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1 Innledning 
Nøkkeltallsanalysen har til hensikt å belyse hvilke utfordringer Sør-Varanger kommune står ovenfor i 

tiden fremover. Med bakgrunn i den vedtatte økonomiske omstillingen som kommunen har 

igangsatt, er det svært viktig at man har utarbeidet gode nøkkeltall og analyser som gir 

beslutningstakerne et godt grunnlag for det videre arbeidet.  

Analysen tar utgangspunkt i befolkningsutvikling, sammenligning med andre kommuner, 

økonomiske framtidsutsikter og resultater fra årets kommunebarometer. Alle disse faktorene er 

med på å danne grunnlaget i analysen, og analysen bør brukes som utgangspunkt i budsjettene som 

skal legges frem i de nærmeste årene.  

Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes mulige feilkilder både i innrapporteringen av KOSTRA-

tallene, både i kommunebarometeret og i regnskapstallene til de aktuelle kommunene. 

Hovedformålet med analysen er likevel å påpeke hvilke tjenesteområder som har utfordringer og 

kartlegge hvilke områder som har forbedringspotensial med tanke på effektivisering av driften. 

1.1 Valg av sammenligningskommuner 

I årets nøkkeltallanalyse har en valgt å sammenligne Sør-Varanger kommune med to enkelt 

kommuner, i tillegg til gjennomsnittet KOSTRA gruppe 12, gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 10 og 

gjennomsnittet i landet u/Oslo. Innenfor noen områder har en i tillegg valgt andre sammenlignbare 

kommuner. 

Alta -  største kommune i Finnmark med 20.665 innbyggere pr 1.1.2019. Omtrent likt utgiftsbehov 

og inntektsnivå som Sør-Varanger 

Kvinnherad – kommune i Hordaland med 13.137 innbyggere pr 1.1.2019.  

KOSTRA gruppe 12 – Kommunegruppe med mellomstore kommuner, med middels bundne 

kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter, altså de rikeste mellomstore kommunene 

i Norge. I tillegg til Sør-Varanger kommune, består gruppen av Alta, Tysvær, Lindås, Hammerfest, 

Odda, Vadsø, Luster, Tinn, Vefsn, Årdal, Tynset, Alstahaug, Nord-Fron, Sunndal, Kvinesdal, Meløy, 

Lenvik og Fauske. 

KOSTRA gruppe 10 – kommunegruppe med samme størrelse og utgiftsbehov som kommunegruppe 

12, men mindre ressurser til å løse oppgavene. Hensikten med årets analyse er å finne handlingsrom 

og en har derfor valgt å sammenligne seg med også med kommunegruppe 10.   

1.2 Definisjoner 

Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære drift. Altså 

driftsinntektene (skatt, statstilskudd og gebyrer) minus driftsutgiftene (lønninger og varer/tjenester).  

Netto driftsresultat er det samme brutto driftsresultat, pluss renteinntekter og utbytte, minus 

renter og avdrag. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp 

reserver. 

Årsresultatet er netto driftsresultat minus avsetning til fond og investeringer. 
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Utgiftsbehovet sier noe om hvor kostnadskrevende kommunene og tjenestene er med bakgrunn i 

kriterier som alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. 

Brutto driftsutgifter viser kommunens egne utgifter til tjenesteproduksjonen. 

Netto driftsutgifter tar også hensyn til driftsinntektene i tjenesteproduksjon og viser hvordan 

kommunen prioriterer å bruke resursene sine. 

2 Samlede nøkkeltall for Sør-Varanger kommune 

2.1 Befolkningsutvikling 

2.1.1 Befolkningsutviklingens påvirkning for Sør-Varanger kommune 
Befolkningsveksten i Sør-Varanger frem mot 2040 er beregnet til å være vesentlig svakere enn i 

landet for øvrig. Utviklingen er også svakere enn i Finnmark i denne perioden. Tallene er basert på 

median utvikling, og store endringer i lokalt næringsliv kan virke inn på dette fremtidsbildet.  

 

  
Kilde: KS as 

 

Ser man nærmere på hvordan de ulike gruppene forventes å utvikle seg i Sør-Varanger, er bildet som 

tidligere skissert. Antall innbyggere i gruppen 0-5 år forventes å øke frem mot 2033 før den 

reduseres litt mot 2040. Aldersgruppen 6-15 år, det vil si grunnskolen, faller frem mot 2030 før den 

viser en svak vekst i de neste 10 årene etter det. Det er aldersgruppen 67 år og eldre som viser størst 

endring. Denne gruppen stiger jevnt frem mot 2040, og det er innbyggerne fra 80 år og eldre som 

har den største veksten de neste 20 årene.  
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Kilde: KS as 

 

Prognosene for befolkningsutvikling og –sammensetning sier noe om behovet for en omfordeling av 

ressursene i kommunen de neste tjue årene. Dette betyr at det vil være nødvendig å prioritere 

ressursbruken mellom den eldre og yngre befolkningen annerledes enn slik det er i dag, samt i 

forhold til geografisk fordeling av tjenestetilbudet i kommunen.   

 

  

2.2 Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret 2019 er en rangering av alle kommuner i Norge, og er foretatt av fagbladet 

Kommunal Rapport, med bakgrunn i offentlig tilgjengelige data. Barometeret gir et oversiktlig bilde 

av kommunens nøkkeltall sett i forhold til resten av kommune-Norge, og en har derfor valgt å ta 

med kommunebarometeret i denne analysen. Kommunebarometeret vurderer ikke om befolkningen 

får «gode nok» tjenester, men på de områdene der kommunen rangeres lavt kan 

kommunebarometeret brukes for å kartlegge hvilke tjenesteområdet som har forbedringspotensial.  

56 % av nøkkeltallene er forbedret siste år, og gir en 309. plass justert for inntektsnivå. I 2018 var 

tilsvarende plassering 416. plass. En forbedring på over 100 plasser gir en indikator på at kommunen 

er i ferd med å prioritere mer riktig på en del områder. Ser man bort fra økonomi er kommunen på 

175.plass.  
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Kilde: Kommunebarometeret 

 

Selv om Sør-Varanger kommune viser en sterk bedring fra 2018 til 2019, er nøkkeltallene en god del 

svakere enn forutsetningene skulle tilsi. Sør-Varanger kommune har et høyt inntektsnivå til 

fordeling, noe som skulle tilsi enda bedre resultater. Sør-Varanger kommune har sine svakeste 

plasseringer innen grunnskole, miljø og ressurser og økonomi. Pleie, omsorg og helse viser en 

vesentlig forbedring fra 2018 til 2019.  

I årets kommunebarometer er det beregnet tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at 

utslippene i alle tre kategoriene har gått tydelig tilbake de siste årene. Sør-Varanger slipper ut 5273 

kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et relativt lavt utslipp.  
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2.2.1 Økonomi i kommunebarometeret 

 
Kilde: Kommunebarometeret 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at 

en del kommuner fikk inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra for å gi et 

bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat 

på 1,6 prosent i 2018. I Sør-Varanger kommune var korrigert netto driftsresultat på 0,9 prosent. Det 

er bra, men målt over tid har driften så vidt gått i pluss. Egentlig bør marginen være bedre enn dette. 

Sør-Varanger har litt penger «på bok» i form av disposisjonsfond, men det bør bli større for å kunne 

være en solid buffer i regnskapet.  

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. I snitt i 

landet er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto driftsinntekter, som er noe lavere enn for 

ett år siden. Netto renteksponert gjeld i Sør-Varanger er på 94 prosent, det vil si omtrent på nivå 

med de løpende driftsinntektene, og langt over landsgjennomsnittet. Dette, sammen med andel 

investeringer finansiert med lån, er hovedårsaken til kommunens dårlige plassering innenfor 

området økonomi.  
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2.2.2 Sør-Varangers plass sett opp mot kommunene i Finnmark 

 
Kilde: Kommunebarometeret 

Sør-Varanger ligger best rangert i Finnmark, med bare grunnskole og økonomi som «røde tall».  

 

2.3 Analyse av kommunen 

2.3.1 Fordeling av ressurser 
Netto driftsutgifter brukes for å vise hvordan kommunen prioriterer ressursene sine, fordelt per 

tjenesteområde. 

 
Kilde: Framsikt AS 
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Prioritering av netto driftsutgifter per innbygger, sammenlignet med andre. Justert for 

utgiftsbehov.

 
                         Kilde: Framsikt AS 

Av samlede driftsutgifter brukte Sør-Varanger kommune 35,9 % per innbygger til pleie- og 

omsorgstjenester, og 25,7 % per innbygger til grunnskole i 2018. Dette er de største områdene for 

alle i utvalget, men Sør-Varanger kommune bruker mer enn alle en her sammenligner seg med.  
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2.3.2 Utgiftsbehov og ressursbruk 
Kommunene har ulike utgiftsbehov blant annet på grunn av alderssammensetning, sosiale forhold, 

kommunestørrelse og bosettingsmønster. KS as sin analyse av utgiftsbehovene fra 2019 til 2040 

viser følgende utvikling: 

 
Kilde: KS as 

 

Det forventes en nedgang i behovet knyttet til grunnskole, en svak økning før utflating for 

barnehage, mens pleie og omsorg forventes å øke vesentlig.  

Når en senere i analysen korrigerer for utgiftsbehovene er altså ulikhetene mellom kommunene 

hensyntatt. En rekke kostnadsnøkler avgjør om kommunen defineres som dyr å drive. Staten har 

gjort beregninger på dette og tabellen nedenfor viser beregnet utgiftsbehov for dem en har valgt å 

sammenligne seg med i analysen. 
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           Kilde: Framsikt AS 

Totalt er Sør-Varanger kommune beregnet å være 1,7 % mindre kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen i landet. Til sammenligning er Kvinnherad kommune beregnet å være 7 % 

mer kostnadskrevende enn gjennomsnittet, og Alta ligger 1,2 % over landsgjennomsnittet. Totalt 

sett har alle kommunene et forholdsvis likt utgiftsbehov, men det kan variere noe per 

tjenesteområdene. 

Hvis en sammenligner utgiftsbehovet med ressursbruken kan en si noe om hvor effektiv kommunen 

drifter tjenesteområdene. Bruker en mer ressurser enn det utgiftsbehovet tilsier kan det gi en 

indikator på hvor kommunen har ledige ressurser, eller overkapasitet med bakgrunn i eksempelvis 

alderssammensetningen i befolkningen. Det vil derfor være svært viktig å kartlegge tjenestenivåene 

til hvert område for å kunne si noe om hvordan og hvilke tjenester kommunen skal gi i fremtiden. 

Grafen nedenfor viser en oversikt over ressursbruken til tjenesteområdene for utvalgskommunene. 

Ressursbruken er forholdet mellom kommunens egne utgifter på tjenesteområdet og 

landsgjennomsnittet korrigert for kommunens eget utgiftsbehov. Er ressursbruken høyere enn 100% 

så bruker kommunen mer penger enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov. 
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           Kilde: Framsikt AS 

Her ser man at Sør-Varanger kommune, til tross for at kommunen har et lavere utgiftsbehov enn 

landsgjennomsnittet til eksempelvis grunnskole, prioriteres ressursbruken til grunnskole høyere enn 

behovet egentlig tilsier. Noe av årsaken til dette er blant annet, som også KS-konsulent Håvard Moe 

skisserte i sin rapport i november 2017, en eskalering i ressursbruken til grunnskole over flere år, 

selv om elevtallet er redusert betraktelig over år. Når det kommer til pleie og omsorg er Sør-

Varanger noe mer kostnadskrevende enn gjennomsnittet, men en bruker også her mer enn det 

behovet tilsier. Også kultur og idrett utmerker seg i forhold til høy ressursbruk.  

2.3.3 Driftsinntekter og utgifter 
Brutto driftsinntekter er de samlede kommunale driftsinntekter, og inkluderer alt fra skatteinntekter 

og rammetilskudd til alle slags salgs- og leieinntekter. Finansinntekter inngår ikke her. 

Ser man på brutto driftsinntekter i sammenheng med brutto driftsutgifter får man et bilde av hva 

kommunen har igjen til å finansiere lånegjeld (renter og avdrag) med. Hovedregelen er at utgiftene 

ikke skal overstige inntektene. 
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 SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinn- 

herad 

Alta Landet 

u/ Oslo 

Kostra-

gruppe 12 

Kostra-

gruppe 10 

Brutto driftsinntekter 97 188 97 870 98 101  101 891 86 428 106 560 84 569 

Brutto driftsutgifter 98 960 95 545 93 197 99 762 84 959 104 025 83 965 

Kilde: Framsikt AS 

Oversikten over viser at Sør-Varanger kommune ligger høyt blant kommunene i utvalget når det 

gjelder brutto driftsinntekter, og godt over gjennomsnittet i landet. Kommunen har også høyere 

brutto driftsutgifter enn flere av dem man sammenligner seg med. I 2018 hadde Sør-Varanger 

kommune et positivt forhold mellom driftsinntekter og driftsutgifter, altså et positivt brutto 

driftsresultat.  

Kostragruppe 10 har vesentlig mindre i inntekter per innbygger til bruk i kommunens drift til tross 

for samme utfordringsnivå som kommunene i kostragruppe 12.  

2.3.4 Driftsresultat og disposisjonsfond 

2.3.4.1 Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære drift. Det vil si 

resultatet før det tas hensyn til finansposter som renter og avdrag, aksjeutbytte og avsetninger. 

Brutto driftsresultat er et uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, finansiere deler av 

investeringene, samt evne til å avsette midler til senere års bruk. 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017 2018 

Sør-Varanger -0,4 % 0,7 % -1,8 % 2,4 % 

Kvinnherad -0,7 % 0,2 % 3,0 % 5,0 % 

Alta 2,3 % 3,3 % 1,3 % 2,1 % 

Landet uten Oslo 2,5 % 3,7 % 3,0 % 1,7 % 

KOSTRA-gruppe 12 2,7 % 3,4 % 2,8 % 2,4 % 

KOSTRA-gruppe 10 2,50 % 3,00 % 2,00 % 0,70 % 

          Kilde: Framsikt AS 
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I 2018 er brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,4 %. Dette er en sterkt forbedring 

fra 2017, og er nå også høyere enn landsgjennomsnittet (uten Oslo). I 2017 var Sør-Varanger 

kommune den eneste kommunen i utvalget med negativt brutto driftsresultat, med minus 1,8 %. 

Det vil si at Sør-Varanger kommune sitt handlingsrom var svekket på grunn av at driftsnivået 

generelt i kommunen var for høyt.  

For å ha kontroll på brutto driftsresultat er kommunen avhengig av å ta ned driftsnivået i enhetene, 

eventuelt øke driftsinntektene. Av kommunens samlede driftskostnader utgjør lønn ca. 64 %, og en 

må derfor være forberedt på å nedbemanne for å klare å redusere driftsnivået. 

2.3.4.2 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat sier noe om resultatet etter at renter og avdrag er betalt. Et positivt resultat kan 

benyttes til å finansiere investeringer, dekke inn tidligere underskudd eller avsettes til 

disposisjonsfond. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det anbefalt at netto driftsresultat 

skal utgjøre om lag 2 % av brutto driftsinntekter, jfr. ny kommunelov som blir omtalt senere i 

dokumentet. 

 

 

           Kilde: Framsikt AS 

Sør-Varanger kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 2,5 % av brutto 

driftsinntekter, noe som er en forbedring fra 2017 med negativt netto driftsresultat med -1,4 %. 

Forbedret netto driftsresultat gir rom for fondsavsetning og ytterligere investeringer, men tallene er 

fremdeles relativt lave for en kommune med høy lånegjeld og relativt lavt disposisjonsfond.  
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For å forbedre netto driftsresultat kan kommunen, i tillegg til å effektivisere driften, bremse 

låneopptak slik at renter og avdrag på lån blir redusert.  

2.3.4.3 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler, og indikatoren sier noe om hvor stor økonomisk 

buffer kommunen har. 

 
Kilde: Framsikt as 

Oversikten over viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet til Sør-

Varanger kommune utgjør nå 4,1 % av brutto driftsinntekter, en klar bedring fra 2017 hvor samme 

tall var 1,8 %. Det er i likhet med Alta likevel lavest i utvalget og langt under gjennomsnittet i landet 

som er 11,1 %.  Fondene nasjonalt øker og er ifølge kommunebarometeret på det høyeste nivået 

målt noen gang, mens Sør-Varanger har lite «sparepenger» oppspart fra tidligere år. Sør-Varanger vil 
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også fremover ha behov for å øke sin økonomiske buffer, både fordi det er krevende å oppnå 

tilstrekkelig høye netto driftsresultat og fordi kommunen har mye renteeksponert gjeld.  

2.3.5 Langsiktig gjeld 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 

kommunens egne utlån, som for eksempel startlån, og ubrukte lånemidler. Diagrammet under viser 

netto lånegjeld i kroner per innbygger. 

 
Kilde: Framsikt as 

 

Sør-Varanger kommune ligger blant de høyeste i utvalget når det gjelder netto lånegjeld i forhold til 

kommunens brutto driftsinntekter. Noe av årsaken til dette er at kommunen har gjort et stort løft i 

investeringer de siste 10 årene, både innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg, teknisk 

infrastruktur og idrett og kultur. Høy gjeldsgrad betyr at kommunen kan bruke en mindre andel av 
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driftsinntektene til tjenesteproduksjon, som følge av at en må bruke en høyere andel av inntektene 

til å betjene renter og avdrag. 

Til tross for denne utviklingen er finansieringsbehovet for investeringer vedtatt i budsjett 2019 på 

ytterligere 192 mill. kroner.  

2.3.6 Økonomiske framtidsutsikter 

2.3.6.1 Inntektsgrunnlaget i 2018 

I 2018 hadde Sør-Varanger om lag 971 mill. kroner i inntekter.  

Bildet nedenfor illustrerer hvordan kommunene får tildelt inntektene sine. Prosentandelene er 

basert på landsgjennomsnittet. Formålet med inntektssystemet er å bidra til at kommunene skal 

kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, og systemet kompenserer derfor for ulike 

kostnadsforskjeller mellom kommunene i Norge. 

 

De frie inntektene fra staten beregnes ut ifra alderssammensetning, reiseavstander, 

bosettingsmønster og ulike levekår som bunner ut i innbyggertilskuddet. Fordelingen av tildelte 

midler til kommunene er blant annet knyttet til antall innbyggere i ulike aldersgrupper. Staten 

omfordeler midler fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner 

med større utgiftsbehov. Dette gjøres via utgiftsutjevningen for å sikre at kommunene har tilnærmet 

like forutsetninger for å tilby tjenester. I 2018 fikk Sør-Varanger kommune et trekk på i overkant av  

6,3 mill. kroner på bakgrunn av at kommunen er beregnet å være rimeligere å drive enn 

landsgjennomsnittet. 

I tillegg inngår regionalpolitiske tilskudd i de frie inntektene, og det er her viktig å påpeke at Sør-

Varanger får tildelt i overkant av 80 mill. kroner i Nord-Norge tilskudd. En kommune som ikke inngår 

i denne ordningen, men som har likt utgiftsbehov som Sør-Varanger, har altså 80 mill. kroner mindre 

å gi tjenester for.  
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De frie inntektene inkluderer også skatteinntektene som fordeles til landets kommuner via 

skatteutjevningen.  Kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i skatteinntekter får 

omfordelte skatteinntekter fra kommuner som ligger over landsgjennomsnittet.  

Kommunen kan også selv påvirke inntektene sine gjennom blant annet eiendomsskatt og delvis via 

brukerbetalinger. I 2018 bidro eiendomsskatten med 60,2 mill. kroner, mens brukerbetalingene var 

35 mill. kroner. I tillegg har kommunen inntekter fra renter, utbytte, konsesjonskraft samt ulike 

refusjoner og tilskudd. 

Det er opp til kommunestyret selv å fordele inntektene slik de ønsker, og kan derfor prioritere 

tjenestetilbudet slik de ønsker. 

2.3.6.2 Forventet inntektsgrunnlag i 2019 og fremover 

Sør-Varanger kommune har hatt et høyt inntektsnivå og har derfor kunnet prioritere mange 

tjenesteområder samtidig i årene som har gått. En ser nå at kostnadene henter inn inntektene, 

samtidig som statlige føringer påvirker inntektsgrunnlaget og kostnadsbildet i årene som kommer. 

Kommunen er derfor avhengig av å prioriterer annerledes enn tidligere. Gjeldsgraden og utførte 

investeringer som er gjort bidrar til at driftsnivået i enhetene må tas ned som en direkte konsekvens 

av at renter og avdrag må dekkes av ordinær drift. Hvis Sør-Varanger kommune skal kunne møte 

fremtidens utfordringer og samtidig inneha en bærekraftig økonomi, er det i fremtidige budsjetter 

fortsatt viktig at en tar hensyn til nye statlige føringer og belastningen investeringene har for driften. 

Ny kommunelov er vedtatt i Stortinget og omhandler blant annet kommunestyrets plikt til å 

fastsette finansielle måltall, herunder netto driftsresultat, størrelse på lånegjeld, fondsavsetninger 

og egenkapital i investeringer. Hensikten er å skape langsiktig økonomisk handlefrihet. Det er også 

lovfestet en hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter, samt et 

høyrere fokus på økonomiplanen.  Det skal vedtas et nytt økonomireglement som ivaretar disse 

handlingsreglene og lovkravene.  

Reduksjon i eiendomsskatt er nå vedtatt for hele skatteområdet. Det er allerede igangsatt en 

nedtrapping av eiendomsskatten for verk og bruk. Imidlertid vil oppstart av Sydvaranger AS bidra til 

økt eiendomsskatt på dette området i 2020 til tross for nedtrappingen. Videre ble det i 

statsbudsjettet for 2019 vedtatt at eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom ikke skal være høyere 

enn 5 promille fra 2020. I forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått et ytterligere reduksjon på 

1 promille for bolig og fritidseiendom. Sistnevnte trer i kraft fra 2021. Samlet utgjør dette en 

reduksjon i inntekt for Sør-Varanger kommune på hele 9,3 mill. kroner fra budsjett 2019 til 2021, 

noe som er en vesentlig nedgang i frie inntekter. Sør-Varanger kommune disponerer eiendomsskatt 

fritt til sine tjenester.  

Økte renter og gjeld. Siste renteprognoser viser en endring i forhold til tidligere varslet i forhold til 

renteøkning. Det forventes en renteøkning det neste halvannet året før rentebanen igjen flater ut og 

viser en svak nedgang. Det er uroen i verdensmarkedet som handelskrigen mellom USA og Kina og 

de uavklarte forholdende rundt Brexit, som i hovedsak skaper denne uroen. Kommunen øker sin 

gjeldsbelastning ytterligere fra 2018 til 2020 på grunn av investeringene i ny skole, bo- og 

avlastningsbygg på Skytterhusfjellet og nye Kirkenes barnehage, og rente og avdragsbelastningen vil 
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øke fremover. På grunn av Sør-Varanger kommunes høye gjeld utgjør økning i rentene for dagens 

netto låneportefølje om lag 6,5 mill. kroner ved en renteøkning på 0,5 %, og kommunen trenger en 

økonomisk buffer for å møte slike utfordringer. 

Skatt. KS forventer ikke at veksten i skatteinntektene for årene som kommer vil være like store som i 

2016, 2017 og 2018. 

Alle disse parameterne vil være med på å redusere kommunens handlingsrom i årene som kommer. 

2.4 Teoretisk innsparingspotensial 

Diagrammet nedenfor er hentet fra analyseverktøyet til Framsikt AS. Her fremkommer en oversikt 

som viser kommunens teoretiske innsparingspotensial per tjenesteområde målt i mill. kroner, sett i 

forhold til dem en her har sammenlignet seg med. Det er i oversikten korrigert for kommunenes 

ulike utgiftsbehov. 
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           Kilde: Framsikt AS 

Sammenlignet med gjennomsnittet i landet viser oversikten at Sør-Varanger kommune har et 

teoretisk innsparingspotensial på 110,6 mill. kroner, mens kommunen skal kunne spare i overkant av 

29,1 mill. kroner sammenlignet med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 12. Innsparingspotensialet er 

vesentlig redusert i forhold til foregående år for flere sammenligningsgrupper, og i forhold til for 

eksempel Alta kommune er det nå bare 6,9 mill.kroner mot 66,5 mill.kroner i 2018. Dette kan tyde 

på at Sør-Varanger har gjennomført innsparingsgrep i forhold til dem vi sammenligner oss med, 

samtidig som flere andre sammenligningskommuner også gjennomgår store økonomiske 

innsparingsprosesser.  

Dette er et teoretisk regnestykke som bygger på regnskapsføringen til de ulike kommunene, og det 

kan være faktorer som kan være vanskelig å fange opp og som påvirker resultatet. Det kan også 

være politisk ønskelig å drive dyrere enn andre kommuner innenfor enkelte områder. Ser en dette i 

sammenheng med kommunens omstillingsprosjekt, gir oversikten likevel et bilde på kommunens 

innsparingspotensial. 

3 Plan og utvikling 

3.1 Plan og utvikling i kommunebarometeret 

 
         Kilde: Kommunebarometeret 

Plasseringen i årets kommunebarometer viser at Sør-Varanger kommune får høye karakterer målt 

mot resten av landet. Rapporten viser at det ikke er rapportert fristbrudd for saksbehandling av 

byggesaker. Dette vitner om god effektivitet og drift av tjenesten. 

Grunnen til at noen kategorier ikke har karakter er fordi kommunen ikke hadde noe å rapportere i 

kategorien for rapporteringsåret. 
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2018 Byggesaksgebyr for  

oppføring av enebolig (kr) 

Sør-Varanger 10 890 

Kvinnherad 10 828 

Alta 11 080   

Landet uten Oslo 14 064 

Kostragruppe 12 10 950 

Kostragruppe 10 15 758 

 

Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig viser at Sør-Varanger kommune ligger omtrent på samme 

nivå som Kvinnherad, Alta, kostragruppe 12, mens landet uten Oslo og kostragruppe 10 er en del 

høyere. 

 

4 Barnehagene 
Dette kapittelet omfatter barnehagene og det er følgende funksjoner som er lagt til grunn: 

201 Barnehage 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 

221 Barnehagelokaler og skyss 

 

4.1 Befolkningsutviklingens påvirkning på barnehagesektoren 
  

2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Endring 

2019-2040 

0-5 år (barnehage) 571 585 627 650 652 645 74 

                   Kilde: ssb.no 

Befolkningsframskrivingen viser at det vil være en vekst i antall barn i barnehagealder frem mot 

2040. Måltall fram til 2040 er de samme som i 2018 siden befolkningsframskriving blir utført hvert 

andre år av SSB. Vi ser er at i 2019 er en nedgang fra 580 barn i aldersgruppen i 2018 til 571 i 2019.   

I tabellen under presenteres det en oversikt over andelen innbyggere i aldersgruppen 1-5 år for Sør-

Varanger kommune og andre sammenlignbare kommuner, og man ser at Sør-Varanger kommune 

har en lavere andel innbyggere i målgruppen enn sammenligningskommunene per 1.kvartal 2019. 

 Antall innbyggere per 

 1. kvartal 2019 

Antall innbyggere  

0-5 år per 1. Jan. 

2019 

Andel innbyggere  

0-5 år per per 1. 

Jan. 2019 

Sør-Varanger 10 156 466 4,6 % 

Alta 20 665 1321 6,4 % 

Kvinnherad 13 137 658 5,0 % 

Landet  5 328 212 301 328 5,8 % 

             Kilde: ssb.no 
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4.2 Barnehagene i kommunebarometeret 

I årets kommunebarometer havner barnehagene på 138.plass, opp 24 plasser fra 162.plass i 2018. 

Denne plasseringen inkluderer data fra private barnehager siden kommunen sitter med det 

overordnede ansvaret for å levere barnehagetjenester.  

 
Kilde: Kommunebarometeret 

Barnehagenormen, som ble innført fra 1. august 2018 innebærer at grunnbemanningen i barnehager 

skal være èn voksen per tre barn under tre år og èn voksen per seks barn over 3 år. Denne er ikke 

oppfylt enda. I kommunens barnehager er snitt barn per årsverk 5,8 i kommunale barnehager og 5,2 

barn per årsverk i private barnehager, noe som er uendret i forhold til fjoråret ifølge tall fra SSB. 

Bemanningen, som defineres som antall barn korrigert for alder per årsverk, i barnehagene i Sør-

Varanger er klart lavere enn i de beste kommunene.  

Når det gjelder pedagognormen, som også ble innført i 2018, var det 50 prosent av barnehagene i 

både kommunal og privat, som oppfylte normen. Her har kommunale barnehager forbedret 

karakteren i forhold til fjoråret. 41 prosent av de ansatte i kommunale barnehagene har pedagogisk 

utdanning. Det er rett under landsgjennomsnittet på 43 prosent. 
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Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage er 89 prosent, og er høyere enn 

landssnittet på 82,8 prosent. Snittet siste fire år gir beste karakter i kommunebarometeret 2019. 

Når det kommer til størrelse på barnehager og lekeareal, gjør barnehagene i Sør-Varanger kommune 

det nok så godt.  

Dekningsgraden for barn i aldersgruppen 1-5 år var i 2019 92 prosent, litt høyere enn snittet for 

landet.  

Alta kommune har 13 kommunale- og 14 private barnehager, og havner i årets kommunebarometer 
på 169.plass. 7 plasser bak Sør-Varanger. Alta kommune scorer generelt sett høyere enn Sør-
Varanger kommune på bemanning og kompetanse, mens de gjør det en del dårligere på andel 
minoritetsspråklige barn i barnehage og størrelse på areal per barn.  

Kvinnherad kommune har 12 kommunale- og 5 private barnehager. De havner i årets 

kommunebarometer på 152.plass. 10 plasser foran Sør-Varanger kommune. De scorer bedre enn 

Alta og Sør-Varanger på kompetanse og bemanningsgrad. Andelen minoritetsspråklige barn med 

barnehageplass og dekningsgrad er lavere enn Sør-Varanger og noe lik Alta.  

4.3 Analyse av barnehagesektoren 

Utgiftsbehovet for en sektor sier noe om hvor kostnadskrevende tjenesten er med bakgrunn i 

alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. Tabellen under 

viser at barnehagene i Sør-Varanger er mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet, 

mens Alta er mer kostnadskrevende. Noe av årsaken til dette kan være at Sør-Varanger har en lavere 

andel innbyggere i aldersgruppen sammenlignet med andre. 

 

Kilde: Framsikt AS 

Hvis en ser på netto driftsutgifter til barnehagene per innbygger justert for utgiftsbehovet ser man at 

Sør-Varanger kommune bruker mindre enn alle en sammenligner med. Dette gjelder også Alta 

kommune som hadde lavest netto driftsutgifter blant sammenligningskommune i fjorårets analyse.  
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Kilde: Framsikt AS 

For å lettere kunne se sammenhengen mellom tilgjengelige ressurser og bruk vises det til 

kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter. Indikatoren sier noe om kommunens prioritering av sektoren (bruken av ubundne 

midler) i forhold til andre sektorer. 

 

Kilde: Framsikt AS 

Her ser man at Sør-Varanger kommune har den laveste andelen i utvalget med 9,9 prosent av totale 

netto driftsutgifter som går til barnehagesektoren.  

Sør-Varanger kommune drifter totalt sett barnehagene rimeligere enn sammenligningskommunene. 

Årsaker til dette kan være det at kommunen har en høyere andel barn per voksen, og at 

bemanningssammensetningen ikke er så kostnadskrevende på grunn av den lave andelen med 

fagutdanning. 
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Det viser seg også at kommunen prioriterer ressursene innenfor sektoren annerledes enn andre 

kommuner med tanke på tjenestenivået i sektoren.  

Nto. driftsutg. per innbygger 

2018 

Sør-Varanger Kvinnherad Alta Gj.snitt 

Kostragr. 

12 

Landet 

uten Oslo 

Gj.snitt 

Kostragr. 

10 

201 - Barnehage 6 637 8 303 7 332 7 491 7 488 7 674 

211 - Styrket tilbud til 

førskolebarn 

320 732 451 720 675 735 

221 - Barnehagelokaler og skyss 1075 456 395 727 560 542 

Kilde: Framsikt AS 

Når man ser på netto driftsutgifter per innbygger per funksjon, justert for utgiftsbehov, ser en at Sør-

Varanger kommune bruker mindre enn alle sammenligningskommuner på funksjonene knyttet til 

ordinær barnehagedrift og styrket tilbud til førskolebarn. Kommunen bruker derimot mer på 

barnehagelokaler enn sammenligningskommunene. Utgiftene til barnehagelokaler baserer seg på 

driftskostnader knyttet til FDV, renhold osv. Desto flere barnehager en har, desto høyere kostnader 

er bundet opp til lokaler og bygg. 

Styrket tilbud til førskolebarn bør sees i sammenheng med tidlig innsats som det ofte refereres til i 

skolene. Dette er et fokusområde i forbindelse med ny strategisk plan for oppvekst i forhold til å 

redusere behovet for spesialundervisning senere i oppveksten.  

Sør-Varanger kommune undersøker i forbindelse med utarbeidelsen av ny strategisk plan for 

oppvekst, mulighetene for å gjøre Sandnes skole om til barnehage. Dersom det blir gjennomført vil 

utgifter til drift av barnehagelokaler gå ned ettersom flere barnehager vil kunne samles der. 

5 Grunnskolene i Sør-Varanger 
Dette kapitlet omfatter skolene og inneholder følgende funksjoner: 

202 Grunnskole 

215 Skolefritidstilbud 

222 Skolelokaler 

223 Skoleskyss 

 

5.1 Befolkningsutviklingens påvirkning på grunnskolene 
  

2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Endring 

2019-2040 

6-15 år (grunnskole) 1 135 1 115 1 017 1 009 1 056 1 083 -52 

                       Kilde: SSB 

Befolkningsframskrivingen blir levert av SSB hvert andre år. Siste framskriving var i juni 2018. Fra 

2018 til 2019 var det en nedgang fra 1139 til 1135 i aldersgruppen. Framskriving mot 2040 er altså 

den samme som fjorårets og viser en nedgang i befolkingen for aldersgruppen 6-15 år med 52 barn 

for perioden 2019-2040. 

Forrige framskriving i 2016 viste 1 202 barn i aldersgruppen i 2040. Dette er en reduksjon på 119 

barn i perioden mellom de to framskrivingene. Neste framskriving blir levert i 2020. 
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5.2 Grunnskolen i kommunebarometeret 

I årets kommunebarometer havner grunnskolen på 381.plass, ned 15 plasser fra 366.plass i 2018. 

 
Kilde: Kommunebarometeret 2019 

 

Andelen elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver ligger under landssnittet for 5, 8 og 9 

trinn. Dette er bra og spesielt resultatet for elever på 8. trinn er ikke langt fra de beste kommunene i 

landet. Når det kommer til avgangskarakterer ser man til tross for at karakterene har økt jevnt og 

trutt nasjonalt de siste årene at avgangskarakterene ved 10. trinn er lavere enn landsgjennomsnittet 

og Sør-Varanger kommune er blant kommunene som kommer dårligst ut. 

Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning er 89 prosent i barneskolen og 85 prosent i 

ungdomsskolen. Dette er under landsgjennomsnittet på henholdsvis 95- og 96 prosent.  



  Sør-Varanger kommune                                                                                      Nøkkeltallsanalyse 2019

 
 

27 

 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene til fordypning i norsk, engelsk og matematikk i 

barneskolen er 62 prosent, dette er en del lavere enn landsgjennomsnittet på 73 prosent. For 

ungdomsskolen så er andelen marginalt bedre med 64 prosent mot landsgjennomsnitt på 73 

prosent.  

Kompetanse er et satsningsområde for skolene i Sør-Varanger kommune og arbeidet med å oppfylle 

kompetansekravene innen 1. august 2025 er allerede godt i gang. Sør-Varanger kommune har per 

høst 2019 45 ansatte i grunnskolen som tar videreutdanning, og flere skal inn i løpet etterhvert. 

Kostnader knyttet til dette kompenseres gjennom vikar- og stipendordning fra UDIR. 

Kommunebarometeret måler også trivsel i skolen, som er et snitt av de fem siste årene. Denne 

kategorien viser at 88 prosent av elevene i barneskolen trives godt. Landsgjennomsnittet er 91 

prosent. For ungdomsskolen er resultatet at 81 prosent trives godt, mot landsgjennomsnittet på 86 

prosent. Resultatene plasserer Sør-Varanger kommune på nedre halvdel av kommunene i Norge. 

Spesialundervisning viser at andelen elever med spesialundervisning er over dobbelt så høy på 10. 

trinn som på 1. trinn. Dette er en del høyere enn landsgjennomsnittet og et godt stykke fra de beste 

kommunene. 

I Sør-Varanger får 41 prosent av elevene i 1-4. trinn leksehjelp. Dette er langt høyere enn 

landsgjennomsnittet på 15,8 prosent og gir Sør-Varanger kommune en 77. plass i denne kategorien. 

For de øvrige trinnet ligger Sør-Varanger kommune omtrent på landsgjennomsnittet.  
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5.3 Nøkkeltall 

Av Sør-Varanger kommunes samlende netto driftsutgifter ble 25,7 % brukt til grunnskolesektoren i 

2018. Dette er høyest av alle i sammenligningsutvalget.   

 

Kilde: Framsikt AS 

Tabellen under viser at skolene i Sør-Varanger er beregnet til å være mindre kostnadskrevende å 

drive enn landsgjennomsnittet, mens sammenligningskommunene er noe mer kostnadskrevende 

enn gjennomsnittet. Utgiftsbehovet sier som sagt noe om hvor kostnadskrevende tjenesten er med 

bakgrunn i kriterier som alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og 

bosettingsmønster. Dette indikerer at det ikke er behov for å bruke mer enn landsgjennomsnittet på 

skole for Sør-Varanger kommune.  

 

Kilde: Framsikt AS 
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Når man ser på utgiftsbehovet i sammenheng med netto driftsutgifter per innbygger i tabellen 

under, ser man at Sør-Varanger kommune er klart høyest i utvalget uavhengig av at utgiftsbehovet 

er lavere. Kommunen bruker altså mer enn det behovet tilsier.  

 

Kilde: Framsikt AS 

Hvis en ser på netto driftsutgifter til grunnskole (funksjon 202) i tabellen under ser man også at 

kostnadene er svært høye per innbygger i målgruppen målt opp mot sammenligningskommunene. 

For funksjon 202 ser man at netto driftsutgifter er redusert noe fra 2017 til 2018. 



  Sør-Varanger kommune                                                                                      Nøkkeltallsanalyse 2019

 
 

30 

 

 

Kilde: Framsikt AS 

Tabellen over viser at Sør-Varanger kommune i perioden 2015 til 2018 har hatt en mye høyere 

utvikling i netto driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 6-15 år enn utvalget det sammenlignes 

med. Nedgang i elevtall, uten reduksjon i drift er noe av årsaken til økningen. Til tross for denne 

ressursfordelingen scorer kommunen midt på treet på avgangskarakterer, og relativt lavt på 

utdanningsnivå blant undervisningspersonalet i kommunebarometeret. 

Håvard Moe har i sin analyse av Sør-Varanger kommune fra desember 2017 listet opp hva som er 

kostnadsdriverne for grunnskolesektoren1: 

• Skolestruktur/antall skoler/gjennomsnittlig skolestørrelse  

• Gruppestørrelse/antall elever i gruppene, lærertetthet per elev, men oppfyller i dag lovkrav  

• Lærenes ansiennitet, dvs. lønnsnivå og utdanningsnivå  

• Andel elever som mottar spesialundervisning  

                                                           
1 http://www.svk.no/getfile.php/3994816.652.npwtuqnw7utwqa/S%C3%B8r-
Varanger_kommune_KOSTRA_Endelige_tall_pr_15.juni_2017_sendt.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.svk.no/getfile.php/3994816.652.npwtuqnw7utwqa/S%C3%B8r-Varanger_kommune_KOSTRA_Endelige_tall_pr_15.juni_2017_sendt.pdf
http://www.svk.no/getfile.php/3994816.652.npwtuqnw7utwqa/S%C3%B8r-Varanger_kommune_KOSTRA_Endelige_tall_pr_15.juni_2017_sendt.pdf
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5.1 Spesialundervisning 

Andel elever som mottar spesialundervisning 

 

Kilde: Framsikt AS 

Sør-Varanger kommune har en større andel av elevene som mottar spesialundervisning 

sammenlignet med resten av utvalget. 

Andel timer bruk til spesialundervisning av antall lærertimer totalt 

 

Kilde: Framsikt AS 

Andelen lærertimer brukt på spesialundervisning er det samme som for 2017. Selv om noen av det 

sammenlignbare kommunene har gått opp så skiller Sør-Varanger kommune seg fortsatt ut med en 

vesentlig høyere andel lærertimer som går til spesialundervisning. 

6 Barnevern 

6.1 Befolkningsutviklingens påvirkning av barneverntjenestene 
  

2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Endring 

2019-2040 

0-20 år 2 240 2 214 2 144 2 104 2 129 2 172 -68 

                   Kilde: ssb.no 

Målgruppen for barneverntjenester er i stor grad innbyggerne i alderen 0-20 år. 

Befolkningsprognosene fra SSB viser at det samlet forventes en nedgang i målgruppen på 68 

personer frem til 2040.  

6.2 Barnevernet i kommunebarometeret 

I årets kommunebarometer havner barnevernstjenesten på 235.plass, opp 134 plasser fra 369.plass i 

2018. 
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Kilde: Kommunebarometeret 2019 

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik det er definert i kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet. I barometeret er det positivt at andelen er lav, men man kan også argumentere for 

at lav andel kan indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel - i utgangspunktet må det være 

positivt at barn ikke er omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna omfattet av tiltak. Når vi 

korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen iblant de laveste i landet, 0,3 

prosent. Det gir en 4. plass på denne tabellen; vi anser lav andel som prinsipielt positivt. 

Kilde: Redaksjonen i Kommunal Rapport 

 

Andelen saker med behandlingsfrist 3 måneder som overholder fristen har en markant bedring med 

82 prosent i 2018 mot 65 prosent i 2017. Dette er fortsatt litt under landsgjennomsnittet på 88 

prosent, men vitner om at tjenesten er på rett vei.  

 

Barn som er plassert i institusjon og fosterhjem ligger på landsgjennomsnittet som er 32 prosent. 

Dette slår ut positivt i barometeret ettersom tiltak i hjemmet vektes positivt. 

 

Når det kommer til bemanning så ligger Sør-Varanger kommune rundt landsgjennomsnittet.  

 

Sør-Varanger kommune får beste karakter på andel barn under omsorg med vedtatt omsorgsplan. 

Her går kommunen opp fra 93 prosent i 2017 til 100 prosent i 2018.  
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Tiltaksplan for barn med tiltak er lavere enn landsgjennomsnittet og er et område tjenesten må 

forbedre seg på.  

 

Kommunebarometeret viser også at Sør-Varanger kommune er blant kommunene i landet som har 

lavest nettoutgifter til forebyggende helsetiltak for små barn. Kommunen som kommer best ut 

bruker tre ganger så mye. Dette er et område som i teorien kan bidra til å redusere barnevernstiltak 

senere og bør fokuseres ytterligere på. 

6.3 Analyse av barnevernet 

 

Tabellen over viser utgiftsbehovet for sammenligningsutvalget. Den viser at Sør-Varanger kommune 

er 2,7 prosent mindre kostnadskrevende enn gjennomsnittskommunen i landet. 

 

Kilde: Framsikt AS 

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. 

inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende 



  Sør-Varanger kommune                                                                                      Nøkkeltallsanalyse 2019

 
 

34 

 

utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., 

og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene. Sør-Varanger kommune har i 2018 

en marginal nedgang i driftsutgiftene sammenlignet med 2017. Dette demper trenden kommunen 

har hatt de siste årene med økning i driftsutgiftene. Dette til tross for at utgiftsbehovet har gått ned i 

samme periode. Det samme gjelder for de øvrige i sammenligningsutvalget bortsett fra Alta, som har 

omtrent det samme utgiftsbehovet.  

 

Kilde: Framsikt AS 

Tabellen ovenfor viser andel barn med barneverntiltak i aldersgruppen 0-17 år. Den viser at Sør-

Varanger kommune har en høyere andel barn med barnevernstiltak enn de øvrige i 

sammenligningsutvalget. Fra 2016 til 2017 var det en nedgang mens i 2018 var det en økning på 0,2 

prosentpoeng fra året før.  

 

Kilde: Framsikt AS 
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Barnevernet har historisk sett hatt mye lavere netto driftsutgifter per barn enn de øvrige i 

sammenligningsutvalget til tross for at andelen barn med barnevernstiltak har vært høyest. Tallene 

for 2018 viser at Sør-Varanger kommune sammen med Kvinnherad kommune og kostragruppe 10 

ligger omtrent likt og en del under landsgjennomsnittet utenom Oslo. 

7 Kultur og idrett 
Dette kapittelet omfatter følgende tjenestefunksjoner: 

231 Aktivitetstilbud til barn og unge 

370 Bibliotek 

373 Kino 

375 Museer 

377 Kunstformidling 

380 Idrett og tilskudd til andres idrettslag 

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 

383 Musikk- og kulturskoler 

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andre kulturbygg 

386 Kulturbygg 

 

7.1 Kultur i kommunebarometeret 

Sør-Varanger kommune er rangert som nr 71 i årets kommunebarometer innenfor kultur, det er en 

forbedring fra 81.plass året før.  
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         Kilde: Kommunebarometeret 2019 

De beste karakterene innenfor kultur oppnår kommunen som følge av at kommunen bruker mye 

penger til idrett og idrettsanlegg i forhold til antall innbyggere, gode besøkstall på kinoen og antall 

kulturskoletimer per elev. 

Kommunen oppnår sine svakeste karakterer i kommunebarometeret på grunn av lave utlånstall på 

biblioteket og lav andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige. 

7.2 Analyse av kultursektoren 

Sør-Varanger kommune ligger klart høyest i sammenligningsutvalget når det gjelder prioritering av 

kulturtilbud. 5,3 % av kommunens totale netto driftsutgifter ble brukt til kulturformål i 2018, det er 

en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før. 

Prioritet SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinn- 

herad 

Alta Landet 

u/ Oslo 

Kostragr. 

12 

Kostragr. 

10 

Netto driftsutgifter kultursektoren i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter (B) 

4,7 % 5,3 % 3,2 % 4,1 % 3,9 % 4,3 % 3,2 % 

           Kilde: Framsikt AS 

Målt per innbygger brukte Sør-Varanger kommune kr 3.675 til kultursektoren i 2018.  Også Alta 

bruker mye per innbygger til dette tjenesteområdet i forhold til de andre som man her 

sammenligner seg med, men de bruker allikevel kr 897 mindre per innbygger enn Sør-Varanger. Med 

10.156 innbyggere utgjør det en forskjell på 9,1 mill. kroner. 
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          Kilde: Framsikt AS 

Sør-Varanger brukte i 2018 kr 1.321 mer per innbygger til kulturformål enn gjennomsnittet i landet. 

Dersom Sør-Varanger skulle brukt likt som gjennomsnittet i landet, ville kommunen med 10.156 

innbyggere brukt 13,4 mill. kroner mindre til kulturformål. 

Tabellen nedenfor viser netto driftsutgifter til de ulike tjenesteområde innenfor kultur målt per 

innbygger. Netto driftsutgifter i analysen inkluderer kommunale foretak, interkommunale samarbeid 

og interkommunale selskap for alle kommuner. Kommunen skiller seg spesielt ut, med høye utgifter 

til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Kommunen har samtidig noe lavere utgifter til idrett og 

tilskudd til andres idrettsanlegg. Museer, musikk- og kulturskole og kulturbygg er andre områder 

som kommunen prioriterer høyt. 

 SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Landet 

u/ Oslo 

Kostragr. 

12 

Kostragr. 

10 

Aktivitetstilbud til barn og unge 151 139 76 186 172 188 102 

Bibliotek 313 330 383 272 289 383 287 

Kino 69 74 9 96 11 52 23 

Museer 309 257 20 53 75 116 54 

Kunstformidling 3 -1 -3 5 111 52 25 

Idrett og tilskudd til andres 

idrettsanlegg 

48 90 297 339 227 311 235 

Kommunale idrettsbygg og 

idrettsanlegg 

1 448 1 404 7 939 565 814 317 

Musikk- og kulturskoler 493 477 392 279 315 413 343 

Andre kulturaktiviteter 218 204 469 345 314 234 321 

Kulturbygg 424 439 409 281 291 439 197 

Kilde: Framsikt AS 



  Sør-Varanger kommune                                                                                      Nøkkeltallsanalyse 2019

 
 

38 

 

8 Kommunehelsetjenestene 
Dette kapittelet omfatter følgende tjenestefunksjoner; 

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

233 Annet forebygende helsearbeid 

241 Diagnose, behandling og re-/habilitering 

 

8.1 Befolkningsutviklingens påvirkning av helsestasjonstjenestene 
Aldersgrupper 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Endring 

2019-

2044 

0 -åringer 80 92 93 98 107 111 110 109 104 6 

1-5 år 528 485 487 467 515 535 547 539 529 62 

6-15 år 1 168 1 158 1 139 1 119 1 047 998 1 048 1 079 1 099 -20 

16-19 år 563 567 557 536 479 463 422 439 464 -72 

Totalt  19 år og under 2 339 2 302 2 276 2 220 2 148 2 107 2 127 2 166 2 196 -24 

Befolkningstallene for 2016-2019 er pr 1.januar       Kilde: Framsikt AS 

Målgruppen for helsestasjonstjenester er i stor grad innbyggerne i alderen 0-20 år.  

Befolkningstallene for de tre siste årene viser at det gravis har blitt 119 færre innbyggere i 

målgruppen. Nedgangen har vært i aldersgruppene fra 1 -19 år, mens antall 0-åringer har økt.  

For målgruppen samlet viser befolkningsprognoser at det forventes en ytterligere nedgang i frem 

mot 2029, før målgruppen igjen vokser litt slik at nedgangen frem mot 2044 blir 24 personer. 

Aldersgruppen 0-5 år forventes å øke med 92 personer de neste 15 årene, deretter viser prognosene 

en nedgang på 24 personer frem mot 2040. Innbyggerne i alderen 6-19 år forventes redusert med 

185 personer frem mot 2034, deretter forventes en økning på 93 personer frem mot 2044. 

8.2 Helse i kommunebarometeret 2019 

I årets kommunebarometer rangeres Sør-Varanger som nr 243 innenfor helse. Dette er en oppgang 

fra 405 plass foregående år.
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         Kilde: kommunebarometeret 2019 

 

De beste karakterene innenfor helse i kommunebarometeret oppnår kommunen som følge av at 

ingen av fastlegelistene mangler lege, alle barn har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. 

skoleår og alle nyfødte har fått hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. Alle disse tre 

områdene er forberdret det siste året, og bidrar følgelig til en forbedret rangering i 

kommunebarometeret.  

Kommunens laveste karakterer i kommunebarometeret kommer som følge av at kommunen ikke 

hadde noen ledige plasser på fastlegelistene, samt lavt antall årsverk helsesøstre pr 31.12.18 målt 

mot antall 0-5 åringer i kommunen.  

8.3 Analyse av kommunehelsetjenestene 

Sør-Varanger kommune brukte 4,6 % av kommunens samlede netto driftsutgifter til 

kommunehelsetjenester i 2018.  Det er blant de laveste i utvalget. 

Prioritet SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gr. 12 

Kostra

gr. 10 

Netto driftsutgifter kommunehelse i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter (B) 

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

           Kilde: Framsikt AS 
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Når man ser på utgiftsbehov for kommunehelsetjenester er Sør-Varanger kommune beregnet til å 

være 7,6 % mer kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen i landet.  Dette er omtrent 

samme utgiftsbehov som KOSTRA gruppe 12. Utgiftsbehovet er statens beregninger som blant annet 

tar hensyn til befolkningssammensetning, geografi og sosiale forhold. Av dem man her 

sammenligner seg med er Sør-Varanger beregnet til å være blant de med høyest utgiftsbehov til 

helsetjenester. 

Levekår – utgiftsbehov SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Utgiftsbehov – kommunehelse 1,077 1,076 1,099 0,994 0,958 1,023 1,079 1,058 

           Kilde: Framsikt AS 

Diagrammet nedenfor viser netto driftsutgifter til kommunehelse per innbygger, etter at det er tatt 

hensyn til at kommunene har ulike utgiftsbehov. Sør-Varanger kommune ligger middels i utvalget 

med kr 2.951 per innbygger. Både Alta og Hammerfest, som nevnt over er beregnet å ha et lavere 

utgiftsbehov, skiller seg ut med forholdsvis høye utgifter. Mens Kvinnherad som har et høyere 

utgiftsbehov fremkommer her med lavest utgifter per innbygger. Gjennomsnittet i landet ligger kr 

127 lavere pr innbygger enn Sør-Varanger. Med 10.156 innbyggere utgjør det i underkant av 1,3 mill. 

kroner. 
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          Kilde: Framsikt AS 

Når man ser på sammensetningen av kommunehelsetjenestene ser man at diagnose, behandling og 

re-/habilitering utgjør den største andelen av kommunehelsetjenestene. Hammerfest og Alta skiller 

seg ut i sammenligningsutvalget med de klart høyeste utgiftene til dette tjenesteområdet, noe som 

også øker gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 12. Sør-Varanger brukte kr 2.449 per innbygger til dette 

tjenesteområdet i 2018 og ligger lavere enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 12. Men kommunen 

ligger over Kvinnherad, landsgjennomsnittet, og KOSTRA gruppe 10. 

Netto driftsutgifter per innbygger i 

kroner 

SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Forebygging, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste (f232) 

458 432 675 524 767 689 706 725 

Forebyggende arbeid helse (f233) 269 294 227 147 79 229 259 249 

Diagnose, behandling og re-

/habilitering (f241) 

2 466 2 449 2 037 3 217 3 709 1 970 2 734 1 867 

          Kilde: Framsikt AS 

Når det gjelder forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste fremkommer i Sør-Varanger med de 

laveste utgiftene av dem man sammenligner seg med, målt per innbygger.  

Dekningsgrad av helsesykepleier og jordmor, er en av faktorene som påvirker utgiftene til dette 

tjenesteområdet. Tabellen under viser dekningsgrad av avtalte årsverk innenfor helsestasjon- og 
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skolehelsetjeneste. Her ser man at Sør-Varanger ligger noe under landsgjennomsnittet og KOSTRA 

gruppene når det gjelder antall helsesykepleiere målt per innbygger i målgruppen for dette 

tjenesteområdet. Dekningsgraden er forbedret det siste året, men fortsatt utfordringer med 

rekruttering gjør at dekningsgraden blir lavere enn lagt til grunn i budsjettet.  

Kommunen har fra 2018 budsjettert med 6 årsverk helsesykepleiere. Gitt at alle årsverkene var 

bemannet med helsesykepleiere tilsvarer det en dekningsgrad på om lag 25 %. 

Dekningsgrad – avtalte årsverk SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Helsesykepleier pr 10.000 

innbyggere i alderen 0-20 år 

14,0 19,0 17,8 11,6 35.1 21,5 25,0 24,7 

Jordmor pr 10.000 innbyggere i 

alderen 0-20 år 

4,1 4,2 6,5 0 0 3,5 3,3 4,4 

          Kilde: Framsikt AS 

Når man ser på dekningsgrad av fysioterapeuter viser tabellen under at Sør-Varanger fremkommer 

høyest i sammenligningsutvalget med 12,6 årsverk per 10.000 innbyggere. Når det gjelder 

legedekning ligger kommunen omtrent middels i utvalget. 

Dekningsgrad – avtalte årsverk SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Fysioterapeuter pr 10.000 

innbyggere (f241) 

13,6 12,6 10,5 10,9 8,2 9,6 11,1 9,7 

Legeårsverk per 10.000 innbyggere 12,3 13,3 12,4 14,0 16,7 11,3 13,0 10,6 

          Kilde: Framsikt AS 

 

9 Sosialtjenestene 
Dette kapittelet omfatter følgende tjenestefunksjoner: 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 

281 Økonomisk sosialhjelp 

 

9.1 Sosialtjenestene i kommunebarometeret 

Kommunebarometeret 2019 rangerer Sør-Varanger som 7. beste kommune når det gjelder 

sosialtjenesten. Kommunen har ligget i toppsjiktet innenfor dette tjenesteområdet de siste årene og 

lå på en 10.plass i barometeret for 2018. 
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         Kilde: Kommunebarometeret 2019 

Sør-Varanger scorer fortsatt godt på de fleste parameterne innenfor sosialtjenestene i 

kommunebarometeret. Sosialhjelpsmottakerne i kommunen går relativt kort tid på sosialhjelp, 

sammenlignet med nasjonalt nivå. Innrapporterte tall viser at kommunen har en lav andel 

innbyggere som har mottatt økonomisk sosialhjelp og det er en lav andel av mottakerne som får 

stønad lengere enn 6 måneder.  

Den laveste karakteren i kommunebarometeret innenfor sosialtjenesten mottar kommunen på 

andel mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Dette området er gradvis forbedret de 

siste tre årene. Og kommunen er på dette punktet rangert som nummer 136. beste i landet. 

9.2 Analyse av sosialtjenestene 
Prioritet SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnhe

rad 

Alta Landet 

u/ Oslo 

Kostragr. 

12 

Kostragr. 

10 

Netto driftsutgifter sosialtjeneste i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter (B) 

6,1 % 4,6 % 6,8 % 4,9 % 6,0 % 5,6 % 4,8 % 

           Kilde: Framsikt AS 

I 2018 brukte Sør-Varanger kommune 4,6 % av netto driftsutgiftene til sosialtjenester. Dette er en 

lavere andel enn året før og kommunen fremkommer med lavest andel netto utgifter til formålet av 

dem man her sammenligner seg med. 
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Når man ser på utgiftsbehov for sosialtjenester er Sør-Varanger kommune beregnet til å være 3,2 % 

mindre kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen i landet. Dette er statens 

beregninger som blant annet tar hensyn til befolkningssammensetning, geografi og sosiale forhold. 

Levekår – utgiftsbehov SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnhe

rad 

Alta Landet 

u/ Oslo 

Kostragr. 

12 

Kostragr. 

10 

Utgiftsbehov – sosialtjenester 0,978 0,968 0,805 0,803 0,935 0,849 0,881 

           Kilde: Framsikt AS 

Tabellen over viser at alle i utvalget er beregnet til å være mindre kostnadskrevende å drive enn 

gjennomsnittskommunen i landet, når det gjelder sosialtjenester. Sør-Varanger kommune 

fremkommer likevel som mest kostnadskrevende av dem en her sammenligner seg med. 

Hovedmålgruppen for sosialtjenester er innbyggere i alderen 20-66 år. 

 Antall innbyggere pr 

1.januar 2019 

Antall innbyggere 

20-66 år 

Andel innbyggere 

20-66 år 

Sør-Varanger kommune 10 156 6 376 62,8 % 

Kvinnherad 13 137 7 389 56,3 % 

Alta 20 665 12 689 61,4 % 

Landet u/Oslo 4 647 141 2 805 662 60,4 % 

Kostragr. 12 170 131 100 831 59,3 % 

Kostragr. 10 190 232 112 630 59,2 % 

Sør-Varanger har flere innbyggere i målgruppen for sosialtjenester enn sammenlignings- utvalget, 

noe som er med på å forklare at kommunen er beregnet å ha et høyere utgiftsbehov enn de andre i 

utvalget. 

 
Uførepensjonister 16-66 år (antall) Andel uførepensjonister 16-66 år 

(prosent) 
 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Sør-Varanger 766 768 785 11,0 % 11,1 % 11,4 % 

Kvinnherad 860 879 865 10,4 % 10,7 % 10,6 % 

Alta 1 395 1 430 1 539 10,2 % 10,3 % 11,0 % 

Landet uten Oslo 286 300 293 318 305 003 9,5 % 9,7 % 10,0 % 

KOSTRA-gruppe 10 14 255 14 075 14 642 11,3 % 11,5 % 12,0 % 

KOSTRA-gruppe 12 12 005 12 123 12 496 10,8 % 11,0 % 11,3 % 

Kilde: SSB 

Tabellen ovenfor viser at antall uføre pensjonister i alderen 16-66 år har økt med 19 personer fra 

2016 til 2018. Befolkningsutviklingen viser samtidig at antall innbyggere i denne aldersgruppen er 

gått ned med 65 personer i samme periode. Sør-Varanger hadde 785 personer som mottok 

minstepensjon per juni 2018. Det utgjør 11,4 % av befolkningen i denne aldersgruppen.  

Sør-Varanger har en forholdsvis høy andel uførepensjonister sammenlignet med de andre i utvalget. 

Om kommunen hadde hatt lik andel uføre som gjennomsnittet i landet, ville kommunen hatt om lag 

100 personer færre med uføretrygd. Altså ca. 100 flere arbeidsføre innbyggere. 
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Ved utgangen av 2018 var det registrert 5320 sysselsatte personer bosatt i Sør-Varanger, det er 165 

flere enn året før. 

 
Kilde: SSB 

67,9 % av kommunens innbyggere i alderen 15-74 år var registrert som sysselsatt ved utgangen av 

2018. Det er en oppgang fra året før, og kommunen har med det høyest sysselsettingsgrad av dem 

man her sammenligner seg med. Det bør allikevel være en målsetting å øke sysselsettingsgraden i 

kommunen. 

 
Kilde: SSB 

Tabellen ovenfor viser at andel arbeidsledige i Sør-Varanger er gått ned de siste to årene. Ved 

utgangen av desember 2018 var det registrert 112 arbeidsledige personer i alderen 15-74 år i 

kommunen, det er en nedgang på 76 personer fra samme periode i 2016. 
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Arbeidsledigheten i Sør-Varanger utgjør med det 1,4 % av innbyggerne i aldersgruppen 15-74 år. Kun 

KOSTRA gruppe 12 fremkommer med en lavere andel arbeidsledige.  

Diagrammet nedenfor viser nettodriftsutgifter til sosialtjenester, etter at det er tatt hensyn til at det 

er ulike utgiftsbehov i kommunene.  

 

          Kilde:Framsikt AS 

Sør-Varanger kommune fremkommer i 2018 med kr 3.257 i nettoutgifter per innbygger til 

sosialtjenester. Dette er en nedgang fra året før og lavest av dem en her sammenligner seg med.  

Sosialhjelpsmottakere SVK 
2017 

SVK 
2018 

Kvinnhe
rad 

Alta Landet 
uten 
Oslo 

KOSTRA
-gruppe 
12 

KOSTRA
-gruppe 
10 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 252 238 336 710 118 964 4 612 4 635 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp  

134 136 144 342 61 467 2 768 2 161 

Andel mottakere 18-24 år av alle 
mottakere 

18,7 % 19,3 % 25,9 % 21,8 % 20,3 % 22,6 % 20,2 % 

Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

35,3 % 36,6 % 34,2 % 38,0 % 41,9 % 39,0 % 39,4 % 

Andel sosialhjelpsmottakere med 
sosialhjelp i 6 måneder eller mer 

14,3 % 20,2 % 32,4 % 33,7 % 37,3 % 31,7 % 35,4 % 

Andel mottakere 18-24 år, av innb (19)-
24 år 

4,6 % 4,5 % 7,3 % 6,8 % 5,8 % 6,6 % 6,0 % 

Andel mottakere 20-66 år, av innb 20-
66 år 

3,2 % 2,9 % 3,2 % 4,3 % 3,3 % 3,5 % 3,2 % 

          Kilde: Framsikt /SSB 
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Tabellen ovenfor viser at Sør-Varanger kommune har en lavere andel innbyggere som mottar 

sosialhjelp i forhold til antall innbyggere i målgruppen for tjenestene enn sammenligningsutvalget. 

238 personer er registrert som sosialhjelpsmottakere i Sør-Varanger i 2018. Det er 14 færre enn året 

før. Andelen unge mottakere øker noe i kommunen og utgjør nå 19,3 % av sum mottakere, men 

kommunen har den klart laveste andelen unge mottakere av dem man sammenligner seg med. 

Også når det gjelder andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde og andel mottaker 

med sosialhjelp i 6 måneder eller mer ligger kommunen forholdsvis lavt sammenlignet med de 

andre. 

Sosialstønad SVK 2017 SVK 2018 Kvinnherad  Alta 

Samlet stønadssum (bidrag + lån)  (kr) 6 218 650 7 105 233 11 425 422 32 903 223 

Samlet antall stønadsmåneder 741 784 1 505 3 191 

Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned  (kr) 8 392 9 063 7 592 10 311 

Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall) 2,8 2,6 4,3 3,4 

Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall) 3,0 3,5 4,7 4,8 

          Kilde: Framsikt/SSB 

Tabellen ovenfor viser at Sør-Varanger kommune utbetalte i overkant av 7,1 mill. kroner i økonomisk 

sosialhjelp i 2018. Dette er ca. kr 900.000 mer enn året før. I tillegg kommer stønad fra 

Flyktningtjenesten i forbindelse med introduksjonsordningen og etablering av flyktninger, som frem 

til og med 2018 ikke er rapportert inn som økonomisk sosialhjelp i regnskapet, men som utgifter til 

aktuell tjeneste. Tallet er derfor for lavt. Dette vil bli rettet opp i regnskapet fra og med 2019.  

Kommunens gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned for alle mottakere av sosialhjelp i løpet 

av rapporteringsåret er kr 9.063, noe som er mellom Kvinnherad og Alta. Det foreligger ikke tall i 

Framsikt for kommunegruppene og landsgjennomsnittet. 

Stønadstiden blant de unge mottakerne er gått litt ned, mens den øker litt blant mottakerne over 25 

år.  

10 Pleie og omsorgstjenester 
Dette kapittelet omfatter følgende tjenestefunksjoner: 

234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og funksjonshemmede 

253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 

254 Bistand, pleie og omsorg for hjemmeboende 

261 Institusjonslokaler 
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10.1 Befolkningsutviklingens påvirkning for omsorgstjenestene 
Aldersgrupper 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Endring 

2019-

2044 

67-79 år 1 018 1 065 1 114 1 136 1 280 1 332 1 412 1 509 1 599 463 

80-89 år 347 346 336 348 399 526 632 685 745 397 

90 år og eldre 72 76 78 76 71 81 104 146 196 120 

Totalt 67 år og over 1 437 1 487 1 528 1 560 1 750 1 939 2 148 2 340 2 540 980 

Befolkningstallene for 2016-2019 er pr 1.januar       Kilde: Framsikt AS 

Tabellen ovenfor viser befolkningstall for de tre siste årene, i tillegg til befolkningsprognoser frem 

mot 2044. Befolkningstallene for de siste årene viser at det er blitt 123 flere innbygger over 67 år i 

kommunen, det er aldersgruppen 67-79 år som har økt mest. 

Befolkningsprognosen viser at det også fremover forventes en betydelig vekst i antall innbyggere 

over 67 år, og som tidligere rapportert, vil kommunen innen 2024 ha flere eldre enn barn som har 

behov for kommunale tjenester.  

Prognosene viser at kommunen totalt vil ha 2.540 innbygger over 67 år i 2044, det er 980 flere 

personer enn i dag. 

For aldersgruppen 67-79 år forventes det en jevn vekst på 41 % fra 1.136 i dag til 1.599 i 2044.  

Når det gjelder innbyggere over 80 år, så forventes det at det vil bli mer enn dobbelt så mange i 

2044 som i dag. Aldersgruppen 80-89 år forventes å øke gradvis med totalt 114 % de neste 25 årene.  

Aldergruppen 90 + er den gruppen som forventes å øke mest, med hele 158 % frem mot 2044. 

Prognosene viser at gruppen er at den vil vokse litt frem mot 2029 før den vil fordoble seg frem mot 

2044.  

Samlet betyr dette at pleie og omsorgstjenestene vil ha økende behov for ressurser fremover.  
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10.2 Pleie og omsorgstjenestene i kommunebarometeret 2019 

Sør-Varanger kommune rangeres som nummer 140 i årets kommunebarometer. Det er 152 plasser 

opp fra året før. Til sammenligning er Kvinnherad rangert som nr 195 og Hammerfest som nr 390.

 
         Kilde: kommunebarometeret 2019 

De beste karakterene innenfor pleie og omsorg i kommunebarometeret oppnår kommunen som 

følge av at en høy andel av beboerne på sykehjem har omfattende bistandsbehov, plasser avsatt til 
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rehabilitering ifht antall innbyggere over 67 år, høy andel vedtak om hjemmetjenester som 

iverksettes innen 15 dager, antall trygghetsalarmer og mottakere av matombringing. 

De største forbedringene fra fjoråret er knyttet til antall plasser avsatt til rehabilitering, andel vedtak 

om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager er økt og antall døgn på sykehus for 

utskrivningsklare pasienter er redusert. 

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc, gjennomsnittlig lavt antall tildelte timer 

hjemmesykepleie per bruker og få årsverk geriatriske sykepleiere ifht antall innbyggere over 80 år er 

de områdene der kommunen får de dårligste karakterene i barometeret. 

10.3 Analyse av omsorgstjenestene samlet 

35,9 % av Sør-Varanger kommunes netto driftsutgifter ble brukt til pleie og omsorgstjenester i 2018, 

det er en økning på 1,6 prosentpoeng siden året før. Av sammenligningskommunene er det kun 

Kvinnherad som prioriterer pleie og omsorgstjenester høyere enn Sør-Varanger.  

Prioritet SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 

prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter (B) 

34,3 % 35,9 % 37,5 % 32,0 % 25,7 % 31,9 % 33,3 % 34,8 % 

           Kilde: Framsikt AS 

Staten har utarbeidet beregninger som sier noe om utgiftsbehovet for de ulike sektorene i 

kommunen, med bakgrunn i alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og 

bosettingsmønster. Tabellen under viser at pleie og omsorgstjenester i Sør-Varanger kommune er 

beregnet å være 3,4 % mer kostnadskrevende drive, enn gjennomsnittskommunen i landet. Det 

fremkommer også en økning i kommunens utgiftsbehov det siste året, noe som blant annet kan ha 

sammenheng med en økning i antall eldre. 

Levekår – utgiftsbehov SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg 1,022 1,034 1,221 0,940 0,978 1,028 1,136 1,127 

           Kilde: Framsikt AS 

Sett i forhold til de andre man i denne analysen sammenligner seg med, har Sør-Varanger et 

utgiftsbehov som er mest likt landet u/Oslo. Kvinnherad, som en tidligere har sett at prioriterer pleie 

og omsorgstjenester høyere enn Sør-Varanger, har samtidig et høyere utgiftsbehov. 

Innbyggertallene viser at Sør-Varanger kommune har en forholdsvis lik andel eldre innbyggere som 

landsgjennomsnittet. Kvinnherad skiller seg ut med høyest andel eldre innbyggere, mens Alta og 

Hammerfest har lavest andel eldre av sammenligningskommunene. Dette gjenspeiler også 

utgiftsbehovet for pleie og omsorgstjenester i de ulike kommunene. 
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Antall 

Innbyggere  

Alder 67-79 år Alder 80-89 år Alder 90 år + 

 
pr 1.1.2019 Antall  Andel av 

tot.befolkning 

Antall  Andel av 

tot.befolkning 

Antall  Andel av 

tot.befolkning 

Sør-Varanger 10 156 1 136 11,2 % 348 3,4 % 76 0,7 % 

Kvinnherad  13 137 1 751 13,3 % 631 4,8 % 172 1,3 % 

Alta 20 665 1 879 9,1 % 561 2,7 % 79 0,4 % 

Hammerfest 10 536 1 060 10,1 % 294 2,8 % 67 0,6 % 

Landet u/Oslo 4 647 141 526 

073 

11,3 % 164 869 3,5 % 40 171 0,9 % 

KOSTRA gruppe 12 170 131 20 456 12,0 % 6 549 3,8 % 1 520 0,9 % 

KOSTRA gruppe 10 190 232 23 540 12,4 % 7 448 3,9 % 1 896 1,0 % 

           Kilde: SSB 

Diagrammet nedenfor viser netto driftsutgifter til pleie og omsorgstjenester, etter at det er tatt 

hensyn til at det er ulike utgiftsbehov i kommunene. Her fremkommer det at kommunen stadig 

skiller seg ut med høyest utgift per innbygger til pleie- og omsorgsformål. Da er utgiftene justert med 

utgiftsbehovet, noe som skulle tilsi at ressursbruken i de ulike kommunene kunne vært lik.   

 

           Kilde: Framsikt AS 

I 2018 var netto driftsutgifter til pleie og omsorgstjenesten per innbygger i Sør-Varanger kommune 

kr 24.051. Sammenlignet med KOSTRA gruppe 12, brukte Sør-Varanger kr 3.394 mer per innbygger. 
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Med 10.156 innbyggere utgjør det 34,5 mill. kroner mer enn KOSTRA gruppe 12.  Differansen mot 

landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppe 10 er om lag 55 mill. kroner. 

Følgende faktorer er normalt bestemmende for ressurser per bruker for tjenesten samlet sett: 

- Fordelingsprofilen mellom institusjons- og hjemmetjeneste 

- Alderssammensetning av eldre over 67 år, da pleiebehovet stiger med økt alder 

- Det generelle pleiebehovet i brukergruppen 

- Andel ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede 

- Lokale prioriteringer avhengig av «behov» eller terskel for å få tildelt tjenester 

- Utdanningsnivå og ansiennitet hos personalet 

- Størrelsen på institusjonene 

Tabellen nedenfor viser kommunens sammensetning av pleie og omsorgstjenester. Andel utgifter til 

aktivisering, støttetjenester og tjenester i institusjon er økt, mens andel utgifter til hjemmebaserte 

tjenester er redusert i Sør-Varanger.  

Prioritering innenfor 

omsorgstjenestene 

SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Aktivisering, støttetjenester (f234) - 

andel av netto driftsutgifter til plo (B) 

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

Institusjoner (f253+261) - andel av 

netto driftsutgifter til plo (B) 

45,4 % 46,5 % 45,3 % 46,8 % 60,9 % 43,4 % 44,2 % 40,3 % 

Tjenester til hjemmeboende (f254) – 

andel av netto driftsutgifter til plo (B) 

50,5 % 47,3 % 48,8 % 50,0 % 32,4 % 51,0 % 49,4 % 55,7 % 

           Kilde: Framsikt AS 

Sammenlignet med andre er det bare Hammerfest som bruker en lavere andel av utgiftene til 

Hjemmebasert omsorg enn Sør-Varanger.  

Som nevnt i tidligere nøkkelsanalyse kan man, i et økonomisk perspektiv, si at man generelt bør 

prøve å begrense bruken av institusjonsplasser. Institusjonsbaserte tjenester er de mest 

kostnadskrevende omsorgstjenestene, og under forutsetning av at timetallet ikke overstiger et gitt 

timetall, vil man kunne få bedre og billigere tjenester ved i større utstrekning å satse på 

hjemmebasert omsorg og forebyggende tjenester.  
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           Kilde: Framsikt AS 

Diagrammet ovenfor viser at Sør-Varanger skiller seg ut med en forholdsvis høy andel av 

innbyggerne over 80 år som mottar heldøgns omsorgstjenester fra kommune. Ved utgangen av 2018 

var det 424 innbyggere over 80 år i Sør-Varanger, 16,3 % av disse bor på institusjon, samtidig bor 4 % 

i bolig med heldøgnsomsorg. Totalt har 20,3 % av Sør-Varangers innbyggere over 80 år heldøgns 

omsorgstjenester fra kommunen. Nasjonalt nivå er 16 %. 

Tildelte tjenestetimer SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Gj.snitt tildelte timer brukere 0-66 år 10,9 10,2 18,8 14,1 14,4 14,6 15,9 15,6 

Gj.snitt tildelte timer brukere + 67 år 5,2 5,6 6,2 3,4 3,6 5,3 6,1 4,9 

Gj.snitt tildelte timer i uken – 

praktisk bistand 

10,0 9,7 8,1 11,8 11,7 10,6 10,3 11,4 

Gj.snitt tildelte timer i uken – 

hjemmesykepleie 

2,9 3,3 8,3 5,1 3,2 4,9 6,2 4,7 

Gj.snitt tildelte pleie og omsorg-  

timer i uken – totalt 

8,9 8,8 13,8 11,4 11,0 11,0 12,1 11,4 

          Kilde: Framsikt AS 

Oversikten ovenfor viser tildelte tjenester i gjennomsnitt per bruker per uke. Her ser man at Sør-

Varanger ligger lavest i utvalget på gjennomsnittlig antall tildelte timer til pleie- og omsorgstjenester 

per uke. Sett i forhold til at kommunen bruker mer penger til tjenesteområdet enn 

sammenligningsutvalget, kan det ha sammenheng med høyt antall tjenestemottakere i kommunen. 

Når man ser på bemanningen innenfor helse- og omsorgstjenestene, viser tabellen nedenfor at 

kommunen fremkommer nest lavest i sammenligningsutvalget når det gjelder antall årsverk per 

10.000 innbyggere. Det er kun landsgjennomsnittet som har færre antall årsverk per innbyggere. 

Årsverk helse- og omsorg er avtalte årsverk i helse- og omsorgstjenestene, og inkluderer altså også 

årsverk i kommunehelsetjenesten.  
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Sett i forhold til antall brukere i omsorgstjenestene fremkommer Sør-Varanger med færrest årsverk 

av alle man her sammenligner seg med, noe som må sees i sammenheng med at kommunen også 

ligger lavt på gjennomsnittlig tildelte tjenestetimer per bruker. 

Årsverk SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 

innbygger (årsverk) 

321,9 417,4 408,3 434,9 311,6 397,4 337,9 

Årsverk per bruker av 

omsorgstjenester (årsverk) 

0,46 0,71 0,74 0,70 0,57 0,61 0,57 

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten m/ 

helsefagutdanning (prosent) 

77,9 % 74,0 % 69,3 % 66,6 % 74,8 % 75,8 % 75,2 % 

          Kilde: Framsikt AS 

Nær 78 % av de ansatte i brukerrettede omsorgstjenester har helsefaglig utdanning i Sør-Varanger 

kommune. Dette er best av alle i sammenligningsutvalget. 

 

10.4 Analyse av institusjonsbaserte tjenester 

Sør-Varanger kommune har i alt 86 kommunale institusjonsplasser. Institusjonsplassene består av 80 

sykehjemsplasser og 6 avlastningsboliger til barn og unge.  Aldershjem og barneboliger regnes også 

som institusjonsplasser i KOSTRA-sammenligningen. Hverken Sør-Varanger, Alta eller Hammerfest 

har rapportert om slike plasser.  Alta kommune er den eneste av enkelt kommunene som man 

sammenligner seg med, som kjøper institusjonsplasser fra private. 

Institusjonsplasser SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Institusjon -  kommunale plasser 87 86 124 108 106 35 380 1 531 1 498 

Kommunale sykehjemsplasser 80 80 121 96 101 33 628 1442 1 413 

Avlastningsboliger 7 6 0 12 5 1 299 62 62 

         

Andel kommunale institusjonsplasser 

av totalt antall disponible 

institusjonsplasser 

100 % 100 % 100 % 68,4 % 100 % 94,6 % 96,7 % 98,0 % 

         

Plasser avsatt til tidsbegrenset 

opphold 

16 16 31 23 10 7133,6 279 287 

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 

100 % 100 % 94,0 % 87,7 % 100 % 98,0 % 96,8 % 97,7 % 

Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere 80 år over (B) 
21,0 % 20,3 % 15,4 % 24,7 % 29,4 % 18,3 % 19,6 % 16,4 % 

           Kilde: Framsikt AS 

Sør-Varanger kommune har omtrent like mange institusjonsplasser som KOSTRA gruppe 12, sett i 

forhold til antall innbyggere over 80 år. Med en institusjonsdekning på 20,3 % ligger Sør-Varanger litt 
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høyere enn landsgjennomsnittet. Alta og Hammerfest skiller seg ut med høyest institusjonsdekning 

målt i forhold til innbyggere over 80 år. 

Flere av innbyggerne over 80 år bor fast på sykehjem i Sør-Varanger og Hammerfest enn i resten av 

sammenligningsutvalget. Mens 16,3 av 100 innbyggere i alderen +80 år bor på institusjon i Sør-

Varanger og Hammerfest, ligger nasjonalt nivå på 12,1 av 100. KOSTRA-gruppe 10 ligger med 11,1 % 

laveste i utvalget når det gjelder hvor stor andel av de eldre innbyggerne over 80 år som er beboere 

på institusjon. 

Beboere i institusjon SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Andel innbyggere 80 år og over som 

er beboere på institusjon 

15,7 % 16,3 % 11,6 % 14,2 % 16,3 % 12,1 % 12,8 % 11,1 % 

         

Andel beboere i institusjon som er 80 

år og over 

68,4 % 78,7 % 76,9 % 59,9 % 57,8 % 67,8 % 68,4 % 71,8 % 

Bistandsbehov         

Andel brukere i institusjon som har 

omfattende bistandsbehov: 

Langtidsopphold (B) 

97,3 % 98,6 % 98,9 % 84,8 % 90,4 % 86,5 % 89,2 % 86,5 % 

Andel brukere i institusjon som har 

omfattende bistandsbehov: 

Tidsbegrenset opphold (B) 

38,1 % 47,4 % 48,2 % 63,0 % 40,0 % 47,2 % 53,0 % 44,6 % 

           Kilde: Framsikt AS 

Av dem som bor på institusjon har Sør-Varanger flest beboere over 80 år, av dem man her 

sammenligner seg med.  Hele 98,6 % av institusjonsbeboerne med langtidsopphold i Sør-Varanger 

har omfattende bistandsbehov. Det er kun Kvinnherad av sammenligningsutvalget som har en like 

høy andel.  

Når det gjelder beboere med korttidsopphold ser man at en økende andel har omfattende 

bistandsbehov i Sør-Varanger. For disse brukerne ligger kommunen blant de laveste i utvalget og 

omtrent likt med landsgjennomsnittet. 

Kommunens dekningsgrad på institusjonsplasser har ofte sammenheng med nivået på tilbudet i 

hjemmetjenesten.  

For å beregne enhetskostnad per kommunal plass, eller produktiviteten for tjenesteområdet bruker 

KOSTRA korrigerte brutto driftsutgifter til institusjon, delt på antall institusjonsplasser. Diagrammet 

nedenfor viser at en institusjonsplass i Sør-Varanger i 2018 kostet kr 1.347.709, noe som er en liten 

reduksjon fra året før. Kommunen har tredje høyest enhetskostnad i sammenligningsutvalget. En 

institusjonsplass i Sør-Varanger kostet kr 26.258 mer enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 12, med 

kommunens 87 plasser utgjør det om lag 2,3 mill. kroner. 

KOSTRA gruppe 10 ligger lavest i utvalget hvor en plass koster kr 161.395 mindre enn i Sør-Varanger. 

Til sammenligning for 87 plasser utgjør dette i overkant av 14 mill. kroner.  
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           Kilde: Framsikt AS 

I tidligere analyse er det gjort kjent at avlastningsboligene for funksjonshemmede på Villa aktiv og 

Gartnerjordet er med på å dra opp enhetskostnaden per kommunal institusjonsplass. Dette blant 

annet på grunn av at det i forbindelse med sommeravlastning gis tilbud til flere brukere enn antall 

plasser. Hvordan dette er blant kommunene i sammenligningsutvalget er uavklart, men det kun er 

Kvinnherad av sammenligningsutvalget som ikke har avlastningsboliger. 

Både i 2017 og 2018 har kommunen hatt midlertidige ekstra rom på Wesselborgen. De midlertidige 

rommene inngår ikke i antall innrapporterte plasser. Kommunen har altså hatt flere beboere enn 

faste sykehjemsplasser, noe som igjen medfører noe høyere enhetskostnad per institusjonsplass. Per 

31.12.2018 var det rapportert om 84 beboere med vedtak om tjenester. 

Tabellen nedenfor viser utgifter fordelt per faktisk liggedøgn for institusjonene. Med kr 4.808 ligger 

Sør-Varanger blant de i utvalget med høyest kostnad per beboerdøgn. 

Utgifter per beboerdøgn i institusjon 2016 2017 2018 

Sør-Varanger 4 548 4 496 4 808 

Kvinnherad 3 466 3 608 4 031 

Alta 4 564 5 144 5 463 

Hammerfest 4 857 4 991 5 251 

Landet uten Oslo 3 295 3 439 3 710 

KOSTRA-gruppe 12 3 867 4 049 4 281 

KOSTRA-gruppe 10 3 254 3 369 3 613 

          Kilde. Framsikt AS 
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Kommunens utgifter til liggedøgn er økt det siste året, noe som blant annet har sammenheng med 

en nedgang i antall oppholdsdøgn. 

Institusjon - oppholdsdøgn totalt (antall) 2016 2017 2018 

Sør-Varanger 27 888 30 878 30 058 

        Kilde: SSB.no 

10.5 Analyse av hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester omfatter blant annet tjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk 

bistand, miljøarbeidertjenester, brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt og matombringing.  

Korrigerte bruttodriftsutgifter fordelt per mottaker av hjemmetjenester brukes for å vise 

enhetskostnaden for tjenesten. Diagrammet nedenfor viser at Sør-Varanger kommune har lavest 

gjennomsnittskostnad til hjemmebaserte tjenester målt per bruker, av alle i 

sammenligningsutvalget. Sør-Varanger bruker i gjennomsnitt kr 238.245 per tjenestemottaker, det 

er kr 34.970 mindre per bruker enn gjennomsnittet i landet. 

Sør-Varanger kommune er de eneste som ikke har økt enhetskostnaden til hjemmetjenester det 

siste året.  

 
          Kilde: Framsikt AS 
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Bruttokostnaden per bruker påvirkes blant annet av følgende faktorer: 

 Årsverk per bruker, det vil si timetildeling per bruker 

 Antall brukere som mottar tjenester 

 Aldersfordeling i kommunen, og hvor stor andel av over 80 år som bor i institusjon 

 Andel ressurskrevende brukere 

 Utdanningsnivå/ansiennitet hos ansatte  

 Andel av samlede antall årsverk som brukes direkte i tjenesteytingen/brukerkontakt vs. 

kjøring/administrasjonskostnader 

 Lokale prioriteringer for øvrig 

I tabellen nedenfor ser man Sør-Varanger gir hjemmebaserte tjenester til langt flere innbyggere enn 

de andre i utvalget. I 2018 var det 551 personer, eller 5,4 % av befolkningen som mottok 

hjemmetjenester i Sør-Varanger kommune, det er en person mindre enn året før. Ser man på 

gjennomsnittet i landet som ligger lavest i utvalget er det beregnet at 4 % av befolkningen mottok 

hjemmetjenester. Om Sør-Varanger skulle gitt hjemmetjenester til en lik andel  av befolkningen som 

landsgjennomsnittet, ville 145 færre personer mottatt hjemmetjenester fra kommunen. 

Hjemmetjenestemottakere SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Ham

merfe

st 

Landet 

u/ Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Hjemmetjenestebrukere i alt (SSB) 552 551 588 886 490 187336 8320 8500 

Andel av befolkningen, beregnet ut 

fra folketall pr 1.1.19 

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

Andel innbyggere 80 år og over som 

mottar hjemmetjenester 

41,5 % 40,3 % 28,6 % 31,6 % 39,3 

% 

31,6 % 35,3 % 32,8 % 

 

I aldersgruppen 80 år+ er det 40,3 % som mottar hjemmebaserte tjenester i Sør-Varanger. 

Gjennomsnittet i landet er 31,6 %. Om Sør-Varanger skulle gitt tjenester til en lik andel ville 37 færre 

i alderen 80 år+ mottatt hjemmetjenester fra kommunen. 

Hvor mange innbyggere i alderen over 80 år som mottar hjemmetjenester bør sees i sammenheng 

med hvor stor andel av disse innbyggerne som bor på sykehjem. Har kommunen få som bor på 

institusjon vil det være naturlig at flere mottar hjemmetjenester. Sør-Varanger kommune har 

sammen med Hammerfest, både en høy andel innbyggere i alderen 80 år+ som bor på institusjon og 

en høy andel i samme aldergruppen som mottar hjemmetjenester. 

Mange mottakere av pleie- og omsorgstjenester kan tyde på at terskelen for å gi tjenester i 

kommunen er lav.  
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Mottakere av hjemmetjenester – 

bistandsbehov 

SVK 

2017 

SVK 

2018 

Kvinnh

erad 

Alta Hamm

erfest 

Landet 

u/ 

Oslo 

Kostra

gruppe 

12 

Kostra

gruppe 

10 

Andel hjemmetj.mottakere med høy 

timeinnsats – mer enn 35,5 t i uka 

6,5 % 6,7 % 9,2 % 6,9 % 5,5 % 7,4 % 8,1 % 8,1 % 

         

Andel hjemmetj.mottakere med 

omfattende bistandsbehov, 0-66 år 

(B) 

14,2 % 12,8 % 28,3 % 20,0 % 15,0 % 20,1 % 19,0 % 23,5 % 

Andel hjemmetj.mottakere med 

omfattende bistandsbehov, 67-79 år 

(B) 

11,0 % 13,9 % 28,0 % 15,7 % 7,6 % 15,8 % 15,6 % 17,4 % 

Andel hjemmetj.mottakere med 

omfattende bistandsbehov, 80 år og 

over (B) 

15,2 % 13,5 % 26,5 % 12,4 % 13,5 % 15,4 % 15,8 % 18,5 % 

           Kilde: Framsikt AS 

I tabellen ovenfor ser en at Sør-Varanger har en lavere andel hjemmetjenestemottakere med vedtak 

om mer enn 35,5 timer i uka og med omfattende bistandsbehov, sammenlignet med alle unntatt 

Hammerfest. 
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11 Tekniske tjenester 

11.1 Miljø og ressurser 

 
Kilde: Kommunebarometeret 2019 

Sektoren er en del endret i årets utgave av Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av 

klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter 

oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk 

kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge regnskapstallene. En må tilbake til 2010 for å 

finne høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per kvadratmeter. Energikostnadene for bygg 

i Sør-Varanger er ganske høye målt mot resten av Kommune-Norge; 171 kroner per kvadratmeter. 

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). 

Nasjonalt utgjør arealet i snitt 6,8 kvadratmeter per innbygger. Arealet er omtrent uendret. Dette er 

typisk en indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn små. Sør-Varanger er midt på treet 

hva gjelder arealeffektivitet, altså kvadratmeter bygg målt mot innbyggertallet. Legg merke til at 

gjennomsnittet er betydelig påvirket av de største kommunene. 

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå 

publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere. Nøkkeltallet bør kunne si noe om 

energibruken er høy eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til statistikken. 

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som produseres. Søppelmengden er korrigert for 

antallet fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på nasjonale tall for bruk av fritidsbolig 

og antall personer per husstand. Dermed vil store hyttekommuner komme noe bedre ut i 
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statistikken enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor, men det mangler en del data fra 

kommunene. Tallene er derfor ganske usikre. 

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet til gjenvinning eller biologisk behandling. Det 

er omtrent som før. De beste kommunene her ligger på godt over 50 prosent, de dårligste på ned 

mot og under 20 prosent. En liten andel av avfallet i kommunen går til materialgjenvinning eller 

biologisk behandling. Må det være slik i Sør-Varanger eller kan statistikken bedres? 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt med nesten 20 prosent det siste året, selv etter 

at det er justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året på rad at utgiftene øker betydelig på dette 

området. 

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er omdisponert de siste årene, kan indikere presset på 

arealer i kommunen. I Sør-Varanger er svært lite jordbruksareal omdisponert de siste årene, ifølge 

statistikken. 

Årets kommunebarometer har  tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 

alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Sør-Varanger slipper ut 5273 kilo 

klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et relativt lavt utslipp. 
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11.2 Vann og avløp 

 
Kilde: Kommunebarometeret 2019 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 

Det sentrale er om det er sammenheng mellom gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 

renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert for den generelle lønns- og prisveksten i 

kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 

snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i Sør-Varanger er litt lavere 

enn gjennomsnittet. Det er positivt så sant det ikke betyr at anleggene er utdaterte og dårlig 

vedlikeholdt. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De 

fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette 

ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som er et problem i en del kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, og her er det ingen bedring å spore over tid. I 

snitt forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I de dårligste kommunene er lekkasjen på 

rundt eller over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det noe fra ledningsnettet i Sør-Varanger selv 

om mange kommuner har langt dårligere statistikk. 



  Sør-Varanger kommune                                                                                      Nøkkeltallsanalyse 2019

 
 

63 

 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste årene vært litt bedre enn i normalkommunen. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, har en i år også med gjennomsnittlig alder for 

ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år 

gammelt. I Sør-Varanger er snittet 40 år. Det gir kommunen en 340. plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 

fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av spillvannsnettet i Sør-Varanger har vært prioritert 

på nivå med Kommune-Norge ellers de tre siste årene, ifølge statistikken. 

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en kjent alder, på 39 år. Snittet for Kommune-Norge 

er 30 år. 

 

11.3 Brann- og ulykkesvern 

 
Kilde: Framsikt AS 

Sør-Varanger kommune har høyest netto driftsutgifter per innbygger i utvalget til beredskap for 

brann og andre ulykker. Dette kan sees i sammenheng med befolkning og kommunens geografi. 
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Antall boligbranner per 1000 innbyggere 

 
Kilde: Framsikt AS 

Indikatoren ovenfor er ett mål på hvor mye det brenner i hver enkelt kommune. Indikatoren sier 

også noe om brannvesenets arbeidsmengde. I 2018 var det 9 boligbranner i Sør-Varanger kommune. 

Antall utrykninger per 1000 innbyggere 

 
Kilde: Framsikt AS 

Når det gjelder antall utrykninger til branner og andre utrykninger (ikke ambulanseoppdrag, 

trygghetsalarm og annen assistanse) per 1000 innbygger ligger Sør-Varanger kommune relativt høyt 

sammenlignet med de andre i utvalget.  

Brannvesenet mottar de fleste alarmene via 110-sentralen, men enheten vurderer selv om utrykning 

er nødvendig. 

 

 


