen. 

De finansielle nøkkeltallene for konsernet er litt dårligere enn tallene for kommunekassene (uten 
kommunale foretak og IKS). Resultatet er lavere og gjelden er høyere i konsernet. Tabellen under viser 
nøkkeltallene for kommunekassene i 2017. 
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Framsikt - Frie inntekter i kroner per innbygger(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 55 663 50 325 51 717 52 845 

Skedsmo 55 847 50 485 51 464 52 874 

Sørum 55 347 50 076 52 334 52 455 

Fet 55 301 49 974 51 915 53 324 

Kostragruppe 13 55 807 51 145 52 314 52 707 

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

Frie inntekter er skatt og rammetilskudd. Frie inntekter bør korrigeres for utgiftsbehov før 
sammenligning.  

Lillestrøm fikk 52.800 kroner per innbygger i frie inntekter i 2017, etter korreksjon for behov. Det er 
100 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Lillestrøm er altså i utgangspunktet en rik 
kommune. 

 

Økonomi - Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm         

Skedsmo 1,1 % 2,2 % 1,8 % 1,9 % 

Sørum 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 

Fet 2,0 % 2,5 % 2,3 % 2,4 % 

Kostragruppe 13 1,9 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 

 

 

Eiendomsskatt er en skatt kommunene kan velge om de vil innføre. Lillestrøm har eiendomsskatt på 
omtrent 1,9 prosent av årlige driftsinntekter. Det er 0,4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. 

Eiendomsskatten utgjorde 120 millioner kroner i 2017. Alle de tre kommunene har innført 
eiendomsskatt i omtrent samme omfang. 

  

Framsikt - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 3,8 % 3,2 % 3,4 % 3,2 % 

Skedsmo 4,9 % 3,8 % 3,4 % 4,3 % 

Sørum 1,4 % 0,8 % 3,5 % 1,2 % 

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

Kostragruppe 13 1,2 % 2,8 % 4,3 % 3,9 % 

 

 

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 3,2 prosent av driftsinntektene i Lillestrøm i 2017. 
Det er over bransjenormen på 2 prosent. Det er samtidig 0,8 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.   

Driftsresultatene har vært på nivå med gjennomsnittet i kommunegruppen de fire siste årene.  2017 
var er svært godt år i kommunesektoren.    

Driftsresultatene har ikke vært like gode i alle tre kommunene. Skedsmo har hatt mye bedre netto 
driftsresultater enn de to andre kommunene, spesielt i 2017. Sørum har hatt de svakeste resultatene. 

Korreksjon: Driftsinntektene i Skedsmo kommune bør korrigeres ned i 2017 (ekstraordinære, ubrukte 
tilskudd til kommunesammenslåing). Dette reduserer netto driftsresultat i Skedsmo og Lillestrøm med 
44 millioner kroner. Resultatet i  kommunekonsernet Lillestrøm er dermed 2,5 prosent. 

 

Framsikt - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 86,3 % 94,2 % 99,5 % 95,6 % 

Skedsmo 76,1 % 76,4 % 74,1 % 66,4 % 

Sørum 100,8 % 128,8 % 158,9 % 161,6 % 

Fet 114,1 % 124,9 % 125,5 % 131,5 % 

Kostragruppe 13 84,8 % 87,6 % 87,1 % 86,0 % 

 

 

Netto lånegjeld er opptatte lån, minus utlån og ubrukte lånemidler. 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 prosent av årlige driftsinntekter. 

Lillestrøm har mer lånegjeld enn anbefalt. Netto lånegjeld i konsernet er  96 prosent av 
driftsinntektene i 2017.  Det er 10 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen.    Lånegjelden (gjeldsgraden) er økt med 10 poeng de siste fire årene. 

Det er bare Skedsmo som har mindre gjeld enn gjennomsnittet i gruppen. Både Fet og Sørum har svært 
høy lånegjeld.  
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Framsikt - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 6,0 % 6,7 % 7,8 % 10,5 % 

Skedsmo 6,9 % 8,1 % 8,5 % 11,3 % 

Sørum 3,6 % 2,6 % 5,1 % 7,2 % 

Fet 5,6 % 6,0 % 8,8 % 11,9 % 

Kostragruppe 13 7,2 % 7,5 % 9,0 % 10,9 % 

 

 

Disposisjonsfondet er fri egenkapital, som kan brukes for å dekke underskudd eller være egenkapital til 
investeringer. Disposisjonsfondet bør utgjøre 10 prosent av årlige driftsinntekter.  

Lillestrøm har disposisjonsfond på 10,5 prosent. Det er 0,6 poeng mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen og mer enn anbefalt minimum. Landsgjennomsnittet er 9,5 prosent. 

Skedsmo og Fet har mye penger i disposisjonsfond. Sørum  har lite penger i fondet. 

 

 

Endring i frie inntekter for Lillestrøm kommune 

Et spørsmål i analysen er hvordan frie inntekter vil påvirkes av kommunesammenslåingen. 

Det er ikke mulig å gi et veldig nøyaktig svar på dette spørsmålet. Det er mange elementer i 
inntektssystemet som påvirkes av sammenslåingen.  Antakelig er det små endringer i forhold til det 
vedtatte inntektssystemet i dag.  

KS har laget en beregningsmodell for å måle effekten på frie inntekter av kommunesammenslåing. 
Modellen er ikke helt ferdig, men KS/Sigmund Engdal opplyser på forespørsel at modellens foreløpige 
resultat er at Lillestrøm vil tape 10 millioner kroner i forhold til rammetilskuddet i 2018.  

* Inndelingstilskudd: Det forventes at det nye inndelingstilskuddet vil dekke tapet av basistilskudd og 
andre struktur-tilskudd i det gamle inntektssystemet. 

* Overgangsordning: I dag får Skedsmo, Fet og Sørum ca 10 millioner kroner i overgangsordning i 
påvente av sammenslåing 1.1.2020. Dette tilskuddet vil falle bort. Dette er det eneste nettotapet i 
modellen fra KS. Fri inntekter vil synke fra 4.369 mill kr til 4.359 mill kr, se tabellen under: 
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Utgiftsutjevning: Det er uklart hvordan kommunesammenslåing påvirker utgiftsutjevningen i hvert 
enkelt tilfelle. I modellen fra KS endres utgiftsutjevningen med under en mill kr, men det mangler data:  

* Indeksverdier for geografikriteriene (nabo og sone) er ikke beregnet for nye kommuner, i alle fall ikke 
for Lillestrøm.  

* Det må beregnes nye kriterieverdier for opphopningskriteriet ("storbyproblemer").  

Det er mulig slike beregninger kommer i kommuneproposisjonen i mai. 

Telemarkforskning har beregnet effekten av endringer av geografi/bosettingskriteriene for en del 
kommuner (ikke Lillestrøm). Resultatet viser at få kommuner vil tape på sammenslåing. De fleste vil få 
økt tilskudd. Gjennomsnittlig vekst er 1,9 millioner kroner, se tabellen under (Kilde: Kommunal 
Rapport).  
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 Samlet kostnadsnivå 

Utgifter og formål sammenlignet med andre 

 

 
 

 Nye Lillestrøm Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 13 

Pleie og omsorg 16 923 16 431 18 682 16 572 17 126 

Grunnskole 12 145 12 098 11 990 12 616 12 776 

Barnehage 8 289 7 955 8 787 8 918 8 145 

Adm, styring og fellesutgifter 4 847 4 887 4 294 5 499 4 218 

Sosiale tjenester 2 108 2 085 2 090 2 289 2 721 

Kommunehelse 2 470 2 627 2 097 2 353 2 448 

Barnevern 2 113 2 215 1 839 1 991 2 075 

Kultur og idrett 1 961 2 187 1 813 1 139 2 113 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 632 602 711 641 648 

Andre områder 2 426 2 599 1 978 2 311 2 256 

 Brann og ulykkesvern 632 644 616 600 746 

 Kommunale boliger 332 444 161 76 51 

 Samferdsel 982 1 125 561 968 813 

 Næringsforv. og konsesjonskraft 89 70 133 106 69 

 Kirke 391 316 507 561 577 

Totalt 53 914 53 686 54 280 54 330 54 526 

 

Netto driftsutgifter i Lillestrøm i 2017 var 52.236 kroner per innbygger. Vi holder i denne analysen 
utenfor funksjonene 170-173 felles pensjonsposter, 275 intro.ordningen og 340-357 VAR-
sektoren.  Utgiftene er korrigert for elever i private skoler (15,4 mill) og eventuelt 
vertskommunetilskudd for PU-institusjoner (kr 0).  

Figuren over viser netto utgifter per innbygger korrigert for utgiftsbehov. Etter korreksjon for 
utgiftsbehov var utgiftene 53.914 kroner. Det er omtrent 600 kroner mindre enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 13.   
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Skedsmo drev 228 kroner billigere, Sørum 366 kroner dyrere og Fet 416 kroner dyrere. 

Korreksjon: Det er oppdaget et par feil i regnskapet i Skedsmo kommune: 

* Tilsynslege ført på legetjenesten istedet for sykehjem: 253 Sykehjem økes 2,6 mill, 241 behandling 
reduseres 2,6 mill. 

*Inntekter på 4,5 mill til boligetablering ført på sosial: Netto utgift 283 boligetablering reduseres med 
4,5 mill, 242 sosial økes 4,5 mill 

Disse korreksjonene endrer ikke kostnadsnivået verken i Skedsmo eller i Lillestrøm. Korreksjonene 
forandrer ingen vesentlige konklusjoner i analysen. De dyre og billige tjenestene i Lillestrøm og Skedsmo 
er fremdeles de samme. Korreksjonene  er ikke innarbeidet i figurene i rapporten. De nevnes bare her. 

Utgiftsbehov 

 

 
 
 

Kommunale regnskaper må korrigeres for ulikheter i utgiftsbehov før sammenligning. Framsikt analyse 
bruker behovsberegningen i statsbudsjettet (utgiftsutjevningen). Behovsberegningen i statsbudsjettet 
for 2018 brukes for å korrigere regnskapet for 2017. Utgiftsbehovet gjelder forskjeller i demografi, 
geografi og sosiale forhold. Framsikt har beregnet Lillestrøm behov til 96,6 prosent av 
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landsgjennomsnittet per innbygger. Det er 1,5 poeng mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 
13.  Lillestrøm har fire tjenester med behov over 100% (landsgjennomsnittet). Det er grunnskole (107%), 
barnehage (104 %),barnevern (102%) og sosial (100%), se figuren over. Behovet for PLO ( 86%), helse 
(92%) og administrasjon (94 %) er under gjennomsnittet.  Behovet antas å være likt i alle kommuner når 
det gjelder tekniske tjenester og kultur/kirke. 

Skedsmos behov er beregnet til 96%, Sørum til 100% og Fet til 95%. Alle kommunene har høyt behov 
innenfor grunnskole og barnehage. Alle har lavt behov innenfor PLO og helse. Alle er typiske 
vekstkommuner. Det er bare Skedsmo som har mer enn normalt med sosiale problemer. 

 

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) 

 

 
 

 Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 13 

Pleie og omsorg 35,5 -127,1 25,3 -14,7 

Grunnskole 4,3 13,9 -42,1 -56,4 

Adm, styring og fellesutgifter -3,1 43,6 -51,4 49,5 

Barnehage 28,9 -43,2 -54,6 12,5 

Sosiale tjenester 1,9 1,5 -15,3 -51,6 

Kommunehelse -12,2 28,9 9,1 1,7 

Barnevern -8,7 23,4 10,5 3,3 

Kultur og idrett -18,9 12,4 68,9 -12,7 

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 2,5 -6,6 -0,8 -1,3 

Andre områder -14,5 37,6 9,6 14,2 

 Brann og ulykkesvern -1,0 1,3 2,7 -9,6 

 Kommunale boliger -9,4 14,3 21,5 23,6 

 Samferdsel -12,0 35,3 1,2 14,2 

 Næringsforv. og konsesjonskraft 1,6 -3,7 -1,4 1,7 

 Kirke 6,3 -9,7 -14,2 -15,6 

Totalt 15,7 -15,7 -40,7 -55,5 
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Figuren over viser kostnadsforskjeller mellom Lillestrøm og andre kommuner i millioner kroner. Vi ser 
hvor mye Lillestrøm kan spare ved å drive med samme kostnadsnivå som de andre kommunene. 
Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter var 56 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 13 i 2017.  

Figuren viser også hvilke tjenester som drives dyrt og billig, sammenlignet med Kommunegruppe 13 og 
de andre kommunene.  

I forhold til kommunegruppen bruker Lillestrøm mer penger på disse tjenestene: administrasjon (49 
mill), barnehage (13 mill),  helse (2 mill), barnevern (3 mill),  bolig (24 mill),  samferdsel (14 mill) og 
næring (2 mill).  Utgiftene er lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen innenfor  disse tjenestene: 
PLO (15 mill), grunnskole (56 mill), sosial (52 mill), kultur (13 mill), plan ( 1 mill), brann (10 mill) og kirke 
(16 mill). 

Figuren viser hvordan kostnadsnivået i dagens kommuner avviker fra den nye kommunen:  

Skedsmo driver 16 millioner kroner billigere. Det gjelder spesielt pleie og omsorg og barnehage, men 
også grunnskole og kirke.  Skedsmo har høyere utgifter innenfor helse, kultur og samferdsel. 

Sørum driver 16 millioner kroner dyrere. Sørum drar opp utgiftene innenfor PLO og barnehage, men 
også innenfor plan, næring og kirke.  Sørum drar ned utgiftene innenfor grunnskole, administrasjon, 
sosial, helse, barnevern, kultur, brann, bolig og samferdsel. 

Fet driver 41 millioner kroner dyrere. Fet drar opp utgiftene innenfor grunnskole, barnehage, 
administrasjon, sosial, plan, næring og kirke. Fet drar ned utgiftene innenfor PLO, helse, barnevern, 
kultur, brann, bolig og samferdsel. 

 

Tjenestekvalitet 
Denne rapporten er primært en økonomianalyse. Det er samtidig viktig med god tjenestekvalitet. Den 
beste undersøkelsen av kommunenes tjenestekvalitet som foreligger, er Kommunebarometeret til 
Kommunal Rapport.  

Kommunebarometeret rangerer kommunene etter 140 kriterier/indikatorer, der de fleste gjelder 
kvaliteten på de kommunale tjenestene. Det mangler kvalitetsvurdering for enkelte tekniske tjenester 
(brann, samferdsel, næring, administrasjon). 

Det foreligger ingen beregning av tjenestekvalitet for Nye Lillestrøm kommune. Vi har målinger for de 
tre eksisterende kommunene. Kommunebarometeret for 2018 (tall fra 2017) viser at Skedsmo og Fet 
har gode resultater. Skedsmo ble nr 30, Fet nr 80 og Sørum nr 304 av 326 kommuner. Dette er 
rangeringen uten korreksjon for kommunens inntektsnivå. Den er denne tellemåten (uten korreksjon for 
inntektsnivå) som best måler kvaliteten på tjenesten.  

Resultatet viser at Nye Lillestrøm kommer svært godt ut i nasjonal sammenheng når det gjelder 
tjenestekvalitet, antakelig blant de 100 beste kommunene. Framsikt har anslått resultater for Lillestrøm 
ved å vekte kommunenes resultater med innbyggertallet i hver kommune. Lillestrøm kommer ut blant 
de beste 100 kommunene innen grunnskole, barnevern og VAR. Lillestrøm er blant de 100 dårligste når 
det gjelder barnehage (lav bemanning, lav andel ansatte med fagutdanning). 
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Skedsmo er blant de 100 beste når det gjelder grunnskole, barnevern og VAR. Kommunen er blant de 
100 dårligste når det gjelder barnehage. 

Fet er blant de 100 beste når det gjelder grunnskole, eldreomsorg, barnevern, sosial. Fet er blant de 100 
dårligste når det gjelder barnehage og kultur. 

Sørum er blant de 100 beste når det gjelder barnevern.  Sørum er blant de 100 dårligste når det gjelder 
barnehage og kultur. 

Tallene fremkommer av figuren under. 

 

Figur 1: Resultat i Kommunebarometeret 2018, foreløpig versjon. Kilde: Kommunebarometeret.no. Anslag for Lillestrøm er 

gjort av Framsikt ved å vekte kommunenes resultater med folketallet i kommunene. 

Skedsmo Sørum Fet
Lillestrøm (anslag 

Framsikt)

Plassering totalt 12 14 204 38 58                                           

Uten hensyn til korrigert inntekt 10 30 304 80 96                                           

Rangering innen hver enkelt sektor -                                         

Grunnskole (20 % av totalen) 15 49 172 90 81                                           

Eldreomsorg (20 %) 16 284 199 56 233                                        

Barnevern (10 %) 17 1 74 9 18                                           

Barnehage (10 %) 18 388 406 381 391                                        

Helse (7,5 %) 19 277 243 252 266                                        

Sosialtjeneste (7,5 %) 20 183 180 88 169                                        

Kultur (2,5 %) 21 198 369 407 265                                        

Økonomi (10 %) 22 48 375 323 157                                        

Enhetskostnader (5 %) 23 22 134 75 54                                           

Miljø og ressurser (2,5 %) 24 12 15 85 23                                           

Saksbehandling (2,5 %) 25 243 321 293 267                                        

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %) 26 13 131 213 67                                           
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Grunnskole 
 
Grunnskole omfatter funksjonene 202 undervisning, 213 Voksenopplæring (VO), 215 SFO, 222 
skolelokaler og 223 skoleskyss. Lillestrøm har et utgiftsbehov for grunnskole på 106 prosent av 
landsgjennomsnittet. Behovet er høyere enn landsgjennomsnittet på grunn av mange barn i skolealder 
og mange innvandrere. 

Netto utgift i 2017 var omtrent 1.070 millioner kroner.  

Behovskorrigerte samlede utgifter til grunnskole var 56 millioner kroner lavere i Lillestrøm enn i 
kommunegruppe 13 i 2017.  Regnskapet er korrigert for elever i private skoler (lagt til det samme 
beløpet som trekkes i rammetilskudd, 15 mill kr).   

De funksjonene som er billigere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 13 er  undervisning (73 mill), 
voksenopplæring (14 mill) og  skoleskyss (2 mill).De funksjonene som drives med høyere kostnader enn 
gruppen er skolelokaler (33 mill). 

Lillestrøm har større skoler enn kommunegruppen. Det er flere elever per lærer. Dette gjør skoledriften 
svært billig.  

Skedsmo driver 4 millioner kroner billigere enn den nye kommunen. Skedsmo har billigere lokaler og 
skoleskyss, men dyrere voksenopplæring. Sørum driver 14 millioner kroner billigere. Det er billigere 
undervisning. Sørum har landets laveste utgift per elev.  Fet driver 42 millioner kroner dyrere. Det er 
dyrere undervisning, dyrere lokaler, dyrere SFO og dyrere skoleskyss. 

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 6-15 år 
(92%) 

109,7 % 106,3 % 119,6 
% 

110,4 
% 

104,3 % 

Indeks basiskriteriet 
(2%) 

32,9 % 15,9 % 52,6 % 81,0 
% 

22,5 % 

Indeks reiseavst. innen 
sone (2%) 

53,2 % 42,8 % 70,6 % 74,5 
% 

62,5 % 

Indeks reiseavst. til 
nabokrets (2%) 

65,8 % 34,5 % 126,9 
% 

117,0 
% 

73,4 % 

Indeks innv. 6-15 år 
(3%) 

106,1 % 111,2 % 100,3 
% 

91,6 
% 

100,3 % 

Indeks norskfødte 6-15 
år m. innv. foreldre (0%) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Utgiftsbehov - 
Grunnskole (sum) 

106,6 % 102,5 % 117,3 
% 

108,9 
% 

101,4 % 

 

Behovet for grunnskole er beregnet til 107 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm flere barn i målgruppen (105%) og flere innvandrere (137%). Det er 
små avstander. Kommunegruppens behov er 101%. 

Alle tre kommunene har større behov enn gjennomsnittet i gruppen, på grunn av flere barn i 
grunnskolealder. Skedsmo har flere innvandrere enn de to andre kommunene. Sørum og Fet har lengst 
reisevei.  
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Framsikt - Elever per kommunal grunnskole(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 347 350 368 374 

Skedsmo 410 413 418 422 

Sørum 267 270 311 321 

Fet 287 289 299 306 

Kostragruppe 13 279 284 287 288 

 

 

Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Det er i gjennomsnitt 374 elever per 
skole. Det er 86 elever mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Store skoler gir vanligvis 
lavere utgifter til grunnskole per elev. 

Skolene har  vokst med 27 elever de siste fire årene. I kommunegruppen har de vokst med 9 elever. 

Alle de tre kommunene har større skoler enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Skedsmo har størst 
skoler (422 elever) og drar opp gjennomsnittet.  

Elevkostnaden i den nye kommunen (79.000 kroner) er ganske godt tilpasset skolestørrelsen (374 
elever), se figuren under. 
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Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 202 Grunnskole (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 9 350 9 405 9 294 9 389 

Skedsmo 9 453 9 484 9 384 9 545 

Sørum 8 917 9 151 8 956 8 910 

Fet 9 602 9 466 9 453 9 499 

Kostragruppe 13 10 411 10 360 10 213 10 211 

 
*) 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 
Lillestrøm per innbygger var 9.389 kroner per innbygger i 2017. Det er omtrent 850 kroner mindre enn 
gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 73 millioner kroner. 

Utgiftene til undervisning er økt med 39 kroner fra 2014 til 2017. Utgiftene er gått ned med 200 kroner 
i kommunegruppen.  

Sørum drar ned gjennomsnittet. Sørums utgiftsnivå ville redusert samlede utgifter med 40 mill kroner. 
Sørum driver den billigste grunnskolen i landet. 

 

Framsikt - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 15,6 15,2 15,2 14,9 

Skedsmo 15,5 15,0 15,1 14,5 

Sørum 15,4 15,3 15,1 15,8 

Fet 16,3 15,8 15,6 15,7 

Kostragruppe 13 14,6 14,5 14,5 14,3 

 

 

Lave undervisningskostnader kan komme av store klasser. Gruppestørrelse i grunnskolen uttrykker 
hvor mange elever det er per lærerårsverk. Dette er et viktig uttrykk for produktivitet i grunnskolen. I 
Lillestrøm var det 15 elever per lærerårsverk i 2017. Det er 1,6 elever mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  Det er blitt 0,7 elev mindre per lærer siden 2014. 
  

Alle tre kommunene har flere elever per lærer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Sørum og Fet 
drar opp gjennomsnittet.  

Figuren under viser samlet bemanning per 100 elever på skolene skoleåret 2016/2017. I Skedsmo og 
Fet var det rundt 10 årsverk per 100 elever (høsten 2016). I Sørum var det 9,6 (Skåningsrud 
interkommunale spesialskole er holdt utenfor).  Dette er på nivå med de mest effektive kommunene, 
for eksempel Bærum, Oppegård og Aurskog-Høland, se figuren under.  Inkludert Sørums andel av 
elevene ved Skåningsrud blir bemanningen 10 årsverk/100 elever (Legger til 16 av 47 elever og 10 av 
31 årsverk).  
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Figur 2: Bemanning på skolene i kommunene skoleåret 2017/2017. Kilde: Udir/GSI. 

 

Framsikt - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 75 560 77 656 78 783 79 051 

Skedsmo 76 737 78 558 79 724 80 816 

Sørum 71 097 74 360 74 530 73 264 

Fet 77 620 79 062 81 638 80 858 

Kostragruppe 13 86 035 86 321 86 921 87 795 

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

Korrigerte brutto driftsutgifter viser produksjonskostnadene for en kommunal elevplass. 
Elevkostnaden bør stå i et visst forhold til skolestørrelsen. 

Elevkostnaden var 79.000 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er svært lavt. Det er nesten 9.000 kroner 
lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften har økt med 3.500 kroner de siste fire årene. I 
kommunegruppen har utgiften steget med 2.000 kroner i samme periode. 

Korreksjon: Elevprisen må korrigeres opp til 78.000 kroner i Sørum (kommunens andel av utgiftene ved 
Skåningsrud spesialskole).  
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Framsikt - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Andel timer  
spesialundervisning av antall  

lærertimer totalt(B)  

Andel elever  
i grunnskolen som  

får spesialundervisning(B)  

Nye Lillestrøm 16,4 % 8,7 % 

Skedsmo 15,8 % 9,1 % 

Sørum 17,6 % 7,8 % 

Fet 17,3 % 8,8 % 

Kostragruppe 13 17,6 % 7,5 % 

 

 

Omfanget av spesialundervisning kan være med å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. Det er ikke 
tilfelle i Lillestrøm.  I Lillestrøm får 9 prosent av elevene spesialundervisning, og dette tar 16 prosent av 
lærertimene.  Andelen timer er 1 poeng lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Andelen 
elever med spesialundervisning er 1 poeng over gjennomsnittet i kommunegruppen. 

Alle tre kommunene bruker mindre timer til spesialundervisning enn gjennomsnittet i gruppen. 
Skedsmo bruker minst. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 215 Skolefritidstilbud (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 164 105 141 154 

Skedsmo 83 58 84 116 

Sørum 307 167 259 217 

Fet 295 212 198 213 

Kostragruppe 13 168 126 146 159 

 
*) 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 Lillestrøm i 2017 var 14 mill kr. Det er 154 kroner per innbygger, etter korreksjon for 
behov.  Det er 5 kroner lavere enn  gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  Utgiftene til SFO er redusert 
med 10 kroner per innbygger de siste fire årene.  

Skedsmo har 100 kroner lavere utgifter til SFO enn de to andre kommunene. Med Skedsmos 
kostnadsnivå ville utgiften bli halvert. 

 
 
 
 
 

Framsikt - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Korrigerte brutto  
driftsutgifter til skolefritidstilbud  

(215), per komm.  
Bruker(B)  

Andel innbyggere  
6-9 år i  

kommunal SFO(B)  

Nye Lillestrøm 31 913 65,5 % 

Skedsmo 32 034 69,2 % 

Sørum 32 591 56,3 % 

Fet 30 404 65,4 % 

Kostragruppe 13 28 650 61,0 % 

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

Lillestrøm har like høye netto utgifter til SFO som gjennomsnittet i kommunegruppen. Lave 
behovskorrigerte netto utgifter til SFO kan komme av lav dekningsgrad, lave driftsutgifter per bruker 
eller høy egenbetaling.  Dekningsgraden i Lillestrøm (66 %) er høyere enn  gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13 (61 %).  Samtidig er det høye brutto driftsutgifter per bruker (32.000 kroner), 
3.000 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen.  

Satsene for egenbetaling (2.575 kroner per mnd for full plass) er 90 kroner høyere enn gjennomsnittet 
i gruppen (2.485 kroner). Det drar ned netto utgift til SFO.  

Lillestrøm tilbyr et dyrt tilbud til mange brukere, men tar høy betaling. Derfor er netto utgift per 
innbygger som gjennomsnittet i gruppen.  

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 213 Voksenopplæring (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 225 232 113 96 

Skedsmo 318 309 156 124 

Sørum 75 117 51 66 

Fet 51 75 28 27 

Kostragruppe 13 257 243 211 247 

 
*) 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.  

Lillestrøm hadde en netto utgift på denne tjenesten på 96 kroner per innbygger i 2017. Det er omtrent 
150 kroner mindre enn  gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 14 millioner 
kroner.  Utgiften er redusert med 130 kroner per innbygger de siste fire årene.  Alle de tre kommunene 
har lavere utgifter til VO enn gjennomsnittet i gruppen. Skedsmo har høyest utgifter til VO. 

 Årsaken til høye netto utgifter i voksenopplæring kan være feilført regnskap (integreringstilskudd), 
høye behov, urasjonell drift eller en liberal tolkning av reglene om voksenopplæring. Når tjenesten går 
omtrent i null (som i Fet), kan det skyldes overskudd i regnskapet for flyktningeundervisningen.  
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Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 222 Skolelokaler (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 2 300 2 291 2 183 2 337 

Skedsmo 2 354 2 437 2 266 2 236 

Sørum 1 942 1 751 1 698 2 406 

Fet 2 644 2 527 2 619 2 669 

Kostragruppe 13 1 972 1 933 1 975 1 968 

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

Netto utgifter til drift av skolelokaler var 2.300 kroner per innbygger i Lillestrøm i fjor. Det er ca 400 
kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 33 millioner kroner.  

Utgiften til skolelokaler er økt med 37 kroner per innbygger  de siste fire årene. Utgiften har vært stabil 
i kommunegruppen.  

Alle de tre kommunene har høyere utgifter enn gjennomsnittet i gruppen. Skedsmo har de laveste 
utgiftene til skolelokaler.  

 

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

Analyse med flere indikatorer 

  Korrigerte brutto  
driftsutgifter til skoleskyss  

(223), per elev  
som får skoleskyss(B)  

Andel elever  
i grunnskolen som  

får tilbud om  
skoleskyss(B)  

Nye Lillestrøm 12 497 10,9 % 

Skedsmo 13 201 4,6 % 

Sørum 12 795 25,1 % 

Fet 10 760 15,8 % 

Kostragruppe 13 10 855 14,4 % 

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

Vi har sett at skoleskyssen i Lillestrøm koster 2 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Lave utgifter kan skyldes at få får skyss eller at prisen per skysset elev er lav.  

I Lillestrøm får 11 prosent av skoleungene skyss. Det er 3,5  poeng mindre enn gjennomsnittet i 
gruppen. Det koster 4 million kroner mindre  i skyssutgifter (1200 elever skysses).  

Samtidig er prisen per elev høy. Hver elev koster 12.000 kroner. Det er 1.500 kroner mer enn 
gjennomsnittet i gruppen. Det øker utgiftene med 2 million kroner. 

Lave kostnader skyldes lav dekningsgrad. 
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Barnehage 
 
 

Barnehage omfatter funksjonene 201 førskole, 211 styrkingstiltak og 221 førskolelokaler. 
Behovet for barnehage per innbygger er beregnet til 104% av landsgjennomsnittet. Det er høyere andel 
barn i målgruppen, færre med kontantstøtte og lavt utdanningsnivå i kommunen. 

Netto utgift var omtrent 719 millioner kroner i 2017.  

Lillestrøm drev barnehagetjenesten 13 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
13 i 2017.  

201 førskole var 2 millioner kroner dyrere enn kommunegruppen. 211 Styrkingstiltak var 6 mill kr 
billigere. Utgiftene til 221 barnehagelokaler var 17 mill kroner dyrere.   

Halvparten av de kommunale barnehagene i Lillestrøm er kommunale. Det er mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Lillestrøm driver de kommunale barnehagene like effektivt som gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  Det er mange barn med styrkingstiltak, men hvert barn får lite ressurser. Utgiftene 
til lokaler er høye, blant annet på grunn av den høye andelen kommunale plasser.  

Kostnadsnivået i Skedsmo er 29 millioner kroner lavere enn i Lillestrøm. Skedsmo har den mest effektive 
ordinære barnehagedriften. Sørum driver 43 mill kroner dyrere. Fet driver 55 millioner kroner dyrere.   

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 2-5 år 
(78%) 

106,5 % 101,6 % 119,1 
% 

109,7 
% 

101,5 % 

Indeks barn 1 år uten 
kontantstøtte (10%) 

96,1 % 91,8 % 121,5 
% 

77,0 
% 

99,8 % 

Indeks innb. m. høyere 
utdanning (11%) 

89,8 % 92,6 % 85,1 % 84,0 
% 

101,2 % 

Utgiftsbehov - 
Barnehage (sum) 

103,5 % 99,6 % 115,5 
% 

103,4 
% 

100,9 % 

 

Behovet for barnehage er beregnet til 104 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm flere barn i målgruppen (103%), mindre utdanning (78%) og mer 
bruk av kontantstøtte. Kommunegruppen har lavere tjenestebehov enn Lillestrøm. 

Fet og Sørum har større behov enn Skedsmo, på grunn av større andel barn. Sørum har mange familier 
uten kontantstøtte. 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 8 417 8 012 8 047 8 289 

Skedsmo 8 126 7 849 7 772 7 955 

Sørum 9 019 8 235 8 514 8 787 

Fet 8 681 8 350 8 464 8 918 

Kostragruppe 13 8 345 8 123 8 146 8 145 

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

Behovskorrigerte netto driftsutgifter til barnehagetjenesten i Lillestrøm i 2017 var 8.300 kroner per 
innbygger. Det er 200 kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13.  Forskjellen utgjør 13 
millioner kroner.  

Utgiftsnivået er redusert med 130 kroner per innbygger de siste fire årene. Utgiftene er sunket 200 
kroner i kommunegruppen i samme periode. 

Skedsmo har lavest utgifter av dagens kommuner. Sørum og Fet bruker 800-900 kroner mer til denne 
tjenesten per innbygger.  

 

Framsikt - Andel barn 1-5 år med barnehageplass(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 88,9 % 88,4 % 89,7 % 91,0 % 

Skedsmo 89,4 % 89,1 % 89,3 % 89,9 % 

Sørum 89,2 % 88,8 % 91,4 % 94,7 % 

Fet 86,3 % 85,0 % 89,0 % 89,7 % 

Kostragruppe 13 91,4 % 91,5 % 92,0 % 92,1 % 

 

 

Høye utgifter til barnehagetjenesten kan komme av høy dekningsgrad eller høye enhetskostnader 
(plasser). Lillestrøm har lav dekningsgrad. Dekningsgraden for barn 1-5 år var 91 %  i 2017. Det er 1 
prosentpoeng under gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Dekningsgraden er økt med 2 poeng de 
siste fire årene.  

Kommunen sparer omtrent 8 millioner kroner på den lave dekningsgraden (50 barn a 150.000 kroner)  
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Framsikt - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 3,1 % 3,5 % 3,8 % 5,4 % 

Skedsmo 2,1 % 3,5 % 3,7 % 5,1 % 

Sørum 7,0 % 4,9 % 6,3 % 8,3 % 

Fet 0,7 % 1,6 % 0,0 % 2,5 % 

Kostragruppe 13 4,6 % 4,7 % 5,2 % 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 kroner per stk. 
 
I Lillestrøm var det mange barn under ett år i barnehage per 15.12.2017. 5,4 prosent av 0-åringene 
hadde plass. Det er litt over  gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  
 
Det er 902 barn under 1 år i Lillestrøm. Det var 49 barn i barnehage, derav 9 i kommunale barnehager. 

 

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

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 55,3 % 54,9 % 56,5 % 52,9 % 

Skedsmo 61,0 % 60,1 % 61,1 % 60,9 % 

Sørum 35,5 % 35,5 % 39,2 % 36,5 % 

Fet 65,3 % 65,7 % 66,9 % 48,2 % 

Kostragruppe 13 41,7 % 41,0 % 40,5 % 40,2 % 

 

 

53 prosent av barnehagebarna i Lillestrøm går i kommunale barnehager. Det er 13 prosentpoeng 
høyere enn  gjennomsnittet i kommunegruppen. Gjennomsnittet i landet er rundt 50%.  
 
Det er vanskelig å si om Lillestrøm tjener eller taper på den høye andelen kommunale barnehager.  Det 
kommer an på alderen til de private barnehagene. På landsbasis er det beregnet at kommunesektoren 
sparer 2 milliarder kroner i året på bruken av private barnehager (Agenda Kaupang 2017). 

Skedsmo skiller seg ut med høy andel kommunale barnehager. Det er minst andel kommunale 
barnehager i Sørum (36%).  
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Framsikt - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert 
oppholdstime (kr)(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 48 47 46 45 

Skedsmo 45 46 45 47 

Sørum 52 47 48 46 

Fet 49 46 48 37 

Kostragruppe 13 46 45 46 46 

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

Det er store overføringer til private barnehager i Lillestrøm. 5 av 10 plasser er private. Satsene for 
tilskudd til private barnehager er derfor viktige.  

I 2017 fikk de private barnehagene overført 45 kroner per korrigerte oppholdstime. Det er 1 kroner 
mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  Forskjellen i forhold til kommunegruppe 13 utgjør 
en redusert utgift på 7 millioner kroner (7.100.000 timer). Timesatsen er redusert med 3 kroner i 
Lillestrøm de siste fire årene. I kommunegruppen har utgiften ikke økt. 

Alle de tre kommunene har lave satser for tilskudd til private barnehager. Den lave summen i Fet i 
2017 skyldes ikke lave satser, men at antallet plasser i private barnehager økte gjennom året (150 nye 
plasser åpnet høsten 2017). 

 

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

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 47 47 46 49 

Skedsmo 47 47 46 47 

Sørum 47 46 45 50 

Fet 48 48 48 62 

Kostragruppe 13 48 48 49 49 

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

Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte 
oppholdstime (korrigert for alder). Høye enhetskostnader i kommunale barnehager slår direkte ut i 
høye satser for tilskudd til private barnehager to år senere. En ekstra krone brukt på kommunale 
barnehager i Lillestrøm betyr en kroner i ekstra tilskudd til private barnehager. 

Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager var i 2017 49 kroner. Det er det samme 
som gjennomsnittet i kommunegruppen.  Timekostnaden er økt med 2 kroner siden 2014. 
Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 er økt med 1 krone. 

Skedsmo og Sørum har lave timekostnader i sine kommunale  barnehager.Fet har 15 kroner høyere 
timekostnad enn Skedsmo i 2017. Det skyldes ikke lavere produktivitet, men at antallet plasser i 
kommunale barnehager sank med 120 gjennom året. 
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Framsikt - Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale 
barnehager(B) 



KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Nye Lillestrøm 
 

Side 31 av 88 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 12 951 12 967 12 982 13 056 

Skedsmo 13 003 12 926 12 996 13 084 

Sørum 12 864 12 855 12 836 12 847 

Fet 12 826 13 237 13 079 13 200 

Kostragruppe 13 13 186 13 213 13 202 13 223 

 

 

Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for 
produktivitet. Det uttrykket bemanningsfaktoren. "Norsk standard" er seks store barn per ansatt i 
avdelingen, det vil si 13.000 timer per årsverk.  

I kommunale barnehager i Lillestrøm var det i snitt 13.056 timer per årsverk i 2017. Det er omtrent 200 
timer mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  

Produktiviteten er økt de siste årene. Antall timer per årsverk er økt med 100  siden 2014. I 
kommunegruppen har antallet gått opp med omtrent 50 timer. 
 
Lillestrøm har  29| kommunale barnehager. Bemanningsfaktor på avdelingene var i gjennomsnitt 6,0 
ved tellingen 15.12.2017.   Landsgjennomsnittet i kommunale barnehager er 5,9. Lillestrøm har 87 
plasser per årsverk styrer. Gjennomsnittet i landet er 75, se figuren under.  
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Figur 3: Bemanning i barnehager 2017, hentet fra årsmeldinger fra norske barnehager 2017, Kilde: Utdanningsdirektoratet. 
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Framsikt - Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn. Alle 
barnehager(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Andel barn  
som får ekstra  

ressurser til styrket  
tilbud til førskolebarn.  

Alle barnehager(B)  

Brutto driftsutgifter  
til styrket tilbud  

til førskolebarn (f  
211) per barn  

som får ekstra  
ressurs(B)  

Nye Lillestrøm 28,9 % 40 484 

Skedsmo 34,5 % 38 082 

Sørum 19,4 % 32 110 

Fet 22,0 % 69 792 

Kostragruppe 13 20,2 % 65 764 

 

 

Vi har sett at Lillestrøm bruker 6 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13  til 
styrkingstiltak i barnehage. Det kan komme av få vedtak eller små vedtak. Det er mange barn ved 
vedtak. 29 prosent av barn i barnehage får ekstra ressurser. Det er 9 prosentpoeng mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Den høye dekningen koster 26 millioner kroner ekstra (400 barn 
*65.000 kroner).  
 
Samtidig bruker kommunen lite ressurser per barn med ekstra ressurser. Utgiften per barn er 40.000 
kroner. Det er 25.000 kroner mindre enn  gjennomsnittet i kommunegruppen. Det var 1300 barn som 
fikk styrket tilbud i 2017.  De lave utgiftene per barn sparer kommunen for 32 millioner kroner (25.000 
kr*1300).  

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 221 Førskolelokaler og skyss  (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 536 525 548 595 

Skedsmo 591 578 548 584 

Sørum 361 323 460 582 

Fet 595 641 692 667 

Kostragruppe 13 377 379 385 400 

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

De behovskorrigerte nettoutgiftene til barnehagelokaler var 595 kroner per innbygger i 2017. Det er 
200 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 17 mill kroner.  

Det er forventet at utgiftene til lokaler for kommunale barnehager er høy per innbygger, når det er høy 
andel kommunale barnehager. Det er høy andel kommunale barnehager i Lillestrøm (53%). Dette 
forklarer de høye utgiftene. Utgiften har steget med 60 kroner de siste fire årene. I kommunegruppen 
har utgiften steget med 20 kroner. Alle de tre kommunene har høyere utgifter til lokaler enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Summene er temmelig like.  
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Barnevern 
 
Barnevern omfatter funksjonene 244 barnevernstjeneste (saksbehandlingen), 251 hjelpetiltak og 252 
plasseringer. Behovet for barnevern per innbygger er beregnet til 102 prosent av landsgjennomsnittet. 
Lillestrøm har mange barn, middels med enslige foreldre og mange innbyggere med lave inntekter.  

Netto utgift var omtrent 180 millioner kroner i 2017. Lillestrøm har høye utgifter til barnevern. 
Behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2017 var 3 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 13.   

Utgiftene til plasseringer er 6 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er 
omfanget av disse dyre tiltakene som er viktigst for samlede kostnader. Utgiftene er høyere enn 
gjennomsnittet når det gjelder  saksbehandling (10 mill) og lavere når det gjelder hjelpetiltak (1 mill).  

Det er plasseringene som koster penger i barnevernet. Det er færre barn under omsorg enn det er i 
gjennomsnittet i gruppe 13. Prisen per plassering er derimot høy.  

Det er Skedsmo som har de høyeste utgiftene per innbygger. Det er helt naturlig, siden Skedsmo er den 
eneste av kommunene som har tatt mot enslige mindreårige asylsøkere. Botilbudet til disse belaster 
regnskapet i Skedsmo med 36 millioner kroner, ca 700 kroner per innbygger. Samlet sett har Lillestrøm 
lavere utgifter til enslige mindreårige asylsøkere enn gjennomsnittet i landet. Dette er antakelig en årsak 
til de lave utgiftene til plasseringer.  

Tjenesten har høy kvalitet, målt ved saksbehandlingstider for undersøkelser. Det er få ansatte med 
fagutdanning.  

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 0-1 år (3%) 98,3 % 95,4 % 106,2 
% 

100,0 
% 

97,2 % 

Indeks innb. 2-5 år (6%) 106,5 % 101,6 % 119,1 
% 

109,7 
% 

101,5 % 

Indeks innb. 6-15 år 
(14%) 

109,7 % 106,3 % 119,6 
% 

110,4 
% 

104,3 % 

Indeks innb. 16-22 år 
(11%) 

98,3 % 100,8 % 93,7 % 93,7 
% 

101,7 % 

Indeks barn med enslig 
forsørger (41%) 

99,3 % 104,3 % 95,2 % 82,4 
% 

105,5 % 

Indeks 
lavinntektskriteriet 
(26%) 

102,1 % 116,1 % 81,5 % 68,9 
% 

95,5 % 

Utgiftsbehov - 
Barnevern (sum) 

101,8 % 106,9 % 96,6 % 86,1 
% 

102,0 % 

 

Behovet for barnevern er beregnet til 102 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm flere barn, færre enslige forsørgere (99%) og flere fattige (102%). 
Kommunegruppen   har høyere tjenestebehov enn Lillestrøm. 

Det er Skedsmo som driver opp behovet for barnevern. Både Sørum (97%) og Fet (86%) har lavere 
behov for barnevern enn landsgjennomsnittet. Alle de tre kommunene har mange barn, men det er 
bare Skedsmo som har flere enslige forsørgere og flere fattige enn landsgjennomsnittet. 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 511 1 503 1 658 2 113 

Skedsmo 1 532 1 476 1 647 2 215 

Sørum 1 383 1 386 1 549 1 839 

Fet 1 604 1 835 1 907 1 991 

Kostragruppe 13 1 746 1 747 1 827 2 075 

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

Lillestrøm brukte 2.100 kroner per innbygger til barnevern i 2017, etter korreksjon for behov. Det er 38 
kroner mer enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 3 millioner kroner.  

Utgiftene til barnevern i Lillestrøm har økt med rundt 600 kroner per innbygger de siste fire årene. 
Utgiftene har steget med rundt 300 kroner i samme periode i Kommunegruppe 13. 

Det er bare Skedsmo som hadde større utgifter enn gjennomsnittet til barnevern i 2017.  Skedsmo 
ligger 150 kroner over gjennomsnittet i kommunegruppen. Sørum har de laveste kostnadene. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 244 Barnevernstjeneste (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 647 554 626 732 

Skedsmo 560 481 555 660 

Sørum 746 583 722 822 

Fet 935 891 864 988 

Kostragruppe 13 578 559 590 616 

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

Funksjon 244 omfatter driften av barnevernskontoret, ikke tiltakene. Utgiftene per innbygger i 
Lillestrøm var 732 kroner per innbygger i 2017. Det er 116 kroner mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Forskjellen utgjør 10 millioner kroner. Utgiftene har økt med 85 kroner per 
innbygger de siste fire årene. I gruppen har utgiftene økt 38 kroner.  

Alle tre kommunene hadde høyere utgifter til driften av kontoret i 2017 enn gjennomsnittet i gruppen. 
Sørum hadde de høyeste utgiftene per innbygger.  
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Framsikt - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 3,2 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 

Skedsmo 3,3 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % 

Sørum 2,8 % 3,2 % 4,0 % 4,6 % 

Fet 3,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 

Kostragruppe 13 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % 

 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Høye barnevernsutgifter kan komme av høy dekningsgrad. I Lillestrøm var 4,2 prosent av innbyggerne 
0-17 år med barnevernstiltak i 2017. Det er  0,3 prosentpoeng under gjennomsnittet i kommunegruppe 
13.  Andelen i Lillestrøm er økt med 1,0 prosentpoeng de siste fire årene. 

Skedsmo og Fet hadde lavere dekningsgrad for barnevern enn gjennomsnittet i kommunegruppen i 
2017. Sørum lå litt over.  

 

Framsikt - Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Andel barn  
med tiltak som  

er plassert (funksjon  
252) ift. ant  

innb. 0-17 år(B)  

Netto driftsutgifter  
per barn som  
er plassert av  

barnevernet (funksjon 252)(B)  

Nye Lillestrøm 1,1 % 477 361 

Skedsmo 1,1 % 571 119 

Sørum 1,1 % 282 760 

Fet 0,9 % 350 087 

Kostragruppe 13 1,6 % 360 804 

 

 

Det er plasseringer som koster penger i barnevernet. I Lillestrøm er det 1,1 % av innbyggerne 0-17 år 
som er plassert av barnevernet. Det er  0,5 poeng lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
Forskjellen utgjør 34 millioner kroner (95 barn). 

Utgiften per plassert barn er høy. Hver plass kostet 477.000 kroner i Lillestrøm i fjor. Det er 117.000 
kroner mer enn gjennomsnittet i gruppen. Forskjellen utgjør 24 millioner kroner (208 barn).  

Andelen barn under omsorg er lavere enn gjennomsnittet i gruppen og temmelig lik i de tre 
kommunene. Kostnaden per barn er mye større i Skedsmo enn i Fet og Sørum.  

Enslige mindreårige flyktninger telles med i denne statistikken i de fleste kommuner. Utgifter til 
botilbud til enslige mindreårige flyktninger bokføres her. I Skedsmo har antallet slike personer økt 
sterkt de siste rene. Det er 34 enslige mindreårige under omsorg i Skedsmo for tiden. Utgiftene til disse 
barna utgjør ca 36 millioner kroner. Det er nesten halvparten av samlede utgifter til plasseringer i 
Skedsmo i 2017. Dette forklarer at utgiftene per plassering er større i Skedsmo enn i de to andre 
kommunene.  

 

Framsikt - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 106 830 99 757 100 559 117 499 

Skedsmo 110 971 103 050 103 198 128 313 

Sørum 92 324 85 546 90 002 95 620 

Fet 110 465 106 987 104 019 99 970 

Kostragruppe 13 114 827 112 212 113 954 125 949 

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

Samlet utgift per bruker kan si noe om effektiviteten i barnevernet.  I Lillestrøm var utgiftene per 
bruker 117.000 kroner i 2017. Det er  9.000 kroner under gjennomsnittet i kommunegruppen.   

Utgiftene per bruker i Lillestrøm har steget med 11.000 kroner de siste fire årene. I gruppen har 
utgiftene steget med 11.000 kroner.  

Fet og Sørum har lavere utgifter per bruker enn gjennomsnittet i gruppen. Skedsmo er høyere enn 
gjennomsnittet. Botilbudet til 34 enslige mindreårige asylsøkere drar opp utgiftene med 36 millioner 
kroner i Skedsmo. Fet og Sørum har ikke slike tilbud.  

 

Produktivitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm         

Skedsmo 88,0 % 94,0 % 97,0 % 96,0 % 

Sørum 87,0 % 89,0 % 92,0 % 97,0 % 

Fet 92,0 % 94,0 % 90,0 % 100,0 % 

Kostragruppe 13 82,0 % 85,0 % 87,0 % 87,0 % 

 

 

Saksbehandlingstiden er en av de viktigste kvalitetsindikatorene i barnevernet. I Lillestrøm blir over 96 
prosent av undersøkelsene avsluttet i løpet av lovens frist på tre måneder (tall mangler i figuren).  Det 
er mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Andelen har steget med rundt 8 prosentpoeng de siste 
fire årene. Andelen har steget med 5 prosent i kommunegruppen i samme periode.  

Alle tre kommunene har bedre resultater enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det er Fet som 
hatt færrest fristbrudd (ingen). 

 

 

 

 

Framsikt - Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 3,7 3,9 4,1 4,6 

Skedsmo 3,7 3,9 3,9 4,3 

Sørum 3,0 2,9 3,5 4,4 

Fet 5,2 5,4 5,5 6,1 

Kostragruppe 13 4,1 4,2 4,4 4,7 

 

 

Det er 4,6 årsverk med fagutdanning per 1000 barn i målgruppen i Lillestrøm. Det er 0,1 årsverk mindre 
enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Bemanningen er økt med 0,9 årsverk per 1000 innbygger 0-17 
år siden 2014. Den har økt med 0,6 årsverk i kommunegruppen.  

Bemanningen er lavere enn gjennomsnittet i Skedsmo og Sørum. Den er høyere i Fet. Fet har 
interkommunale funksjoner for Sørum. 
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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 Lillestrøm er anslått til 86 
prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Lillestrøm har færre eldre enn gjennomsnittet, færre PU-
klienter, færre enslige eldre og kortere avstander. 

Netto utgift var omtrent 1.223 millioner kroner i 2017. 

Lillestrøm har lave utgifter til PLO. Behovskorrigerte netto utgifter var i følge det avlagte regnskapet 15 
millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13 i 2017.  

De funksjonene innen PLO som drives med lavere kostnader enn kommunegruppen er pleie i institusjon 
(17 mill), pleie i hjemmet (3 mill) og aktivisering (1 mill).  De tjenestene som drives med høyere utgifter 
enn kommunegruppen er døgnopphold  (2 mill) og lokaler (4 mill).   

Pleietjenesten er ikke spesielt  hjemmebasert.  43% prosent av utgiftene går til institusjonsdelen. Det er 
det samme som gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er lav dekning på sykehjem og høye utgifter 
per plass. Det er lav dekningsgrad og høye enhetskostnader i hjemmebaserte tjenester.  

Lillestrøm har middels dekning av heldøgns omsorgstilbud for eldre, sammenlignet med 
kommunegruppen (sykehjem og boliger med heldøgns bemanning). Det er stor forskjell på profilen i 
tjenesten i de tre kommunene. Fet og Skedsmo har mange boliger med heldøgns bemanning. Sørum har 
ingen.  
 
Lillestrøm fikk 99 millioner kroner i tilskudd til ressurskrevende tjenester i PLO i 2017. Det ble utbetalt 
mindre per innbygger (1.200 kroner) enn landsgjennomsnittet (1.800 kroner).  

Kostnadsnivået i Skedsmo er 36 millioner kroner lavere enn i den nye kommunen. Fet driver 25 millioner 
kroner billigere. Sørum driver hele 127 millioner kroner dyrere. Sørum bruker mye penger på 
institusjoner. Skedsmo og Fet har en mer hjemmebasert tjeneste enn Sørum.   

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 0-1 år (0%) 98,3 % 95,4 % 106,2 
% 

100,0 
% 

97,2 % 

Indeks innb. 2-5 år (1%) 106,5 % 101,6 % 119,1 
% 

109,7 
% 

101,5 % 

Indeks innb. 6-15 år 
(2%) 

109,7 % 106,3 % 119,6 
% 

110,4 
% 

104,3 % 

Indeks innb. 16-22 år 
(2%) 

98,3 % 100,8 % 93,7 % 93,7 
% 

101,7 % 

Indeks innb. 23-66 år 
(10%) 

100,4 % 100,6 % 100,3 
% 

100,0 
% 

99,0 % 

Indeks innb. 67-79 år 
(11%) 

91,4 % 93,9 % 80,8 % 96,0 
% 

100,0 % 
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Indeks innb. 80-89 år 
(20%) 

88,4 % 91,5 % 79,3 % 88,0 
% 

98,5 % 

Indeks innb. over 89 år 
(11%) 

71,2 % 75,6 % 63,3 % 63,1 
% 

91,5 % 

Indeks basiskriteriet 
(1%) 

32,9 % 15,9 % 52,6 % 81,0 
% 

22,5 % 

Indeks reiseavst. innen 
sone (1%) 

53,2 % 42,8 % 70,6 % 74,5 
% 

62,5 % 

Indeks reiseavst. til 
nabokrets (1%) 

65,8 % 34,5 % 126,9 
% 

117,0 
% 

73,4 % 

Indeks PU over 16 år 
(14%) 

76,9 % 75,6 % 89,9 % 62,8 
% 

91,1 % 

Indeks ikke-gifte 67 år 
og over (13%) 

84,5 % 90,8 % 73,2 % 72,9 
% 

96,1 % 

Indeks 
dødelighetskriteriet 
(13%) 

95,6 % 95,9 % 97,4 % 91,4 
% 

98,9 % 

Utgiftsbehov - Pleie og 
omsorg (sum) 

86,2 % 87,5 % 84,3 % 83,1 
% 

95,4 % 

 

Behovet for pleie og omsorg er beregnet til 86% av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm færre eldre (rundt 80%), færre PU-klienter (77%), lavere dødelighet 
(96%), færre ugifte eldre (85%) og mindre avstander (rundt 40%). Kommunegruppen har høyere 
tjenestebehov enn Lillestrøm. 

Alle tre kommuner har lavere behov enn landsgjennomsnittet. Behovet er høyest i Skedsmo (88%). 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 17 794 16 013 16 398 16 923 

Skedsmo 17 660 15 956 16 283 16 431 

Sørum 18 601 16 683 17 217 18 682 

Fet 17 228 15 253 15 697 16 572 

Kostragruppe 13 17 854 16 186 16 748 17 126 

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

Lillestrøm brukte omtrent 16.900  kroner per innbygger til PLO i 2017, etter behovskorreksjon. Det er 
omtrent 200 kroner mindre enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. 

Utgiftene til PLO  har sunket med 900 kroner per innbygger de siste fire årene. Gjennomsnittet i 
kommunegruppen har sunket med 700 kroner. 

Av de tre kommunene er det bare Sørum som har høyere utgifter til PLO enn gjennomsnittet i 
gruppen. Sørum er 1.500 kroner over gjennomsnittet. Skedsmo og Fet er 600 kroner under 
gjennomsnittet. 

 

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

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 43,5 % 42,6 % 43,2 % 42,8 % 

Skedsmo 42,3 % 42,2 % 43,1 % 42,3 % 

Sørum 50,3 % 48,0 % 48,0 % 48,1 % 

Fet 38,1 % 35,6 % 35,8 % 35,9 % 

Kostragruppe 13 44,0 % 43,8 % 43,9 % 43,3 % 

 

 

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.  

Lillestrøm har en middels hjemmebasert tjeneste. 43 prosent av utgiftene i PLO går til institusjonsdelen 
(pleie og drift av lokaler). Det er det samme som gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  

I Lillestrøm har andelen institusjonsomsorg gått ned med 0,7 poeng de siste fire årene. I 
Kommunegruppe 13 har andelen gått ned like mye. 

Strukturen i tjenesten er svært forskjellig i de tre kommunene. I Fet går nesten to tredeler  av utgiftene 
til hjemmebaserte tjenester og aktivisering. I Sørum går nesten halvparten til institusjonsdriften. 
Skedsmo ligger midt mellom. 
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Framsikt - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Plasser i  
institusjon i prosent  

av innbyggere 80  
år over(B)  

Netto utgift  
per plass i  

institusjon, korrigert for  
utleie  

Nye Lillestrøm 15,9 % 1 007 350 

Skedsmo 14,2 % 1 033 381 

Sørum 23,8 % 933 690 

Fet 12,8 % 1 053 296 

Kostragruppe 13 16,2 % 991 357 

 

 

Vi har sett at netto utgifter til drift av institusjon (pleie og lokaler) er 17-4=13  millioner kroner lavere 
enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 13. Lave utgifter til institusjon kan komme av lav 
sykehjemsdekning (og barneboliger) eller lave utgifter per plass. 

Lillestrøm har middels sykehjemsdekning og middels netto driftsutgifter per plass. Antall plasser i 
institusjon tilsvarer 15,9 prosent av innbyggere over 80 år.  Det er 0,3 prosentpoeng mindre enn 
gjennomsnittet i Kommunegruppe 13.  Forskjellen utgjør omtrent 9 millioner kroner (9 plasser).  

Netto driftsutgift per plass er  1,0 millioner kroner. Det er omtrent  16.000 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen i enhetspris mellom Lillestrøm og kommunegruppen 
utgjør 12 millioner kroner (484 plasser). Forskjellen utgjør omtrent 8 millioner kroner (484 plasser).  

Vi ser at de nøkkeltallene vi har funnet fram ikke kan forklare de lave kostnadene til institusjon i 
Lillestrøm. Dekningsgrad og enhetspris gir omtrent samme utgift til sykehjem som gjennomsnittet i 
kommunegruppen. 

Sørum skiller seg ut med høy dekningsgrad på institusjon (24%).  Skedsmo og Fet ligger under 
gjennomsnittet i gruppen. Sørum har lavere kostnad per plass enn gruppegjennomsnittet og de to 
andre kommunene. Skedsmo reduserte antall sykehjemsplasser med 15 i 2017. Enhetsprisen burde 
derfor korrigeres litt ned-den bør beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig antall plasser, ikke plasser 
ved årets slutt.  

 

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



KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Nye Lillestrøm 
 

Side 44 av 88 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 13,0 % 12,7 % 12,1 % 10,5 % 

Skedsmo 12,6 % 12,6 % 11,6 % 9,3 % 

Sørum 16,9 % 14,7 % 16,4 % 16,2 % 

Fet 8,9 % 9,7 % 8,5 % 8,5 % 

Kostragruppe 13 12,3 % 12,4 % 12,2 % 11,7 % 

 

 

10,5 prosent av innbyggere over 80 år er på institusjon. Det er 1,2 poeng mindre enn gjennomsnittet i 
Kommunegruppe 13. Andelen har sunket med 2,5 poeng de siste fire årene. Andelen har sunket med 
0,5 poeng i kommunegruppen. 

Andelen eldre på sykehjem er over gjennomsnittet i gruppen i Sørum (16%). I Fet og Skedsmo er bare 9 
prosent av de eldre på sykehjem.  

 

Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm         

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

Sørum 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Fet 6,1 % 6,6 % 6,0 % 5,8 % 

Kostragruppe 13 3,6 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 

 

 

Høye kostnader til hjemmebaserte tjenester kan komme av mange heldøgnsbemannede boliger for 
eldre. I Lillestrøm bor rundt 3,9 prosent av eldre over 80 år i en  bolig med heldøgns bemanning (tall 
mangler i tabellen, vektet gjennomsnitt av de tre kommunene). Dette er 0,6 poeng mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen .  Den samlede dekningen av heldøgnstilbud til eldre (19%) er 
omtrent den samme som gjennomsnittet i gruppen.  

Sørum har ingen bemannede omsorgsboliger for eldre. Fet og Skedsmo ligger langt over 
gjennomsnittet. Disse to kommunene har satset mye mer på hjemmebasert omsorg enn Sørum. 

 

Framsikt - Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Mottakere av  
hjemmetjenester per 1000  

innbyggere(B)  

Netto driftsutgift  
per bruker av  

hjemmebaserte tjenester (254)  

Nye Lillestrøm 29 255 042 

Skedsmo 32 236 483 

Sørum 25 282 384 

Fet 23 330 396 

Kostragruppe 13 37 230 000  

 

 

De behovskorrigerte utgiftene til hjemmebaserte tjenester i Lillestrøm er 3 millioner kroner lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Lave utgifter kan komme av få brukere eller lave utgifter per 
bruker. 

 
Enhetsprisen er høy.  Netto utgift per bruker er 255.000 kroner. Det er 25.000 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør omtrent 61 millioner kroner (2449 brukere).  

Dekningsgraden for hjemmebaserte tjenester er lav. Lillestrøm har en dekningsgrad på 29 promille av 
befolkningen. Dekningsgraden i kommunegruppen er 37 promille. Høy enhetspris motvirkes av lav 
dekningsgrad.  

Alle tre kommunene har lavere dekningsgrad enn gjennomsnittet i kommunegruppen (også etter 
korreksjon for behov). Skedsmo har  høyere dekningsgrad og lavere enhetskostnader enn de to andre 
kommunene.  

 
Dette er en overfladisk sammenligning. Hjemmetjenesten omfatter mange tjenester og flere typer 
brukere, både eldre, funksjonshemmede (mest PU-klienter) og folk med psykiske lidelser. Kostratallene 
kan skjule store forskjeller mellom eldreomsorgen og omsorgen for PU-klienter. Hvis utgiftene innen 
PU er høye per bruker, kan det forklare høye samlede kostnader i hjemmebaserte tjenester. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 261 Institusjonslokaler (B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 920 909 885 965 

Skedsmo 832 829 817 828 

Sørum 1 359 1 326 1 284 1 609 

Fet 680 652 603 630 

Kostragruppe 13 823 842 873 908 

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

Utgiftene til institusjonslokaler i Lillestrøm er  høye. Behovskorrigerte netto utgifter er 965 kroner per 
innbygger. Det er 57 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften har økt med 45 
kroner de siste fire årene. Utgiften har økt med omtrent 80 kroner i kommunegruppen. 

Sørum utmerker seg med høye utgifter til lokaler, på grunn av mange plasser. Utgiftene er svært lave i 
Fet. 
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Kommunehelse 

 
Helse omfatter funksjonene 232 helsestasjoner, 233 folkehelse og 241 behandling (fastlege, fysio og 
legevakt). Utgiftsbehovet per innbygger er beregnet til 95 % av landsgjennomsnittet. Behovet er 92 
prosent av landsgjennomsnittet, fordi Lillestrøm har få eldre, mange unge, lav dødelighet og små 
avstander. 

Netto utgift var omtrent 191 millioner kroner i 2017. Lillestrøm hadde høye utgifter til helsetjenesten i 
2017. Samlede behovskorrigerte utgifter var  2 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. Funksjon 241 behandling var like dyr som kommunegruppen. 233 Folkehelse var 1 
mill kroner dyrere. 232 Forebygging var 1 mill kr dyrere.  Lillestrøm har middels legedekning. 

Skedsmo driver helsetjenesten 12 millioner kroner dyrere enn Lillestrøm. Sørum driver 29 millioner 
kroner billigere. Fet driver 9 millioner kroner billigere. Forskjellen gjelder behandling (legetjenesten).  

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 0-1 år (2%) 98,3 % 95,4 % 106,2 
% 

100,0 
% 

97,2 % 

Indeks innb. 2-5 år (5%) 106,5 % 101,6 % 119,1 
% 

109,7 
% 

101,5 % 

Indeks innb. 6-15 år 
(12%) 

109,7 % 106,3 % 119,6 
% 

110,4 
% 

104,3 % 

Indeks innb. 16-22 år 
(9%) 

98,3 % 100,8 % 93,7 % 93,7 
% 

101,7 % 

Indeks innb. 23-66 år 
(31%) 

100,4 % 100,6 % 100,3 
% 

100,0 
% 

99,0 % 

Indeks innb. 67-79 år 
(20%) 

91,4 % 93,9 % 80,8 % 96,0 
% 

100,0 % 

Indeks innb. 80-89 år 
(7%) 

88,4 % 91,5 % 79,3 % 88,0 
% 

98,5 % 

Indeks innb. over 89 år 
(2%) 

71,2 % 75,6 % 63,3 % 63,1 
% 

91,5 % 

Indeks basiskriteriet 
(5%) 

32,9 % 15,9 % 52,6 % 81,0 
% 

22,5 % 

Indeks reiseavst. innen 
sone (3%) 

53,2 % 42,8 % 70,6 % 74,5 
% 

62,5 % 

Indeks reiseavst. til 
nabokrets (3%) 

65,8 % 34,5 % 126,9 
% 

117,0 
% 

73,4 % 

Indeks 
dødelighetskriteriet 
(5%) 

95,6 % 95,9 % 97,4 % 91,4 
% 

98,9 % 

Utgiftsbehov - 
Kommunehelse (sum) 

92,4 % 90,6 % 94,3 % 97,5 
% 

94,2 % 

 

Behovet for helsetjenester er beregnet til 92 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm færre eldre og flere unge. Det er små avstander og lav dødelighet. 
Kommunegruppen har høyere tjenestebehov enn Lillestrøm.  

 Alle de tre kommunene har behov under 100%. 
 



KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Nye Lillestrøm 
 

Side 48 av 88 

Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 2 282 2 246 2 354 2 470 

Skedsmo 2 328 2 336 2 310 2 627 

Sørum 2 114 2 046 2 362 2 097 

Fet 2 350 2 168 2 535 2 353 

Kostragruppe 13 2 319 2 357 2 403 2 448 

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

Lillestrøm brukte 2.470 kroner per innbygger til helsetjeneste i 2017. Det er 22 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 2 millioner kroner.  

Utgiftene til helse har økt med 200 kroner siden 2014. I kommunegruppen er utgiftene økt med 100 
kroner per innbygger. 

Av de tre kommunene er det bare Skedsmo som har høyere utgifter til helse enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Sørum driver billigst. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 241 Diagnose behandling re-/habilitering  (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 561 1 589 1 612 1 630 

Skedsmo 1 721 1 800 1 725 1 780 

Sørum 1 195 1 204 1 290 1 229 

Fet 1 448 1 296 1 608 1 585 

Kostragruppe 13 1 566 1 592 1 611 1 632 

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

Det er funksjon 241 behandling som er størst i helsetjenesten. Lillestrøm brukte 1.630 kroner per 
innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt. Det er 2 kroner mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  Utgiften per innbygger har steget med omtrent 70 kroner per innbygger siden 
2014  I kommunegruppen har utgiften steget med like mye i samme periode. 
 
Høye utgifter til behandling pleier å komme av dyr legevakt, kommunalt ansatte fastleger eller mye 
kommunal service for fastlegene. 

Fet har utgifter på nivå med gjennomsnittet i gruppen. Sørum ligger under. Skedsmo ligger betydelig 
over.  
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Framsikt - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 9,1 9,2 9,7 10,1 

Skedsmo 9,2 9,4 10,3 10,4 

Sørum 10,0 9,8 9,4 10,0 

Fet 7,5 7,4 7,3 8,4 

Kostragruppe 13 9,8 10,0 10,2 10,3 

 

 

Det er middels legedekning i Lillestrøm. Det er 10,1 årsverk lege i kommunehelsetjenesten per 10.000 
innbygger. Det er 0,2 årsverk iunder gjennomsnittet i gruppen. Legedekningen er økt med ett 
årsverk  de siste fire årene. 

Skedsmos og Sørums legedekning er på nivå med gjennomsnittet i gruppen. Fet ligger under. 
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Sosiale tjenester 
 
Sosialtjenesten omfatter funksjonene 242 veiledning, 243 rusomsorg, 273 vernet arbeid, 275 
introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen og 281 sosialhjelp. 275 introduksjonsordningen er 
helt finansiert med statstilskudd (integreringstilskuddet) og holdes utenfor analysen. Utgiftsbehovet for 
sosialtjenester er beregnet til omtrent 100 prosent av landsgjennomsnittet. Lillestrøm har mange 
innvandrere og få uføre.   

Netto utgift var omtrent 177 millioner kroner i 2017. Lillestrøm  har lave utgifter til sosialtjeneste. 
Samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter er 52 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  

De funksjonene som drives med lavere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen er:   veiledning 
(12 mill), rusomsorg (9 mill), arbeidstiltak (8 mill), kvalifiseringsordningen (3 mill) og sosialhjelp (20 mill). 
Ingen funksjoner drives med høyere utgifter enn gjennomsnittet i gruppen. 

Alle de tre kommunene har lavere utgifter til sosialtjeneste enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
Skedsmo  og Sørum driver 2 millioner kroner billigere enn Lillestrøm. Fet driver 15 millioner kroner 
dyrere. 

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. Lillestrøm har 
under middels utgifter til flyktninger, etter størrelsen på integreringstilskuddet å dømme. 

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 16-22 år 
(3%) 

98,3 % 100,8 % 93,7 % 93,7 
% 

101,7 % 

Indeks innb. 23-66 år 
(21%) 

100,4 % 100,6 % 100,3 
% 

100,0 
% 

99,0 % 

Indeks uføre (11%) 75,7 % 78,7 % 73,8 % 64,7 
% 

103,2 % 

Indeks flyktningar (15%) 161,8 % 208,2 % 80,7 % 71,7 
% 

114,6 % 

Indeks 
opphopingsindeks 
(17%) 

95,4 % 109,3 % 73,9 % 64,2 
% 

101,9 % 

Indeks 
urbanitetskriteriet 
(36%) 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Indeks aleneboende 30-
66 år (34%) 

84,6 % 92,2 % 71,3 % 70,0 
% 

93,6 % 

Utgiftsbehov - Sosiale 
tjenester (sum) 

100,4 % 112,4 % 80,1 % 75,7 
% 

100,7 % 

 

Behovet for sosiale tjenester er beregnet til 100 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm færre uføre (76 %), flere flyktninger (161%)  og mindre 
storbyproblemer (95%).  Kommunegruppen  har samme tjenestebehov som Lillestrøm. 

Fet (76%) og Sørum (80%) har lite sosiale problemer. Skedsmo har derimot mye (112%). Skedsmo har 
mange flyktninger og mer "storbyproblemer" (opphopningsindeksen, 109%). 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 2 143 2 117 2 243 2 108 

Skedsmo 2 029 1 950 2 096 2 085 

Sørum 2 853 2 932 2 981 2 090 

Fet 1 851 1 902 2 070 2 289 

Kostragruppe 13 2 573 2 555 2 671 2 721 

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

Behovskorrigerte netto driftsutgifter til sosiale tjenester var 2.100 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er 
omtrent 600 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  Forskjellen utgjør omtrent 52 
millioner kroner. 

Utgiften har sunket med 35 kroner de siste fire årene. I kommunegruppen har utgiften økt med 
omtrent 150 kroner. 

Alle de tre kommunene har lavere utgifter til sosiale tjenester enn gjennomsnittet. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid  
(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 709 798 735 651 

Skedsmo 715 816 781 658 

Sørum 694 755 549 564 

Fet 716 756 713 742 

Kostragruppe 13 715 715 796 788 

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

Veiledning er den nest største deltjenesten innenfor sosialtjenesten. Lillestrøm har lave utgifter til 
veiledning.  Netto utgift per innbygger var 651 kroner i 2017. Det er omtrent 140 kroner mindre enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 12 millioner kroner.  

Utgiften er økt med omtrent 60 kroner de siste fire årene. Gjennomsnittet i kommunegruppen har økt 
med 73 kroner i den samme perioden.  

Alle tre kommunene har lavere utgifter enn gjennomsnittet i gruppen. Fet har de høyeste utgiftene.  
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Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 281 Økonomisk sosialhjelp (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 914 882 939 997 

Skedsmo 1 018 920 925 1 009 

Sørum 755 803 1 004 899 

Fet 469 776 931 1 077 

Kostragruppe 13 1 159 1 143 1 184 1 230 

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

Økonomisk sosialhjelp er vanligvis den største deltjenesten innenfor sosiale tjenester. 
Behovskorrigerte netto driftsutgifter i Lillestrøm var 997 kroner per innbygger i 2017. Det er 230 kroner 
lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 20 millioner kroner. Utgiften har 
økt med 83 kroner de siste fire årene. Utgiften har økt med 70 kroner i kommunegruppen. 

Alle de tre kommunene har lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn kommunegruppen.  

 

Framsikt - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Andelen sosialhjelpsmottakere  
i forhold til  

innbyggere i alderen  
20-66 år(B)  

Brutto driftsutgifter  
til økonomisk sosialhjelp  

pr. mottaker(B)  

Nye Lillestrøm 3,1 % 55 127 

Skedsmo 3,0 % 58 577 

Sørum 3,4 % 45 853 

Fet 3,7 % 49 351 

Kostragruppe 13 4,2 % 51 404 

 
**) Graf er justert med utgiftsbehov 

Utgiftene til sosialhjelp i Lillestrøm var 20  mill kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 
2017, etter korreksjon for behov. Lave utgifter til sosialhjelp kan komme av lav andel klienter eller lave 
utgifter per klient. Lillestrøm har lav andel klienter og høye enhetskostnader.  

Den behovskorrigerte andelen sosialklienter er 3,1 prosent av innbyggere 20-66 år. Det er 1,1 poeng 
under gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 30 millioner kroner (560 
brukere).  

Utgiften per bruker er omtrent 55.000 kroner i 2017.  Gruppegjennomsnittet er 51.000 kroner. 
Kostnadsforskjellen utgjør 6 millioner kroner (1.600 brukere). Lav dekningsgrad er årsaken til de lave 
utgiftene til sosialhjelp.   
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Kommunale boliger 
 
 

Boliger omfatter funksjonene 265 kommunale utleieboliger, 283 etableringshjelp (Startlån mm) og 315 
boligbygging. Det er ingen behovsberegning i denne tjenesten. 

Netto utgift var omtrent 28 millioner kroner i 2017. 

Lillestrøm brukte 24 millioner kroner mer på boligtjenester enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
13.  Utgiftene var høyere enn gjennomsnittet innenfor boligutleie (12 mill) og etableringshjelp (13 mill), 
men lavere innenfor boligtiltak (1 mill).  

 
Lillestrøm har underskudd på utleien av boliger.  Det er vanskelig å analysere årsaker, siden driften av 
kommunale boliger organiseres svært forskjellig i kommunene. 

Skedsmo drev tjenesten 9 millioner kroner dyrere enn Lillestrøm, på grunn av store underskudd på 
utleie av kommunale boliger. Sørum drev 14 millioner kroner billigere. Fet drev 21 millioner kroner 
billigere. Sørum hadde overskudd på boligutleien.  

Fet brukte lite penger på 283 etableringshjelp. Dette omfatter driften av boligkontoret, 
etableringstilskudd og kommunal bostøtte. Skedsmo og Sørum hadde større utgifter til isse oppgavene. 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm -154 43 207 332 

Skedsmo -156 130 262 444 

Sørum -243 -261 76 161 

Fet -3 100 153 76 

Kostragruppe 13 -29 9 0 51 

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

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. 

Lillestrøm  hadde netto driftsutgift på boligtjenesten på 332 kroner per innbygger i 2017. Det er 280 
kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 24 millioner kroner. 
 
Netto utgift til boligtjenester i Lillestrøm er økt med 480 kroner per innbygger  siden 2014. Utgiften i 
kommunegruppe 13 har økt  med 80 kroner i  samme periode. 

Alle de tre kommunene bruker mer penger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Fet bruker 
minst. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 265 Kommunalt disponerte boliger (B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm -258 -79 157 95 

Skedsmo -250 27 280 162 

Sørum -411 -422 -147 -49 

Fet -58 -43 47 6 

Kostragruppe 13 -112 -85 -77 -42 

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

Funksjon 265 er utleie av kommunale boliger. Boligene kan være eid av kommunen eller andre 
(stiftelser), men disponeres av kommunen. Utleien skal i de fleste kommuner gå med overskudd, slik at 
kommunens kapitalkostnader dekkes inn (renter på lån).  

Netto utgift i Lillestrøm var 95 kroner per innbygger i 2017 (8 millioner kroner). Det er 137 kroner mer 
enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften har økt med 300 kroner de siste fire årene. Den har 
økt med 80 kroner i kommunegruppen.  

Det er Skedsmo som trekker ned gjennomsnittet. Skedsmo driver 67 kroner dyrere enn Lillestrøm. Det 
er bare Sørum som har lavere utgifter til tjenesten enn gruppegjennomsnittet. 

  

 

Framsikt - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Kommunalt disponerte  
boliger per 1000  

innbyggere(B)  

Netto driftsutgift  
til 265 kommunale  

boliger per utleid  
bolig  

Nye Lillestrøm 13 7 651 

Skedsmo 15 11 536 

Sørum 10 -5 006 

Fet 9 712 

Kostragruppe 13 19 -2 613 

 

 

265 Kommunale boliger er den viktigste boligtjenesten. Netto utgift var 8 mill kroner. Det er 12 mill 
kroner dyrere  i Lillestrøm enn i kommunegruppen.  Lillestrøm leide ut 13  boliger per 1000 innbyggere 
i 2017. Det er 6 mindre enn gjennomsnittet i gruppen.  
 
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 Lillestrøm ble boligene leid ut med stort underskudd i 2017.  Netto utgift 
per utleiebolig var 7.700 kroner. Det er 10.300 kroner høyere utgift enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  Høy utgift skyldes altså store underskudd per utleid bolig. 

Det er Skedsmo som drar ned resultatene i denne tjenesten. Skedsmo leier ut boliger med stort 
underskudd.  Sørum  har større overskudd på boligutleien enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
Fet har et mindre underskudd per bolig. 
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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. 

Netto utgift var 164 mill kroner i 2017. Lillestrøm brukte i 2017 omtrent 13 millioner kroner mindre på 
kultur enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  

Disse tjenestene ble drevet med lavere utgifter enn gjennomsnittet: bibliotek (3 mill), museer (3 mill), 
idrettsanlegg (3 mill), annen kultur (8 mill) og kunst (4 mill kr). Disse tjenestene var dyrere: fritidstilbud 
(3 mill), kino (1 mill), kulturskole (1 mill) og kulturbygg (3 mill).  

Kulturskolen har lav dekningsgrad og høy elevkostnad.  

Skedsmo driver kultursektoren 19 millioner dyrere enn Lillestrøm. Sørum driver 12 millioner kroner 
billigere. Fet driver 69 millioner kroner billigere.  
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Framsikt - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 779 1 732 1 889 1 961 

Skedsmo 2 040 2 018 2 286 2 187 

Sørum 1 443 1 311 1 184 1 812 

Fet 1 080 1 050 1 129 1 139 

Kostragruppe 13 2 058 1 989 2 075 2 114 

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

Lillestrøm brukte omtrent 2.000 kroner per innbygger til kultur og idrett i 2017. Det var 150 kroner 
mindre  enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 13 millioner kroner. 

Utgiftene til kultur har økt med omtrent 200 kroner de siste fire år. Utgiftene har økt med 60 kroner  i 
kommunegruppen. 

Av de tre kommunene hadde Fet de laveste utgiftene. Kostnadsnivået i Fet ville senke utgiftene i 
Lillestrøm med 800 kroner per innbygger eller omtrent 70 millioner kroner.  

 

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

Analyse med flere indikatorer 

  Andel elever  
(brukere) i grunnskolealder  

i  kommunens  
musikk- og kulturskole,  

av antall barn  
i al(B)  

Korrigerte brutto  
driftsutgifter til kommunale  

musikk- og kulturskoler,  
per bruker(B)  

Nye Lillestrøm 13,4 % 17 760 

Skedsmo 11,7 % 17 978 

Sørum 12,4 % 21 960 

Fet 22,8 % 13 455 

Kostragruppe 13 12,7 % 19 859 

 

 

Lillestrøm brukte omtrent 1 mill kroner mer på kulturskole enn gjennomsnittet i kommunegruppen i 
2017. Høye utgifter til kulturskole kan komme av høy dekningsgrad eller høye utgifter per bruker. 
Lillestrøm har høy dekningsgrad. Det er 13,4 prosent dekning i grunnskolealder. Det er omtrent 1 
prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften per bruker er 18.000 kroner. 
Det er 2.000 kroner mindre enn gjennomsnittet i gruppen. Den høye dekningsgraden og den lave 
enhetsprisen gir gjennomsnittlige samlede kostnader. Vi har ikke opplysninger om satsene for 
egenbetaling i kommunene. 

Fet utmerker seg med høy dekningsgrad og lave enhetskostnader i sin kulturskole. Fet har satset mye 
på gruppeundervisning. 
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Kirke 
 
 

Kirkeformål omfatter funksjonene 390 den norske kirke, 392 andre trossamfunn og 393 drift av 
gravplasser. Det er ingen behovsberegning for denne tjenesten. 

Netto utgift i 2017 var 33 millioner kroner. 

Lillestrøm brukte lite penger på kirkeformål i 2017. Utgiftene var 16 mill kroner lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Tilskudd til kirken var 11 mill kroner lavere enn gjennomsnittet i 
gruppen. Drift av gravplasser var 3 mill kr billigere. Tilskudd til andre trossamfunn var 2 mill kroner 
billigere. 

Skedsmo drev tjenesten  6 millioner billigere enn Lillestrøm. Sørum og Fet drev 10 og 14 millioner kroner 
dyrere enn Lillestrøm. 

Framsikt - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 349 337 337 341 

Skedsmo 274 248 251 266 

Sørum 471 492 490 462 

Fet 513 513 498 504 

Kostragruppe 13 511 511 505 505 

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

Utgiftene til 390 den norske kirke og 393 drift av gravplasser var  lave i Lillestrøm i 2017. Netto utgift 
per innbygger var 341 kroner. Det er 160 kroner mindre enn  gjennomsnittet i kommunegruppe 
13.  Utgiften har vært stabil siden 2014. Utgiftene i kommunegruppen har også vært stabil. 

Kirkeutgiftene i Skedsmo ligger lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Sørum og Fet bruker 
omtrent like mye som kommunegruppen.  
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Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
 
 

Plan mm omfatter funksjonene 301 plansaker, 302, 304 og 305 byggesak, 303 kart/oppmåling, 335 
parkdrift, 360 naturforvaltning og 365 kulturminnevern. Det er ikke behovsberegning for dette området. 

Netto utgift var 53 millioner kroner i 2017.  

Lillestrøm brukte lite penger på disse forvaltningsoppgavene i 2017. Samlede netto utgifter var 1 mill. 
kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
 
 De tjenestene som hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen var byggesaker (1 
mill) og kart/oppmåling (4 mill). De tjenestene som var billigere var plansaker (5 mill) og naturforvaltning 
(1 mill).  

Skedsmo drev tjenesten 3 millioner kroner billigere enn Lillestrøm. Sørum (7 mill) og Fet (1 mill) var 
dyrere enn Lillestrøm. Byggesak kan selvfinansieres med brukerbetaling. Dette har Skedsmo gjort i 
større grad enn de to andre kommunene. 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 
(B) 
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Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 592 549 570 632 

Skedsmo 591 547 549 602 

Sørum 521 580 567 711 

Fet 700 507 675 641 

Kostragruppe 13 598 567 624 648 

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

Figuren over viser netto driftsutgifter på forvaltningsoppgavene innenfor tekniske tjenester. Det er 
plan, byggesak, kart/oppmåling, parkdrift, naturforvaltning og kulturminnevern.  Netto utgift var  632 
kroner per innbygger i 2017. Det er 16 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
Forskjellen utgjør 1 millioner kroner. Utgiften har økt med 40 kroner de siste fire årene, omtrent like 
mye som kommunegruppen.  
 
Det er liten forskjell i utgiftsnivået i de tre kommunene.  

Byggesakstjenestene (byggesak, deling og seksjonering) kan i stor grad selvfinansieres med gebyrer fra 
søkerne. Kommunen kan ikke ta betalt for klagebehandling. Lillestrøm kommune har i ganske stor grad 
utnyttet mulighetene til å selvfinansiere byggesakstjenesten. 

Figuren under viser netto driftsutgifter per innbygger for byggesakstjenesten (funksjonene 302, 304 og 
305). Netto driftsutgifter var 2 millioner kroner, eller 25 kroner per innbygger. Det er 7 kroner mer enn 
gjennomsnittet i landet utenom Oslo. De tre siste årene har dette vært en netto inntekt for Lillestrøm. 

Det er bare Skedsmo som har overskudd på denne tjenesten. Fet og Sørum har ikke utnyttet 
mulighetene til selvfinansiering.  
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Figur 4: Netto utgift til byggesak (funksjonene 302, 304 og 305) i 2017. Kilde: Kostra. 
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Adm, 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.  

Netto utgift var 382 millioner kroner i 2017. 

Administrasjon er et vanskelig område å analysere, for kommunenes regnskapspraksis varierer 
(tolkningen av skillet mellom tjeneste og administrasjon). Behovet for administrasjon i Lillestrøm er 
beregnet til 94 prosent av landsgjennomsnittet. Lillestrøm en kommune med mange unge, få gamle 
innbyggere og lite landbruk. 

Lillestrøm hadde høye utgifter til administrasjon og styring i 2017. Samlede behovskorrigerte netto 
driftsutgifter var 50 mill kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  

Følgende funksjoner drives billigere enn kommunegruppen: fellesutgifter i eiendom (10 mill) og 
adm.lokaler (13 mill), diverse fellesutgifter (4 mill) og ikke-kommunale oppgaver (6 mill).   De 
funksjonene som hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet var  revisjon (6 mill), administrasjon (76 
mill) og tjenester til fordeling (1 mil).  

Skedsmo drev administrasjonen 3 mill kroner dyrere enn Lillestrøm. Fet drev 51 millioner kroner dyrere. 
Sørum drev 44 millioner kroner billigere.  

Utgiftsbehov og kriteriedata 
  Nye 

Lillestrøm 
Skedsmo Sørum Fet Kostragruppe 

13 

Indeks innb. 0-1 år (2%) 98,3 % 95,4 % 106,2 
% 

100,0 
% 

97,2 % 

Indeks innb. 2-5 år (5%) 106,5 % 101,6 % 119,1 
% 

109,7 
% 

101,5 % 

Indeks innb. 6-15 år 
(11%) 

109,7 % 106,3 % 119,6 
% 

110,4 
% 

104,3 % 

Indeks innb. 16-22 år 
(8%) 

98,3 % 100,8 % 93,7 % 93,7 
% 

101,7 % 

Indeks innb. 23-66 år 
(53%) 

100,4 % 100,6 % 100,3 
% 

100,0 
% 

99,0 % 

Indeks innb. 67-79 år 
(9%) 

91,4 % 93,9 % 80,8 % 96,0 
% 

100,0 % 

Indeks innb. 80-89 år 
(3%) 

88,4 % 91,5 % 79,3 % 88,0 
% 

98,5 % 

Indeks innb. over 89 år 
(1%) 

71,2 % 75,6 % 63,3 % 63,1 
% 

91,5 % 

Indeks landbrukskriteriet 
(3%) 

42,0 % 9,1 % 120,3 
% 

74,3 
% 

40,9 % 

Indeks basiskriteriet (9%) 32,9 % 15,9 % 52,6 % 81,0 
% 

22,5 % 

Utgiftsbehov - Adm, 
styring og fellesutgifter 
(sum) 

94,0 % 92,4 % 95,9 % 98,3 
% 

93,0 % 
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Behovet for administrasjon er beregnet til 94 % av landsgjennomsnittet per innbygger. I forhold til 
landsgjennomsnittet har Lillestrøm flere unge, færre gamle og mindre landbruk.   Kommunegruppen 
har lavere tjenestebehov enn Lillestrøm. Alle tre kommunene ligger under landsgjennomsnittet. 
Skedsmo har lavest behov (92%). 
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 5 000 4 545 4 896 4 847 

Skedsmo 5 112 4 678 4 850 4 887 

Sørum 4 588 4 360 5 062 4 294 

Fet 5 109 4 258 4 861 5 499 

Kostragruppe 13 4 365 4 153 4 126 4 218 

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

Behovskorrigerte netto driftsutgifter til det vi kalles adm og felles er 4.847  kroner i Lillestrøm i 2017. 
Det er 600 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 50 millioner 
kroner. 

Utgiften er redusert med 150 kroner i Lillestrøm de siste fire årene. I kommunegruppen har beløpet 
sunket med 150 kroner. 

Alle de tre kommunene driver administrasjonen dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. I 
Sørum og Fet er utgiftene høyere enn gjennomsnittet i gruppen. Fet bruker mer enn 100 kroner mer 
per innbygger til dette formålet enn Sørum.  

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 100 Politisk styring (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 301 336 334 316 

Skedsmo 256 320 319 290 

Sørum 376 328 328 343 

Fet 397 408 409 388 

Kostragruppe 13 285 316 289 318 

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

Funksjon 100 politikk omfatter honorarer og driftsmidler til ulike  politiske råd og 
utvalg.  Behovskorrigerte netto utgifter til politikk var 316 kroner per innbygger i Lillestrøm i 2017. Det 
er 2 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen er ubetydelig. Utgiften har økt 
med omtrent 16 kroner de siste årene i Lillestrøm og dobbelt så mye i kommunegruppen. 

Skedsmo drev denne tjenesten omtrent billigere enn kommunegruppen. Sørum og Fet hadde høyere 
utgifter enn kommunegruppen. 
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Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 120 Administrasjon  (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 3 859 3 505 3 748 3 985 

Skedsmo 4 043 3 760 3 893 3 895 

Sørum 3 227 2 942 3 410 3 813 

Fet 3 970 3 265 3 625 4 640 

Kostragruppe 13 3 221 3 014 3 009 3 025 

 
*) 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 omtrent 4.000 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er 
1.000 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 76 millioner kroner. 
Utgiften har økt med 100 kroner de siste fire årene. Utgiften er redusert med 200 kroner i samme 
periode i kommunegruppen.  

Alle de tre kommunene hadde høyere utgifter til administrasjon enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Skedsmo og Sørum var billigere enn Fet. 

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. Det faller utenfor rammen av dette prosjektet. 

Gjennomgangen av regnskapet kan tyde på at de tre kommunene har vært forsiktig med å fordele 
fellesutgifter ut på tjenestene.  

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 130 Administrasjonslokaler  (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 304 259 254 241 

Skedsmo 390 292 278 279 

Sørum 115 210 224 230 

Fet 203 197 196 93 

Kostragruppe 13 372 372 359 408 

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

Funksjon 130 omfatter drift av lokaler til administrasjon (ikke tjenesteproduksjon).  

Utgiften per innbygger var 241 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er 167 kroner mindre enn gjennomsnittet 
i kommunegruppe 13. Utgiften har sunket med 60 kroner de fire siste årene. I kommunegruppen er 
utgiften økt med 36 kroner.  

Alle tre kommunene hadde lavere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Fet hadde de 
laveste utgiftene.  



KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Nye Lillestrøm 
 

Side 68 av 88 

Brann og ulykkesvern 
 
 

Brann omfatter funksjonene 338 forebygging (inkl feiing) og 339 beredskap. Det er ingen 
behovskorreksjon for brannvesen. 

Netto utgift i 2017 var 53 millioner kroner. 

Lillestrøm brukte lite penger på brannvesen i 2017. Utgiftene var 9 mill kroner lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 

Lillestrøm brukte 2 mill kroner mer enn kommunegruppen på forebygging og 11 mill kroner mindre på 
beredskap.  

Kvaliteten i brannvesenet er middels, målt ved omfanget av branntilsyn og bemanningsfaktor i 
brannvesenet. 

Skedsmo brukte 1 million kroner mindre enn Lillestrøm. Fet brukte 3 millioner mer. Sørum brukte 1 
million mer.  
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 595 565 568 632 

Skedsmo 614 553 588 644 

Sørum 560 583 522 616 

Fet 561 591 541 600 

Kostragruppe 13 762 748 765 746 

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

Lillestrøm brukte 632 kroner per innbygger på branntjenesten i 2017. Det er 116 kroner mindre  enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  Forskjellen utgjør 9 millioner kroner. 

Brannutgiftene har vært stabile siden 2014, både i Lillestrøm og i kommunegruppen. 

Lillestrøm kjøper tjenester fra et interkommunalt brannvesen. Det gjør de fleste kommuner. Kravene til 
beredskap settes av statlige myndigheter. Det er ikke lett å påvirke kostnadsnivået på kort sikt. 

Utgiftene per innbygger varierer lite mellom de tre kommunene. Alle tre deltar i Nedre Romerike 
brann og redning IKS. Alle tre ligger under gjennomsnittet i kommunegruppen. 

 

Framsikt - Andel A-objekter som har fått tilsyn(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 74,4 % 82,8 % 33,6 % 43,6 % 

Skedsmo 77,7 % 93,2 % 32,8 % 60,9 % 

Sørum 81,0 % 74,5 % 41,4 % 7,0 % 

Fet 53,8 % 59,0 % 25,0 % 35,9 % 

Kostragruppe 13 85,5 % 73,7 % 54,1 % 49,9 % 

 

 

Andel A-objekter med tilsyn er en viktig kvalitetsindikator i brannvesenet. A-objekter er skoler, 
barnehager, sykehjem og brannfarlige fabrikker. Kommunen må sjekke brannsikkerheten på de 
viktigste byggene regelmessig.  

I Lillestrøm hadde 44 prosent av A-objektene tilsyn i 2017. Det er 6 poeng mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen.  

Det var bare Skedsmo som hadde bedre tilsyn enn gjennomsnittet i gruppen. 
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Eiendomsforvaltning 
 
 

Eiendomsforvaltning omfatter de kommunale formålsbyggene. Det vil si funksjonene 121 felles 
eiendom,  130 adm.bygg, 221 barnehagelokaler, 222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 381 
idrettsanlegg og 386 kulturbygg. Disse utgiftene er allerede analysert som en del av de tjenester de 
betjener. Her følger en samlet analyse av eiendomsdriften. 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning var omtrent 430 millioner kroner i 2017. 

Lillestrøm  utgifter til eiendomsforvaltning er omtrent 31 mill kroner høyere enn  gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.  Lillestrøm bruker mye areal per innbygger og har høye driftsutgifter per kvm. til 
eiendomsforvaltning.  Arealbruken og enhetskostnadene varierer fra tjeneste til tjeneste. 

Hvis man ser nærmere på FDV-utgiftene er det driften (renhold, energi og vaktmester) som er dyr, ikke 
vedlikeholdet. 

Alle de tre kommunene har høyere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Sørum og Skedsmo har de høyeste utgiftene. Hvis Lillestrøm velger utgiftsnivået i 
Fet, reduseres utgiftene med 22 millioner kroner.  
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Framsikt - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 4 976 4 948 5 087 5 132 

Skedsmo 5 217 5 252 5 298 5 210 

Sørum 4 438 4 292 4 444 5 072 

Fet 4 686 4 544 5 094 4 863 

Kostragruppe 13 4 458 4 447 4 622 4 735 

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

Lillestrøm brukte 5.100 kroner per innbygger til eiendomsdrift i 2017. Det er rundt 400 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 30 millioner kroner.   

I faste priser har utgiften økt med 150 kroner siden 2014. Utgiften har i samme tidsrom steget med 300 
kroner i kommunegruppen. 

Alle tre kommunene har høyere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Hvis Lillestrøm velger kostnadsnivået i Skedsmo, vil utgiftene øke med 7 millioner 
kroner. Hvis man velger nivået i Fet, synker utgiftene med 22 millioner.  

 

Framsikt - Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på formålsbyggene i  

kvadratmeter per 
innbygger(B)  

Korrigerte brutto  
driftsutgifter til kommunal  

eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter(B)  

Nye Lillestrøm 4,5 1 173 

Skedsmo 4,7 1 138 

Sørum 4,6 1 164 

Fet 3,5 1 416 

Kostragruppe 
13 

4,3 1 143 

 

 

Høye utgifter per innbygger til drift av bygg kan komme av mange kvadratmeter per innbygger eller 
høye utgifter per kvadratmeter.  

Lillestrøm har høyt areal kommunale formålsbygg. Det er 4,5 kvadratmeter per innbygger. Det er 0,2 
kvm mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen i areal tilsvarer 18 millioner kroner.  

Korrigert brutto driftsutgift per kvm var 1.173 kroner. Det er 30 kroner mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør omtrent 11 mill kroner (379.000 kvm).Vi har ikke netto utgift 
per kvm. 

Årsaken til høye utgifter til eiendomsdrift er mye areal og høye utgifter per kvm. 

Profilen til de tre kommunene er svært ulik. Sørum og Skedsmo har mye areal og middels dyr drift. Fet 
har lite areal og dyr drift.  

 

Framsikt - Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på administrasjonslokaler i  

kvadratmeter per 
innbygger(B)  

Netto utgift  
per kvm, 

administrasjonslokaler  

Nye Lillestrøm 0,4 648 

Skedsmo 0,4 623 

Sørum 0,3 739 

Fet 0,1 691 

Kostragruppe 
13 

0,4 1 044 

 

 

Vi har sett at administrasjonslokalene koster 13 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Lave utgifter kan komme av lite areal eller lav utgift per kvm. Lillestrøm har 0,4 kvm 
administrasjonsbygg  per innbygger. Det er likt gjennomsnittet i kommunegruppen.  

Det er samtidig 400 kroner lavere netto driftsutgifter per kvm. Dette gir omtrent 12 millioner kroner 
lavere utgifter (29.000 kvadratmeter bygg). Lave enhetskostnader er dermed årsak til de lave 
utgiftene.  

Sørum og Fet har lavere areal enn Skedsmo og gjennomsnittet i kommunegruppen. Alle tre 
kommunene bruker lite penger til drift per kvm. 

 

Framsikt - Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på førskolelokaler i  

kvadratmeter per barn  
i kommunal barnehage(B)  

Netto utgift  
per kvm, barnehagelokaler  

Nye Lillestrøm 14,1 1 503 

Skedsmo 12,8 1 452 

Sørum 18,3 1 545 

Fet 15,3 1 660 

Kostragruppe 13 12,0 1 559 

 

 

Vi har sett at behovskorrigerte netto utgifter til barnehagelokaler er 17 millioner kroner høyere i 
Lillestrøm enn i kommunegruppen.   

Utgiftene er en produkt av antall kommunale plasser, antall kvadratmeter per plass og driftsutgifter 
per kvadratmeter. Lillestrøm har mange kommunale plasser (53%), mange kvadratmeter per barn i 
kommunale barnehager (14,1 kvm), men lave utgifter per kvm (1.503 kroner).  Den høye andelen 
kommunale barnehager betyr myefor de totale kostnadene. Arealet per barn forklarer omtrent 
kostnadsforskjellen.  

Alle tre kommunene bruker mer areal per barn enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Det er bare 
Fet som har høyere pris per kvm. NB: Fet la ned en kommunal barnehage i løpet av året. Det øker 
utgiftene per kvadratmeter (arealet telles 31.12).  

 

Framsikt - Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på institusjonslokaler i  

kvadratmeter per beboer  
i institusjon(B)  

Netto utgift  
per kvm, institusjonslokaler  

Nye Lillestrøm 127 1 155 

Skedsmo 107 1 212 

Sørum 170 1 141 

Fet 145 918 

Kostragruppe 13 107 1 113 

 

 

Vi har sett at Lillestrøm bruker 4 millioner kroner mer på institusjonslokaler enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. Høye utgifter til bygningsdrift kan komme av mye areal eller høye utgifter per 
kvm.  

Lillestrøm har lavt antall plasser i sykehjem per innbygger og  mye areal per plass (127 kvm). 20 kvm 
ekstra per plass koster 11 millioner kroner ekstra (500 plasser). 

Samtidig er det høye netto driftsutgifter per kvm (1.155 kroner). 40 kroner mer per kvm. koster 
kommunen 2 mill kroner ekstra (60.000 kvm).  

Det lave antallet plasser trekker ned samlede merutgifter til 4 millioner kroner. 

 

Framsikt - Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på kommunale idrettsbygg  

i kvadratmeter per  
innbygger(B)  

Netto utgift  
per kvm, idrettsanlegg  

Nye Lillestrøm 0,4 1 153 

Skedsmo 0,5 1 397 

Sørum 0,3 -19 

Fet 0,1 1 095 

Kostragruppe 13 0,5 1 099 

 

 

Vi har sett at Lillestrøm brukte 3 mill kroner mindre på idrettsbygg enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13.Lave utgifter til drift av bygg kan komme av lite areal eller små utgifter per kvm 
bygg.  

Lillestrøm har mindre idrettsbygg per innbygger (0,4 kvm) enn gjennomsnittet i gruppen (0,5 kvm). Det 
koster 9 mill kroner mindre.  

Utgiftene til drift per kvm (1.153 kroner) er 54 kroner høyere enn gjennomsnittet i gruppen (1.099 
kroner).Det koster 2 millioner kroner ekstra. Lite areal og dyr drift forklarer de lave utgiftene.  

  

 

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

Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på kommunale kulturbygg  

i kvadratmeter per  
innbygger(B)  

Netto utgift  
per kvm, kulturbygg  

Nye Lillestrøm 0,4 859 

Skedsmo 0,5 824 

Sørum 0,1 504 

Fet 0,1 1 768 

Kostragruppe 13 0,3 784 

 

 

Vi har sett at Lillestrøm brukte 3 mill kroner mer på kulturbygg enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
13. Høye utgifter til drift av bygg kan komme av mye areal eller høye utgifter per kvm bygg.  

Lillestrøm har mer kulturbygg per innbygger (0,4 kvm) enn gjennomsnittet i gruppen (0,3 kvm). Det 
koster 7 mill kroner ekstra. Utgiftene til drift per kvm (859 kroner) er høyere enn gjennomsnittet i 
gruppen (784 kroner). Det koster 2 mill kroner ekstra. Mye areal  og dyr drift forklarer de høye 
utgiftene.  
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Framsikt - Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Samlet areal  
på skolelokaler i  

kvadratmeter per elev(B)  

Netto utgift  
per kvm, skolelokaler  

Nye Lillestrøm 17,4 1 104 

Skedsmo 18,4 999 

Sørum 15,8 1 247 

Fet 15,8 1 402 

Kostragruppe 13 17,2 955 

 

 

Vi har sett at Lillestrøm bruker 33 mill kroner mer på skolelokaler enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. Høye utgifter per innbygger til drift av lokaler kan komme av få elever i private 
skoler,  mye areal eller høye driftsutgifter per kvm. Lillestrøm har mer areal per elev (17,4 kvm) enn 
gjennomsnittet i kommunegruppe 13 (17,2 kvm). Det koster 2 mill kroner ekstra. 

Lillestrøm har litt høyere driftsutgifter per kvm (1.104 kroner) enn gjennomsnittet i gruppen (955 
kroner). Forskjellen utgjør 21 millioner kroner (189.000 kvm).   

Dette forklarer ikke hele forskjellen mellom Lillestrøm og kommunegruppen. Den resterende 
forskjellen kan skyldes ulik andel elever i private skoler. 

 

Framsikt - Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B) 
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Analyse med flere indikatorer 

  Utgifter til  
driftsaktiviteter i kommunal  

eiendomsforvaltning per 
kvadratmeter(B)  

Utgifter til  
vedlikeholdsaktiviteter i 

kommunal  
eiendomsforvaltning per 

kvadratmeter(B)  

Nye Lillestrøm 566 102 

Skedsmo 575 111 

Sørum 453 92 

Fet 740 66 

Kostragruppe 
13 

542 118 

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

Vi har sett at brutto driftsutgiftene per kvadratmeter i Lillestrøm var 30 kroner høyere enn 
gjennomsnittet i  kommunegruppe 13 i 2017. Vi har ikke tall for netto driftsutgifter per kvm.  

Høye driftsutgifter per kvm kan komme av høye utgifter til bygningsdrift, vedlikehold eller 
avskrivninger. I eiendomsbransjen deler man  opp netto driftsutgifter i såkalte FDV-komponenter. FDV 
er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Drift (D) er renhold, energi, vaktmester og 
serviceavtaler.  

Lillestrøm hadde høye driftsutgifter (D). Utgiftene til drift per kvm i Lillestrøm (566 kroner) var 24 
kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen (542 kroner). Forskjellen utgjør 9 millioner 
kroner (379.000 kvm).  

Utgiftene til vedlikehold (102 kroner) var  lavere enn gjennomsnittet (118 kroner). Forskjellen utgjør en 
besparelse på 6 million kroner. Til sammen gir dette 3 millioner kroner høyere netto driftsutgifter enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen.  

Vi mangler som sagt netto driftsutgift per kvm samlet areal. Vi har ikke sjekket effekten av 
avskrivninger.  
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Samferdsel 
 
 

Samferdsel omfatter funksjonene 330 samferdselsbedrifter og 332 kommunale veier. Ingen av 
kommunene har samferdselsbedrifter (vanligvis havnevesen og parkering).  Det er ingen 
behovsberegning for denne tjenesten.  

Netto utgifter var omtrent 82 millioner kroner i 2017.  

Lillestrøm brukte 14 millioner kroner mer på samferdsel enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13 i 
2017.  

Følgende funksjoner var dyrere enn kommunegruppen: samferdselsbedrifter (9 mill ) og kommunale 
veier (5 millioner). Ingen av kommunene har ført utgifter eller inntekter på samferdselsbedrifter. 

 
Årsaken til høye utgiftene til vegdrift i Lillestrøm er høye utgifter per km vei. Lillestrøm har mindre 
kommunal vei enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiften per kilometer vei er høyere enn 
gjennomsnittet i gruppen.  

Fet og Skedsmo bruker mer penger enn gjennomsnittet i kommunegruppen på kommunale veier. 
Skedsmo har lite vei per innbygger, men bruker mye penger per meter vei. 

  

Veiutgiftene kan reduseres ved å effektivisere driften, redusere vedlikeholdet eller ved å redusere 
veilengden (nedklassifisere kommunale veier til privat vei).  
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 131 1 115 957 982 

Skedsmo 1 098 1 112 1 083 1 125 

Sørum 1 375 1 280 589 561 

Fet 904 876 934 968 

Kostragruppe 13 716 724 768 813 

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

Netto driftsutgifter per innbygger til samferdsel var omtrent 1.000 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er 
omtrent 200 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 14 millioner 
kroner. 

Utgiften er redusert med 150 kroner siden 2014. Utgiftene har økt med omtrent 100 kroner i 
kommunegruppen. 

Både Skedsmo og Fet har høyere utgifter per innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. 
Utgiftene i Sørum er det halve av nivået  i Skedsmo.  

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 332 Kommunale veier (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 130 1 114 954 982 

Skedsmo 1 097 1 112 1 079 1 125 

Sørum 1 375 1 275 593 562 

Fet 904 876 934 968 

Kostragruppe 13 810 811 861 922 

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

Netto utgift per innbygger til vegdrift var 982 kroner i Lillestrøm i 2017. Det er 60 kroner mer enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Forskjellen utgjør 5 millioner kroner.  

Utgiften er redusert med 150 kroner siden 2014. Utgiften har økt med 100 kroner i kommunegruppen. 

Skedsmo og Fet har høyere utgifter til veidrift enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Utgiftene er 
lavest i Sørum. 
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Framsikt - Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger(B) 

Analyse med flere indikatorer 

  Antall kilometer  
kommunal vei og  

gate per 1000  
innbygger(B)  

Nto. dr.utg.  
i kr pr.  

km kommunal vei  
og gate  

Nye Lillestrøm 4,25   

Skedsmo 3,19 352 266 

Sørum 6,17 91 063 

Fet 6,17 156 861 

Kostragruppe 13 5,27 175 076 

 

 

Kommunale veier er den største tjenesten innen samferdsel. Netto utgifter i Lillestrøm var omtrent 5 
millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Høye utgifter til veidrift kan komme 
av mye veier eller høye driftsutgifter per meter vei.  Lillestrøm har  4 km kommunal vei per 1000 
innbygger. Det er 1 kilometer mindre enn  gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 15 
millioner kroner i året.  

Netto driftsutgift per kilometer i Lillestrøm var 232.000 kroner i 2017 (tall mangler i figuren). Det er 
57.000 kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 20 millioner kroner 
(232 km).   

Enhetskostnaden er altså årsaken til de store utgiftene til veidrift. 
 
Driftsutgiftene til kommunale veier kan reduseres ved å effektivisere driften, redusere vedlikeholdet 
eller ved å nedklassifisere (privatisere) kommunale veier.  

Skedsmo har lite vei, men bruker mye penger per meter. Sørum og Fet har dobbelt så mye vei som 
Skedsmo, men bruker mindre penger per meter vei. 
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Næringsforv. 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.  

Netto driftsutgifter var omtrent 7 millioner kroner i 2017.  

Lillestrøm brukte 2 mill kroner mer på næringsformål i 2017 enn gjennomsnittet i kommunegruppe 
13.  De funksjonene som ble drevet med lavere kostnader var støtte til næringslivet (7 mill). De 
funksjonene som hadde høyere kostnader var  egen næringsdrift (8 mill) og salg av konsesjonskraft (1 
mill).  
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Andre nøkkeltall - Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm -188 -118 -2 89 

Skedsmo -55 -31 -57 70 

Sørum -786 -511 129 133 

Fet 100 99 62 106 

Kostragruppe 13 40 63 84 69 

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

Lillestrøm hadde netto utgift på 89 kroner per innbygger fra næringsformål i 2017. Det var 20 kroner 
mer enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 2 mill kroner.  

Utgiften har steget med 200 kroner per innbygger siden 2014. Omfanget av næringsvirksomhet og 
bistand til næringslivet  varierer mye mellom kommunene.  

Alle de tre kommunene brukte mer penger på denne tjenesten enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. Skedsmo brukte minst. 

 

Andre nøkkeltall - Netto dr.utg. pr. innb. 320 Kommunal næringsvirksomhet (B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm -297 -235 -86 4 

Skedsmo -138 -105 -108 18 

Sørum -921 -733 -16 -5 

Fet -80 -70 -86 -47 

Kostragruppe 13 -100 -80 -92 -85 

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

Lillestrøm brukte 4 kroner per innbygger på egen næringsvirksomhet i 2017. Det er ca 100 kroner mer 
enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Forskjellen utgjør 8 millioner kroner.  

Utgiften har steget med 300 kroner de siste fire årene (24 millioner kroner).  

Alle tre kommunene hadde høyere utgifter enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  Det var bare Fet 
og Sørum som klarte å få overskudd på egen næringsvirksomhet i 2017.  I Fet er dette utleie av 
næringsbygg (fjellhall).  
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Flyktninger og integrasjon 
 
 

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 Lillestrøm har høyere utgifter til flyktninger enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 13. Integreringstilskuddet (223 mill kroner) utgjorde 2.700 kroner per innbygger i 
2017. Det er 600 kroner lavere enn gjennomsnittet i landet (3.300 kroner). Lillestrøm bosatte flere 
flyktninger i 2016 enn gjennomsnittet i gruppen. Vi har foreløpig ikke tall for bosetting i  2017.  
 
I Lillestrøm ble 66 millioner kroner av tilskuddet på 233 millioner benyttet til introduksjonstilbudet 
(funksjon 275) i 2017. Kommuneregnskapet er ført feil i Sørum: integreringstilskudd er inntektsført på 
funksjon 275 i stedet for på funksjon 850. Dette påvirker ikke analysen, siden denne funksjonen er tatt 
ut av regnskapsgrunnlaget. 
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Framsikt - Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1,0 1,6 2,3   

Skedsmo 1,3 1,9 2,6   

Sørum 0,6 1,1 1,8   

Fet   0,9 1,6   

Kostragruppe 13 1,3 1,8 2,4   

 

 

Lillestrøm bosatte 190 flyktninger i 2016. Antallet utgjorde 2,3 promille av innbyggerne. Det er 0,1 
promille lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Det er 0,8 promille under 
landsgjennomsnittet (3,1 promille).  

Det var bare Skedsmo som bosatte flere flyktninger enn gjennomsnittet i kommunegruppen.  

Vi har dessverre ikke tall for 2017. 

 

Framsikt - Tilskudd integrering pr innbygger(B) 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 1 181 1 346 1 845 2 700  

Skedsmo 1 380 1 655 2 194   

Sørum 909 847 1 362   

Fet 674 681 970   

Kostragruppe 13 1 360 1 545 2 095 3 300  

 

 

Lillestrøm fikk 1.845 kroner per innbygger i integreringstilskudd i 2016 (152 millioner kroner). Det er 
250 kroner mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Tilskuddet har økt med 700 kroner per 
innbygger fra 2014 til 2016.   

Det var bare Skedsmo som fikk mer tilskudd fra IMDI enn gjennomsnittet i kommunegruppen. Fet fikk 
minst. 

I 2017 fikk Lillestrøm 223 millioner kroner, tilsvarende 2.700 kroner per innbygger. Det er 600 kroner 
mindre enn gjennomsnittet i landet (3.300 kroner).  
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Gebyrsatser og brukerbetaling 

 

Økonomi - Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned 

Gruppert per år 

  2014 2015 2016 2017 

Nye Lillestrøm 2 430 2 486 2 565 2 575 

Skedsmo 2 400 2 258 2 420 2 415 

Sørum 2 455 2 586 2 678 2 872 

Fet 2 434 2 615 2 597 2 437 

Kostragruppe 13       2 485  

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

I Lillestrøm er den månedlige satsen for egenbetaling for full plass i SFO i 2018 kr 2.575(standardisert 
av SSB). Det er omtrent 100 kroner mer enn  gjennomsnittet i kommunegruppe 13.  

Satsene i dagens kommuner varierer med 450 kroner per måned.  Sørum har den høyeste satsen.  Fet 
og Skedsmo er ganske like. 
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Vedlegg: Netto utgifter per innbygger per funksjon. 

 
 

Formål

Nye 

Lillestrøm Skedsmo Sørum Fet

Gjennomsnitt 

for gruppen

Teoretisk 

handlingsrom i mill.

Grunnskole 12 145 12 098 11 990 12 616 12 776 -56,4

-  202 Grunnskole 9 389 9 545 8 910 9 499 10 211 -73,4

-  213 Voksenopplæring 96 124 66 27 247 -13,5

-  214 Spesialskoler 0 0 0 0 0 0,0

-  215 Skolefritidstilbud 154 116 217 213 159 -0,4

-  222 Skolelokaler 2 337 2 236 2 406 2 669 1 968 33,0

-  223 Skoleskyss 170 77 391 208 191 -1,9

Pleie og omsorg 16 923 16 431 18 682 16 572 17 126 -14,7

-  234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser935 716 1 298 1 439 948 -0,9

-  253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 6 200 6 040 7 319 5 237 6 437 -17,1

-  254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 8 645 8 662 8 342 9 032 8 688 -3,1

-  255 Medfinansiering somatiske tjenester 0 0 0 0 0 0,0

-  256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene177 186 114 233 145 2,3

-  261 Institusjonslokaler 965 828 1 609 630 908 4,1

Barnevern 2 113 2 215 1 839 1 991 2 075 3,2

-  244 Barnevernstjeneste 732 660 822 988 616 9,9

-  251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet217 225 203 201 229 -1,0

-  252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1 164 1 331 814 801 1 230 -5,6

Barnehage 8 289 7 955 8 787 8 918 8 145 12,5

-  201 Barnehage 7 118 6 752 7 872 7 454 7 094 2,1

-  211 Styrket tilbud til førskolebarn 576 620 333 797 651 -6,5

-  221 Barnehagelokaler og skyss 595 584 582 667 400 16,9

Kommunehelse 2 470 2 627 2 097 2 353 2 448 1,7

-  232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 632 640 663 552 615 1,3

-  233 Annet forebyggende helsearbeid 208 207 205 216 201 0,5

-  241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 1 630 1 780 1 229 1 585 1 632 -0,2

Sosiale tjenester 2 108 2 085 2 090 2 289 2 721 -51,6

-  242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 651 658 564 742 788 -11,5

-  243 Tilbud til personer med rusproblemer 198 132 543 98 311 -9,5

-  273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 98 162 -165 79 193 -8,0

-  276 Kvalifiseringsordningen 164 125 248 293 200 -3,0

-  281 Økonomisk sosialhjelp 997 1 008 899 1 077 1 230 -19,6

Kultur og idrett 1 961 2 187 1 813 1 139 2 113 -12,7

-  231 Aktivitetstilbud barn og unge 202 244 176 47 167 2,9

-  370 Bibliotek 228 208 333 160 261 -2,8

-  373 Kino 0 0 1 0 -8 0,7

-  375 Muséer 28 14 69 29 58 -2,5

-  377 Kunstformidling 68 105 0 0 114 -3,9

-  380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 195 73 662 37 195 0,0

-  381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 498 744 -6 138 536 -3,2

-  383 Musikk- og kulturskoler 245 213 296 313 229 1,3

-  385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg196 195 228 151 291 -8,0

-  386 Kommunale kulturbygg 301 391 54 264 270 2,6

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 632 602 711 641 648 -1,3

-  301 Plansaksbehandling 175 162 266 95 234 -4,9

-  302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 67 0 218 143 0 5,6

-  303 Kart og oppmåling 127 145 40 175 75 4,4

-  304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser-46 -71 0 0 9 -4,6

-  305 Eierseksjonering 4 7 0 0 5 -0,1

-  335 Rekreasjon i tettsted 206 258 121 93 209 -0,3

-  360 Naturforvaltning og friluftsliv 88 100 27 125 100 -1,0

-  365 Kulturminner 11 1 39 10 16 -0,4

Adm, styring og fellesutgifter 4 847 4 887 4 294 5 499 4 218 49,6

-  100 Politisk styring 316 290 343 388 318 -0,2

-  110 Kontroll og revisjon 85 75 92 123 12 5,8

-  120 Administrasjon 3 985 3 895 3 813 4 640 3 025 75,6

-  121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 178 237 -49 255 306 -10,1

-  130 Administrasjonslokaler 241 279 230 93 408 -13,2

-  180 Diverse fellesutgifter 77 116 2 17 122 -3,5

-  190 Interne serviceenheter -5 -8 0 0 -16 0,9

-  285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 5 0 -5 43 75 -5,5

-  290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid) -35 3 -132 -59 -31 -0,3

Brann og ulykkesvern 632 644 616 600 746 -9,6

-  338 Forebygging av branner og andre ulykker 70 72 62 72 49 1,8

-  339 Beredskap mot branner og andre ulykker 562 572 554 528 697 -11,3

Kommunale boliger 332 444 161 76 51 23,6

-  265 Kommunalt disponerte boliger 95 162 -49 6 -42 11,5

-  283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 236 281 207 70 77 13,3

-  315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 1 1 3 0 16 -1,3

Samferdsel 982 1 125 561 968 813 14,2

-  330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0 0 -1 0 -109 9,1

-  332 Kommunale veier 982 1 125 562 968 922 5,0

Næringsforv. og konsesjonskraft 89 70 133 106 69 1,7

-  320 Kommunal næringsvirksomhet 4 18 -5 -47 -85 7,5

-  321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg-6 0 -30 0 -18 1,0

-  325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 42 32 49 74 125 -7,0

-  329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling49 20 119 79 47 0,2

Kirke 391 316 507 561 577 -15,6

-  390 Den norske kirke 310 218 462 504 442 -11,1

-  392 Andre religiøse formål 50 50 45 57 74 -2,0

-  393 Gravplasser og krematorier 31 48 0 0 61 -2,5
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Vedlegg: Kontoplan for tjenester og funksjoner 

 

Funksjon navn Tjeneste navn

100 Politisk styring Administrasjon

110 Kontroll og revisjon Administrasjon

120 Administrasjon Administrasjon

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjon

130 Administrasjonslokaler Administrasjon

170 Årets premieavvik Utenom

171 Amortisering av tidligere års premieavvik Utenom

172 Pensjon Utenom

173 Premiefond Utenom

180 Diverse fellesutgifter Administrasjon

190 Interne serviceenheter Administrasjon

201 Førskole Barnehage

202 Grunnskole Grunnskole

211 Styrket tilbud til førskolebarn Barnehage

213 Voksenopplæring Grunnskole

214 Spesialskoler Grunnskole

215 Skolefritidstilbud Grunnskole

221 Førskolelokaler og skyss Barnehage

222 Skolelokaler Grunnskole

223 Skoleskyss Grunnskole

231 Aktivitetstilbud barn og unge Kultur

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Helse

233 Annet forebyggende helsearbeid Helse

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelserPleie og omsorg

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering Helse

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Sosial

243 Tilbud til personer med rusproblemer Sosial

244 Barneverntjeneste Barnevern

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert i barnevernet Barnevern

252 Barneverntiltak når barnet er plassert i barnevernet Barnevern

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Pleie og omsorg

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Pleie og omsorg

255 Medfinansiering somatiske tjenester Pleie og omsorg

256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester Pleie og omsorg

261 Institusjonslokaler Pleie og omsorg

262 Botilbud utenfor institusjon Bolig

265 Kommunalt disponerte boliger Bolig

271 Sysselsetting Sosial

272 Arbeid for yrkes- og utviklingshemmede Sosial

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Sosial

275 Introduksjonsordningen Utenom

276 Kvalifiseringsordningen Sosial

281 Økonomisk sosialhjelp Sosial

282 Økonomisk hjelp til pensjonister mv Sosial

283 Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen Bolig

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt arbeidsområde Administrasjon

290 Interkommunale samarbeid (§ 27 - samarbeid) Administrasjon

300 Fysisk tilrettelegging og planlegging Plan mm

301 Plansaksbehandling Plan mm

302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid Plan mm

303 Kart og oppmåling Plan mm

304 Bygge- og delsaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelserPlan mm

305 Eierseksjonering Plan mm

310 Boligbygging/boligutleie/boligfinansiering Bolig

315 Boligbygging og fysiske bimiljøtiltak Bolig

320 Kommunal næringsvirksomhet Næring

321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalgNæring

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næring

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutviklingNæring

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak Samferdsel

332 Kommunale veier Samferdsel

333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold Samferdsel

334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak Samferdsel

335 Rekreasjon i tettsted Plan mm

338 Forebygging av branner og andre ulykker Brann og redning

339 Beredskap mot branner og andre ulykker Brann og redning

340 Produksjon av vann Utenom

345 Distribusjon av vann Utenom

350 Avløpsrensing Utenom

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Utenom

354 Tømming av slamavskillere Utenom

355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfallUtenom

357 Gjenvinning og sluttbehandling av avfall Utenom

360 Naturforvaltning og friluftsliv Plan mm

365 Kulturminnevern Plan mm

370 Bibliotek Kultur

373 Kino Kultur

375 Muséer Kultur

377 Kunstformidling Kultur

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kultur

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Kultur

383 Musikk- og kulturskoler Kultur

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbyggKultur

386 Kommunale kulturbygg Kultur

390 Den norske kirke Kirke

392 Andre religiøse formål Kirke

393 Gravplasser og krematorier Kirke
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