
KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2017 – pleie og omsorg 

De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby 

innbyggerne. Tynset kommune kan defineres som en middelinntektskommune. Inntektsnivået (målt som 

korrigerte frie inntekter lå 4 prosent over landsgjennomsnittlig nivå i 2017. I inntektssystemet fikk Tynset 

kommune beregnet et utgiftsbehov som lå ca. 14 prosent over landsgjennomsnittet i 2017.  

Det er spesielt tjenesteområdet pleie og omsorg som forklarer at Tynset er en tyngre kommune å drive 

enn landsgjennomsnittet. På pleie og omsorg fikk kommunen isolert sett definert et behov tilsvarende ca. 

32 prosent over landsgjennomsnittet i 2017. Behovet på pleie og omsorg gav i 2017 et bidrag til 

samleindeksen på rundt 11 prosentpoeng, dvs. at av det samlede behovet på ca. 14 prosent over 

landsgjennomsnittet kan 11 prosent-poeng tilskrives området pleie og omsorg. Tynset fikk beregnet et 

høyt utgiftsbehov på pleie og omsorg på bakgrunn av befolkningssammensetning, kommunestørrelse og 

geografi.1 

I rapporten har vi for ulike tjenesteområder tallfestet en størrelse som vi kaller for et normert utgiftsnivå. 

Vi har så sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med det normert 

beregnede behovet/nivået. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et 

lavere utgiftsnivå enn det de økonomiske rammebetingelsene skulle tilsi i 2017. Det er spesielt området 

pleie- og omsorgstjenester som bidro til mindreforbruket. 

Beregningene våre viser at pleie og omsorg som tjenesteområde, lå på om lag 9 mill. kr lavere forbruk 

(netto driftsutgifter) enn det normerte nivået i 2017. Tynset kommune hadde mindreutgifter på KOSTRA-

funksjon 253 institusjon, 254 hjemmetjeneste og 261 institusjonslokaler. På funksjon 234 Aktiviserings- 

og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede hadde kommunen merforbruk. Merforbruket på 

funksjon 234 tilsvarer om lag mindreforbruket på funksjon 254. Vi anbefaler at kommunen ser nærmere 

på KOSTRA-føringen på F234 og F254.2 På funksjon 234 hadde kommunen netto driftsutgifter på 7 734 kr 

per innbygger i 2017.3 Til sammenligning var nivået på landsbasis 966 kr per innbygger. På funksjon 254 

hadde kommunen netto driftsutgifter på 5 250 kr per innbygger, mens nivået på landsbasis var på 8 682 

kr per innbygger. 

Tabell 1 Netto driftsutgifter pleie og omsorg 2017. Mer-/mindreutgifter sammenlignet mot landsgjennomsnittet og 
normert nivå.  

2017 Netto driftsutgifter (kr per 
innb.) 

Mer-/mindreforbruk (mill. kr) 
sammenlignet mot 

 Tynset Landet Landet Normert 

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 21 791 17 218 25,6 -9,2 
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 7 734 966 37,9 34,7 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 8 007 6 664 7,5 -5,8 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 5 250 8 682 -19,2 -35,7 
261 Botilbud i institusjon 800 906 -0,6 -2,4 

 

 

 

 

                                                                    
1 Alderssammensetningen gav et bidrag til samleindeksen på 7,7 prosentpoeng, mens øvrige kriterier gav 
et bidrag på 24 prosentpoeng. Kriteriet antall psykisk utviklingshemmede over 16 år gav isolert sett et 
bidrag til samleindeksen på 16,3 prosentpoeng. 
2 Se vedlegg 
3 I 2015 og 2016 var nivået hhv. 7 039 kr per innb. og 6 976 kr per innb. 



 

 

Framtidig utgiftsbehov 

Basert på opplegget fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) og sist oppdaterte 

befolkningsframskrivinger fra SSB, illustrerer vi også hvordan kommunens framtidige 

kostnader/utgiftsbehov vil bli påvirket. Vi beregner demografikostnadene for kommunen fram til 2040, 

totalt og fordelt på både ulike aldersgrupper og tilhørende tjenesteområder i kommunen.  

I perioden 2019-2040 har vi beregnet økte demografikostnader for Tynset kommune på ca. 102 mill. kr 

(tilsvarende 30,6 prosent). Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til 

pleie- og omsorgstjenestene. Utgiftsbehovet på pleie og omsorg er anslått å øke med rundt 79 mill. kr 

(tilsvarende 58,4 prosent). 

Tabell 2 Beregnede mer-/mindreutgifter 2019-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. Tynset kommune. Faste 
mill. 2019-kr. Kilde: SSB/TBU/TF 

 
2019-2040 

Totalt 102,1 

Herav pleie og omsorg 79,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 

KOSTRA-veileder 

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner 

til flere brukere (eksterne), både kommuner, fylkeskommuner, departementer, andre statlige 

myndigheter og media mv. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal derfor skje i henhold til en felles 

standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner, slik at det kan publiseres 

enhetlige og sammenlignbare regnskapsdata.   

 

F234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 

Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, utviklingshemming mv.: 

• Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende,  

• aktivitetssentre for personer med utviklingshemming m. m,  

• aktivisering av barn med funksjonsnedsettelse utover aktivisering i forbindelse med 

grunnskoleundervisning, 

• andre dagaktivitetstilbud 

• transporttjenester,  

• støttekontakt,  

• matombringing,  

• velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av 

teknologien, men ikke utgifter som er knyttet til utrykninger, som føres på funksjon 254),  

• vaktmester,  

• vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak,  

• ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 

• frivillighetssentraler, 

• frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Merk: Eldresentre/dagsentre er aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. tjenester 

innvilget ved enkeltvedtak, med betaling/egenandel hjemlet i denne forskriften kapittel 1 om egenandeler 

for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. skal føres på funksjon 253 

 

F254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

-Praktisk bistand og opplæring  

-Brukerstyrt personlig assistent 

-Avlastning utenfor institusjon 

-Omsorgslønn 

-Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie (hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste  

Inntekter fra egenandel for praktisk bistand og opplæring, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- 

og omsorgstjenester kapittel 2. Avlastningsopphold i avlastningsbolig eller på institusjon registreres 

under funksjon 253. 


