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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD 

gjennomført kartlegging av ressursbruken i kommunens pleie- og omsorgstjenester. Bestillingen 

følger av Harstad kommunes plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. Denne rapporten omhandler økonomiske forhold, herunder også 

produktivitet i Harstad kommunes pleie- og omsorgstjenester. 

 

Før igangsetting av kartleggingen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Harstad 

kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til forhold som er 

egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD og Harstad kommune v/ Økonomi- og utviklingsenheten hadde oppstartsmøte for 

prosjektet den 14.5.2013. I etterkant av dette møtet har revisjonen hatt løpende kontakt med 

kommuneadministrasjonen. Vi har opplevd dialogen med de involverte ansatte i Harstad 

kommune som konstruktiv, og benytter anledningen til å takke for samarbeidet.  
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Sammendrag 

 

Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune ble redusert fra drøye 404,2 

millioner kroner i 2011 til drøye 384,5 millioner kroner i 2013. De viktigste årsakene til 

reduksjonen var 

 

 vesentlig økte inntekter i 2013, hovedsakelig i form av momskompensasjon på                   

38 millioner kroner 

 redusert antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene fra 2011 til 2013 

 marginalt reduserte totale lønnsutgifter fra 2011 til 2013. 

 reduserte utgifter til varer og tjenester, som i stor grad skyldes reduksjoner i tjenestekjøp i 

forbindelse med avlastning 

 synkende samlet sykefravær fra 2011 til 2013 

 litt lavere nettoutgift i forbindelse med ressurskrevende tjenester i 2013 enn i 2011 

 

 

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn 

sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var 

imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og 

omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011, 

2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som i samme 

periode var gjennomsnittlig for KG13. En mulig årsak til at Harstad kommune i 2011 til 2013 ga 

pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn gjennomsnittlig for KG13, er at 

tildelingspraksisen tilknyttet kommunens pleie- og omsorgstjenester i Harstad i denne perioden 

var “rausere” enn i sammenliknbare kommuner.  

 

Harstad kommunes institusjonstjenester gikk i perioden 2011 til 2013 fra å være under 

gjennomsnittlig til tilnærmet gjennomsnittlig produktive sammenliknet med KG13. Harstad 

kommunes hjemmetjenester var fra 2011 til 2013 mindre produktive enn gjennomsnittlig for 

KG13, men forskjellen mellom Harstad og KG13 var vesentlig mindre i 2013 enn i 2011.  

 

Når det gjelder produktivitetsindikatorene for institusjonstjenester og pleie- og omsorgstjenestene 

samlet, må vi med henvisning til drøftingene på s. 31-33 ta noen ekstra forbehold.  

 

Produktivitetsforskjellen mellom KG13 og Harstad kommunes hjemmetjenester synes å skyldes at 

Harstad kommunes hjemmetjenestemottakere som gruppe har større bistandsbehov enn 

gjennomsnittlig.   

  



Innholdsfortegnelse 

 

1 INNLEDNING .............................................................................................................. 2 
1.1  Administrativ organisering av Harstad kommune og pleie- og omsorgstjenestene ....... 2 

2 PROBLEMSTILLINGER ........................................................................................... 5 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING ............................................. 5 
3.1  Beskrivelsen av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene ....................... 5 
3.1.1 KOSTRA ......................................................................................................................... 5 

3.1.2 Regnskapstall .................................................................................................................. 7 
3.1.3 Gyldighet og pålitelighet ................................................................................................ 7 
3.2 Avgrensinger .................................................................................................................. 8 

4 RESSURSBRUK I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE ................................... 9 
4.1 Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenestene 2011-2013 ................. 9 
4.1.1 Pleie- og omsorgstjenestens omfang i Harstad kommune .............................................. 9 
4.1.2 Regnskap ...................................................................................................................... 11 
4.1.3 Ressurskrevende tjenester ............................................................................................ 21 

4.1.4 Oppsummering av Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenester .... 22 

4.2 Sammenliknende KOSTRA-analyse ............................................................................ 23 
4.2.1 KOSTRA-indikatorene for prioritering ........................................................................ 24 
4.2.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader .................................................................... 28 

4.2.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer ................... 30 

5 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON .............................................. 38 

6 HØRING ..................................................................................................................... 39 
6.1 Kommuneadministrasjonens høringsuttalelse .............................................................. 39 

6.2 Revisors kommentar ..................................................................................................... 40 

7 REFERANSER ........................................................................................................... 41 

8 VEDLEGG .................................................................................................................. 42 
Vedlegg 1: Endringer i netto driftsutgift pleie- og omsorgsenheter omtalt i avsnitt 4.1.2 .......... 42 

Vedlegg 2. Utvalgte KOSTRA-indikatorer: Verdier for perioden 2011-2013. Harstad m.fl. ...... 45 
Vedlegg 3. Netto driftsutgift ved Omsorg Øysamfunn .................................................................. 46 
 

 



 

 

 



KomRev NORD IKS Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene 

 

Side:  

 
2 

1 INNLEDNING 

 

Harstad kommunes kontrollutvalg vedtok i møte den 19.2.2013 å bestille en kartlegging av 

ressursbruken i kommunens pleie- og omsorgstjenester. Prosjektet er rangert som nr. 2 på 

kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets formål med den bestilte kartleggingen 

har vært å kartlegge, analysere og drøfte ressursbruken i Harstad kommunes pleie- og 

omsorgstjenester. 

 

1.1  Administrativ organisering av Harstad kommune og pleie- og omsorgstjenestene 

Harstad kommunes administrative organisering er gjengitt i figur 1 nedenfor.  

 

Figur 1. Organisasjonskart, Harstad kommune 

 
Kilde: Harstad kommune 
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Figur 1 viser at området Helse og omsorg pr. april 2014 inkluderer totalt åtte enheter i Harstad 

kommune. Hver av enhetene ledes av en enhetsleder. Som kommuneadministrasjonen har 

poengtert overfor revisjonen, er pleie- og omsorgstjenester et tjenesteområde som inngår i det 

større området helse og omsorg. I denne rapporten avgrenser vi “pleie- og omsorgstjenester” slik 

som Statistisk Sentralbyrå gjør.
1
 Da inngår følgende enheter:  

 

Koordinerende enhet 

Denne enheten fungerer som tildelingskontor i Harstad kommune. Enheten forestår 

saksbehandling tilknyttet helse- og omsorgstjenester, herunder også koordinering av 

rehabiliteringstiltak og bostøtte. Vedtak fattes blant annet på bakgrunn av endringsmeldinger fra 

utøvende enheter. Enheten administrerer også egenbetaling for institusjonsopphold, og har ansvar 

for post og arkiv tilknyttet kommunens helse- og omsorgstjenester.  

 

Helsehuset 

Denne enheten består av følgende avdelinger, hvorav de med regnskapsmessig tilknytning
2
 til 

pleie- og omsorgstjenestene er understreket: 

- Harstad sykehjem 

- Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeling 

- Miljørettet helsevern/avd. folkehelse 

- Rehabiliteringsavdeling 

- Legetjenesten 

- Forebyggende helsetjenester for barn og unge 

- Forebyggende tjenester for eldre 

- Administrasjon, kommuneoverlege 

 

Omsorg Stangnes 

- Stangnes sykehjem 

- Stangnes bokollektiv 

- Klubbholmen boliger 

- Møteplassen dagsenter 

- Hjemmebasert psykiatritjeneste 

 

Omsorg Sør 

- Kveldssol sykehjem 

- Hjemmetjeneste Sørvik 

- Omsorgsbolig og hjemmetjenesten 1 Kanebogen 

- Knorrebakken 

- Avd. tiltak funksjonshemmede. Hjemmetjeneste 2 

- Kanebogen avlastningssenter for barn og unge fra 0-18 år 

- Dagsenter for psykisk utviklingshemmede 

 

Omsorg Sentrum 

- Hjemmetjenesten Sentrum 

- Olavsgården 

- Slottet sykehjem 

- Tiltak funksjonshemmede 

 

 

                                                 
1
 Se kapittel 3.1.1. 

2
 Se kapittel 3.1.1. 
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Omsorg Nord 

- Hjemmetjenesten 1 (Mobil(Stasjonær hjemmetjeneste) 

- Hjemmetjeneste 2 (tiltak funksjonshemmede) 

- Sama sykehjem 

- Nattjeneste 

 

Omsorg Øysamfunn (fra 01.01. 2013) 

Bjarkøy helse- og omsorgssenter rommer 

- Sykehjem 

- Hjemmetjeneste 

 

Enheten forestår også pleie- og omsorgstjenester på Grytøya og Sandsøy.  

 

NAV kommune 

Denne enheten ivaretar ulike tilbud til flyktninger, samt råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp 

og rusomsorg. 
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2 PROBLEMSTILLINGER 

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets formål med bestillingen har vi tatt følgende problemstilling som 

utgangspunkt for våre undersøkelser: 

 

Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune sammenliknet 

med KOSTRA-gruppe 13, landsgjennomsnittet og utvalgte sammenlikningskommuner? 

Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningene? 

 

Vår undersøkelse av ressursbruken i kommunens pleie- og omsorgstjenester er bestilt i lys av 

kommunens plan for forvaltningsrevisjon, men er i realiteten utelukkende en analyserende 

kartlegging. Derfor har vi valgt å titulere vår rapport “kartlegging” i stedet for 

“forvaltningsrevisjon”.   

 

 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1  Beskrivelsen av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene 

I beskrivelsen av Harstad kommunes ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene i kapittel 4 har vi 

basert på kommunens regnskaper for 2011, 2012 og 2013, kommunens sykefraværsrapporter og 

årsmeldinger for 2011, 2012 og 2013, muntlig og skriftlig dialog med ansatte i kommune-

administrasjonen, og kommunens registreringer i KOSTRA for årene 2011-2013.   

 

3.1.1 KOSTRA  

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I 

KOSTRA har SSB sammenstilt innrapportert informasjon om kommunale tjenester og bruk av 

ressurser på ulike tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale 

beslutningstakere og øvrige interessenter. Elektronisk innrapportering fra kommunene til Statistisk 

sentralbyrå danner grunnlaget for KOSTRA.  

 

I fremstillingene i kapittel 4 sammenlikner vi Harstad kommune med fire sammenlikningsenheter 

på utvalgte indikatorer for pleie- og omsorgstjenestene. SSB sorterer kommunene i KOSTRA-

grupper på bakgrunn av variasjoner i folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie 

disponible inntekter per innbygger. Harstad kommune tilhører KOSTRA-gruppe 13 (heretter 

benevnt KG13). KG13 består av store kommuner utenom de fire største byene i landet.
3
 Vi 

sammenlikner Harstad kommune med gjennomsnittet for KG13, landsgjennomsnittet utenom 

Oslo, og KG13-kommunene Steinkjer og Molde. Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA- 

tallene dreier seg om Harstad kommunes og sammenlikningsenhetenes prioritering av, 

dekningsgrader i, og produktivitet i pleie- og omsorgstjenestene.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Se for øvrig kapittel 4.2. 
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Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” 

å bruke på de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en 

kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på den. Flere forhold kan bidra til å 

forklare eventuelle forskjeller mellom én kommune og andre kommuner:  

  

a) Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten, eksempelvis av 

demografiske eller sosiale årsaker. Prioriteringsindikatorer der netto driftsutgift i et 

tjenesteområde deles på antall innbyggere i målgruppen, eksempelvis innbyggere i alderen 

67 år eller eldre, bidrar til å korrigere for variasjoner i befolkningssammensetningen 

kommuner imellom. Variasjoner internt i en målgruppe, eksempel i tjenestebehov mellom 

ulike brukere, blir imidlertid ikke “fanget opp” i slike prioriteringsindikatorer i KOSTRA 

b) Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. Derfor kan 

det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester  

c) Kommunen kan ha relativt høye inntekter som muliggjør høy ressursbruk  

 

Ulikheter som de i pkt. a gjør at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke bare kan tolkes 

som et resultat av bevisste prioriteringer på lokalt nivå.    

 

Dekningsgrader 

KOSTRA-indikatorene for dekningsgrader skal si noe om hvor stor andel av en tjenestes 

målgruppe som mottar den aktuelle tjenesten. Innenfor pleie- og omsorgsområdet vil 

dekningsgradsindikatorer eksempelvis beskrive hvor mange av en kommunes innbyggere i alderen 

67 år eller eldre som er mottakere av hjemmetjenester. Årsaken til høye dekningsgrader i en 

kommune vil være at kommunen av ulike årsaker velger eller må tildele pleie- og 

omsorgstjenester til en relativt stor andel av befolkningen. Altså kan både variasjoner i 

“rausheten” i tildelingspraksisen og variasjoner med hensyn til befolkningssammensetning, sosiale 

forhold og forekomst av helseproblemer, påvirke dekningsgradene i en kommunes pleie- og 

omsorgstjenester.    

 

Produktivitetsindikatorene   

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere én enhet av tjenesten. 

Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når 

produksjonen blir vurdert opp imot antall mottakere, blir det imidlertid ikke tatt hensyn til 

variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 

variasjoner i brukernes behov eller for eksempel pleietyngde. Det kan derfor være flere mulige 

forklaringer på hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker:   

 

• Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til ressursinnsatsen   

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester   

• Enhetskostnadene er høye fordi det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen 

vi analyserer, for eksempel grunnet “smådriftsulemper”, en brukermasse med stor 

pleietyngde, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå grunnet mangel på arbeidskraft. 

Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med store 

behov tilknyttet pleie- og omsorgstjenestene   

 

Kommunen skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til pleie og omsorg rapporteres på noen bestemte funksjoner slik at 

rapporteringen blir lik i alle kommuner. Følgende funksjoner definerer pleie- og omsorgsområdet i 

KOSTRA:   
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1) 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede: Tjenester til eldre, 

funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, utviklingshemmede, mv: Eldresentre og 

dagsentra for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede m.m., aktivisering av 

funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, 

transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy for 

hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre 

og funksjonshemmede, frivillighetssentraler og kommunale utgifter til frisør og fotpleie til eldre 

og funksjonshemmede.  

 

2) 253 – Bistand, pleie, omsorg, i institusjoner for eldre og funksjonshemmede: Direkte 

brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og boformer med 

heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede. I tillegg til døgnopphold inkluderer 

dette dag- og nattopphold, samt tidsbegrenset opphold på ulike institusjoner som re-/habilitering 

og avlastning. Funksjonen inkluderer også servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, 

kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør.  

 

3) 254 – Bistand, pleie- og omsorg til hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt 

til personer som bor i eget hjem (inklusiv tjenester til beboere i boliger for eldre og 

funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til 

antall timer per uke.  

 

4) 261- Institusjonslokaler: Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og 

funksjonshemmede med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg.   

 

3.1.2 Regnskapstall  

I beskrivelsene i kapittel 4.1 av Harstad kommunes netto driftsutgifter til pleie- og omsorgs-

tjenestene bruker vi talldata fra kommuneregnskapet. I våre presentasjoner har vi fremstilt 

regnskapstallene etter hvilken enhet de regnskapsmessig sorterer under. I KOSTRA er derimot 

talldataene sortert etter hvilken KOSTRA-funksjon de er innrapportert på, jamfør ovennevnte 

funksjonskontoplan. Ved å fremstille regnskapstallene på enhetsnivå i kapittel 4.1 og på 

funksjonsnivå i kapittel 4.2, muliggjør vi sammenlikninger av ressursbruk mellom både enheter og 

tjenestetyper.  

 

3.1.3 Gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot problemstillingen. Med 

pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

 

Vi regner KOSTRA-tallene, regnskapstallene, sykefraværsrapportene, kommunens årsmeldinger, 

samt muntlig og skriftlig informasjon fra kommuneadministrasjonen, som tilsammen å utgjøre et 

tilstrekkelig og relevant datamateriale for analyse av Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og 

omsorgstjenestene f.o.m. 2011 t.o.m. 2013. 

 

Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tall med forbehold om at tallene 

kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering til 

KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen i KOSTRA blitt bedre de senere årene. De 

nyeste tallene inneholder dermed ofte færre feil enn de eldste tallene. Det vil også kunne være 

diskusjon rundt og variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye 
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av tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». Vi oppfordrer leseren til å ha disse 

forbeholdene med seg i lesning av kapittel 4.2 i rapporten, der vi i forbindelse med 

enkeltindikatorer i KOSTRA viser til kommuneadministrasjonens kommentarer tilknyttet mulige 

feilkilder. Vi minner også om at KOSTRA-tallene for 2013 som inngår i delkapittel 4.2 er 

ureviderte. Dette betyr at det må knyttes noe større forbehold til disse enn til KOSTRA-tallene 

som gjelder de to forutgående årene.
4
 En viktig del av arbeidet med å sikre pålitelighet i 

datamaterialet, er videre å se informasjonen i KOSTRA-tallene, regnskapene, årsmeldingene, 

sykefraværsstatistikkene, samt de muntlige opplysningene fra kommuneadministrasjonen i 

sammenheng med hverandre. Vi kan ikke se at det er vesentlige motsetninger mellom de ulike 

datakildene, med hensyn til det overordnede bildet informasjonen i dem gir om ressursbruken i 

Harstad kommunes pleie- og omsorgstjenester. På grunnlag av det ovenstående anser revisjonen 

påliteligheten i dataene som ligger til grunn for denne rapporten som god, selv om enkelte mindre 

feil kan inngå i datamaterialet. Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet har vi 

for øvrig forsøkt å sikre gjennom revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.2 Avgrensinger  

I undersøkelsene av pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune har vi avgrenset området 

“pleie og omsorg” som i KOSTRA, slik dette fremgår i presentasjonen av KOSTRA-funksjoner i 

avsnitt 3.1.1. Våre undersøkelser gjelder i hovedsak årene 2011, 2012 og 2013.  

 

Med utgangspunkt i hvordan pleie- og omsorgstjenestene blir avgrenset i KOSTRA, inngår ikke 

enheten NAV kommune i våre analyser i kapittel 4, selv om den pr. april 2014 inngår i Harstad 

kommunes organisatoriske helhet “Helse og omsorg”. Under enheten Helsehuset har vi med 

utgangspunkt i KOSTRAs avgrensning av pleie- og omsorgstjenester også sett bort ifra følgende 

avdelinger i våre analyser i delkapittel 4.1.2: 

 

- Miljørettet helsevern/avd. folkehelse 

- Forebyggende helsetjenester for barn og unge 

- Forebyggende tjenester for eldre 

- Administrasjon, kommuneoverlege 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4
 Se tabell 23 på side 34 og kommuneadministrasjonens forbehold tilknyttet KOSTRA-indikatorene i tabellen. 
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4 RESSURSBRUK I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE 

 

Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune sammenliknet 

med KOSTRA-gruppe 13, landsgjennomsnittet og utvalgte sammenlikningskommuner? 

Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningene? 

4.1 Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenestene 2011-2013 

4.1.1 Pleie- og omsorgstjenestens omfang i Harstad kommune 

 
Tabell 1. Pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune: Institusjonskapasitet og antall brukere. 2011-2013

5
 

Harstad kommune 2011 2012 2013 

Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester 1322 1294 1336 

Mottakere av hjemmetjenester i alt 1118 1090 1124 

Beboere i institusjon i alt 192 193 210 

Kommunale plasser i institusjon i alt, inkl. 

barneboliger/avlastningsinstitusjoner 
204 204 212 

Sykehjemsbeboere 182 184 202 

Kommunale sykehjemsplasser 197 197 200
6
 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 1 viser at Harstad kommune hadde 1336 mottakere av kommunale pleie- og 

omsorgstjenester i 2013, og dermed flere mottakere enn i de to forutgående årene. Av de totalt 

1336 mottakerne av pleie- og omsorgstjenester, var 1124 mottakere av hjemmetjenester. Inkludert 

barneboliger og avlastningsinstitusjoner hadde kommunen 212 kommunale institusjonsplasser i 

2013. Samme år var det 210 beboere i institusjon i kommunen. Antall institusjonsbeboere hadde 

dermed steget fra 2011. Det samme gjaldt antall sykehjemsbeboere og kommunale 

sykehjemsplasser. Tallene i tabell 1 viser at pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune i 

noen henseende var en større organisasjon i 2013 enn i de to forutgående årene. Dette skyldes i 

hovedsak at tidligere Bjarkøy kommune ble slått sammen med tidligere Harstad kommune til 

Harstad kommune fra og med 1.1.2013.    

 
Tabell 2. Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune, 2011-2013

7
 

Indikator årsverk  2011 2012 2013 
Kommunale årsverk i 

pleie og omsorg, konsern 

803,25 812,12 783,15 

Årsverk i brukerrettet 

tjeneste, kommunalt 

775,45 784,41 753,86 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 2 viser Harstad kommunes registrerte antall kommunale årsverk i pleie- og omsorgs-

tjenestene totalt, og i brukerrettet tjeneste.
8
 Av tabellen ser vi at antall årsverk i de to fremstilte 

indikatorene ble redusert i perioden 2011-2013, og at reduksjonen skjedde fra 2012 til 2013. 

                                                 
5
 Tallene for 2013 inkluderer altså tidligere Bjarkøy kommune 

6
 Det innrapporterte antallet til KOSTRA er 205, men kommuneadministrasjonen opplyser at det korrekte antallet 

kommunale sykehjemsplasser i 2013 er 200.  
7
 Tallene for 2013 inkluderer altså tidligere Bjarkøy kommune. 

8
 Hovedkilden til disse tallene er Aa-registeret. Her inngår vikarer i avtalte årsverk, og det er ikke korrigert for fravær 

(SSB 2014). Tallene i tabell 2 er ikke helt sammenliknbare med tallene kommuneadministrasjonen selv har forelagt 

revisjonen, men viser i likhet med kommunens egne tall en reduksjon i bemanningen i kommunens pleie- og 

omsorgstjenester fra 2011 til 2013. 
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Revisjonen har også innhentet opplysninger vedrørende bemanningen i Harstad kommunes pleie- 

og omsorgstjenester fra kommunens årsmeldinger, samt gjennom dialog med kommunens 

administrasjon. Vi kommer tilbake til dette i avsnitt 4.1.2. 

 

Tabell 3 viser faktisk befolkningssammensetning i Harstad kommune i 2013, og prognoser for 

2020 og 2030. Pr. 2013 hadde Harstad kommune, sammenliknet med KG 13 og landet utenom 

Oslo, en litt større andel innbyggere i alderen 67 år og over.  
 

Tabell 3. Faktisk og estimert befolkningssammensetning i 2013, 2020 og 2030, Harstad kommune 

Aldersgruppe  2013 2020 Harstad, 2030 
0-66 år, prosent 

(antall) 
85,1 % 

(20 814) 
83 %  

(21 247) 
80,2 %  

(21 420) 

67 år og over, prosent 

(antall) 
14,9 % 

(3 627) 
17 %  

(4 313) 
19,8 %  
(5 280) 

Totalt  24 441 25 560 26 700 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå og KOSTRA 

 

Prognosene for 2020 og 2030 er basert på en forutsetning om middels stor nasjonal 

befolkningsvekst. Av prognosene fremgår en klar tendens, som populært kalles “eldrebølgen”: 

Innbyggere i aldersgruppen 67 år og over kommer i årene fremover til å utgjøre en stadig større 

andel av Harstad kommunes befolkning. Prognosene i tabell 3 antyder i tillegg en økning på litt 

over 45 % i antallet innbyggere i aldersgruppen 67 år og over frem til 2030. Tabell 2 tyder dermed 

på at behovet for pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune vil bli større og større i årene 

fremover. Denne utfordringen er det gode grunner til å tro at Harstad kommune vil ha felles med 

landets øvrige kommuner, da befolkningsprognoser fra SSB gir grunn til å anta at innbyggere i 

alderen 67 år eller mer vil utgjøre en voksende andel av Norges befolkning i de nærmeste tiårene. 

 

Ved siden av en sannsynlig økning i behov for pleie- og omsorgstjenester blant landets 

befolkning, har de kommunale pleie- og omsorgstjenestene fått nye utfordringer og oppgaver i 

forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. Foruten økt satsing på 

forebyggende tjenester og folkehelsearbeid, innebærer samhandlingsreformen en overføring av 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Blant annet har kommunene fått 

et utvidet ansvar – både i økonomisk og klinisk forstand - overfor utskrivningsklare pasienter. 

Kommunene har også fått ansvar for medfinansiering av sykehusinnleggelser. Samhandlings-

reformen medfører at spesialisthelsetjenestens ansvar for det enkelte pasientforløp er mindre 

omfattende enn før. Kommunenes ansvar for rehabilitering har dermed også blitt utvidet i og med 

samhandlingsreformen.    

 

Erfaringer fra flere norske kommuner tilsier at det kan være utfordrende å overholde vedtatte 

årsbudsjetter for pleie- og omsorgstjenestene. Pleie- og omsorgstjenestene i Norge har de siste 

årene vært preget av flere omstillingsprosesser. I tillegg kan driftsutviklingen i en kommunes 

pleie- og omsorgstjenester være vanskelig å forutse. Tjenestenes brukersammensetning, og 

dermed behovene, kan endre seg relativt raskt. Pleie- og omsorgstjenestene er videre regulert av et 

regelverk som tilsier at kommunen i mange tilfeller ikke kan “si stopp” selv om budsjettet er i ferd 

med å bli overskredet. Samtidig som pleie- og omsorgstjenestene er kommunenes største (se 

delkapittel 4.2.1 nedenfor) – og for mange mennesker ett av de viktigste – tjenesteområdene, er 

altså økonomistyring utfordrende innenfor disse tjenestene.  

 

I denne rapporten er ikke forholdet mellom faktisk og budsjettert forbruk i pleie- og 

omsorgstjenestene et tema. Vi håper imidlertid rapporten vil bidra til å synliggjøre hvordan 

ressursbruken i kommunale pleie- og omsorgstjenester påvirkes av en rekke ulike faktorer. I 
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kapittel 4.1.2 tar vi for oss utviklingen i netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Harstad 

kommune fra 2011 til 2013.   

 

4.1.2 Regnskap 

Tabell 4 viser netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune for årene 2011, 

2012 og 2013. Vi gjør oppmerksom på at netto driftsutgift i denne tabellen og tabellene i resten av 

delkapittel 4.1.2 er regnet ut på en litt annen måte enn i KOSTRA
 9

.   

 
Tabell 4. Netto driftsutgift, pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune, 2011-2013 

Pleie- og omsorgstjenestene 2011 R 2012 R 2013 

 
 
Endring '11-'13 i % 

         

Fast lønn 274 072 078 276 165 856 292 247 110 6,6 % 

         

Vikar 68 577 466 71 756 361 70 686 219 3,1 % 

         

Ekstrahjelp 9 973 933 6 274 532 6 199 005 -37,8 % 

         

Overtid 11 728 416 8 293 106 7 254 302 -38,1 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 8 580 847 8 415 554 10 804 122 25,9 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 83 197 560 101 213 613 93 009 022                    11,8 % 

 SUM LØNNSUTGIFTER  456 130 300  472 119 022     480 199 780                       5,3 % 

     

Varer og tjenester 68 664 067 60 940 334 60 703 264 -11,6 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -37 710 632 -33 435 141 -38 610 974 2,4 % 

Sykelønnsrefusjoner -29 629 784 -27 971 798 -27 308 636 -7,8 % 

Øvrige inntekter -53 142 567 -57 107 756 -90 513 900 70,3 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond -78 336 -386 654 34 883    

       384 504 417 - 4,9 % 

Netto driftsutgift 404 233 048 414 158 007 (362 688 082) (- 10,3 %) 
 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   
 

NB! Netto driftsutgift i parentes “(362 688 082)” omfatter ikke Omsorg Øysamfunn. Prosentanslag i 

parentes “(-10,3 %)” gjelder dermed endring i total netto driftsutgift ekskl. Omsorg Øysamfunn. 

                                                 
9
 I KOSTRA er 590-artene (avskrivninger) medregnet i “netto driftsutgift”, dette til forskjell fra i tabellene i 

delkapittel 4.1.2. Revisjonens tabeller inneholder, til forskjell fra KOSTRA, regnskapsartene for avsetning til eller 

bruk av fond, og for momskompensasjon påløpt i investeringsregnskapet. På grunn av at 590-artene for avskrivninger 

er med i KOSTRA-utregningene av netto driftsutgift fremstår denne for Harstad kommunes del som noe større i 

KOSTRA-tallene for de tre årene enn den gjør i tabell 4 i rapporten. Videre er den KOSTRA-registrerte netto 

driftsutgiften for 2013 vesentlig høyere enn i revisjonens tabeller, fordi et beløp pålydende nærmere 38 millioner 

kroner på arten for momskompensasjon inngår i revisjonens tabeller og ikke i de ureviderte KOSTRA-tallene for 

2013.     
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Tabell 4 viser at den totale netto driftsutgiften til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune 

ble redusert fra drøye 404,2 millioner kroner i 2011 til drøye 384,5 millioner kroner i 2013. Dette 

er en reduksjon på 4,9 %. Den viktigste enkeltårsaken til reduksjonen var en økning på nesten 37,5 

millioner kroner i øvrige inntekter fra 2011 til 2013.
10 

 Vi ser imidlertid også at utgifter til varer og 

tjenester ble redusert fra 2011 til 2013. Dette skyldes i følge kommuneadministrasjonen 

reduksjoner i tjenestekjøp, blant annet i forbindelse med avlastning. For samme periode ser vi en 

økning på om lag 10 millioner i arbeidsgiveravgift og pensjon. Kommuneadministrasjonen viser 

til at det fra 2011 til 2013 kom store endringer i pensjonssatsene for mange av de ansatte i pleie- 

og omsorgstjenestene. Fra og med 2013 ble pensjonskostnader overført fra et fellesområde i 

regnskapet til de ulike enhetenes regnskapsansvar. I flere av tabellene vi drøfter nedenfor – der 

netto driftsutgift fremstilles på enhetsnivå – fremkommer i tråd med disse forholdene nokså store 

økninger på utgiftsposten arbeidsgiveravgift og pensjon.
11

  

 

De totale lønnsutgiftene økte med 5,3 % fra 2011 til 2013, og kan nok - korrigert for generell 

lønnsvekst - beskrives som marginalt reduserte. Justert for generell lønnsvekst var utgiftene til fast 

lønn antakelig marginalt lavere i 2013 enn i 2011. Også vikarutgiftene økte så svakt at de – justert 

for generell lønnsvekst – nok i realiteten var noe lavere i 2013 enn i 2011. På postene ekstrahjelp 

og overtid tydeliggjør tabellen reduksjoner mellom de to årene.  

 

Ved siden av den ovennevnte økningen i øvrige inntekter, ser vi av tabell 4 at salgsinntektene økte 

noe, mens sykelønnsrefusjonene ble noe redusert fra 2011 til 2013.  

 

Det er viktig å merke seg at pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune fra og med 1. januar 

2013 inneholder ytterligere en enhet; Omsorg Øysamfunn. Hvis vi, som for årene 2011 og 2012, 

trekker Omsorg Øysamfunn ut av netto driftsutgift for 2013 i tabell 4, blir netto driftsutgift snaue 

362,7 millioner kroner (som vist i parentes i bunnlinjen i tabell 4).
12

 Se vedlegg 3 for oversikt over 

netto driftsutgift ved Omsorg Øysamfunn i 2013. Tabell 2 innledningsvis i dette kapittelet tyder på 

bemanningsreduksjoner i pleie- og omsorgstjenestene i Harstad kommune fra 2011 til 2013. Dette 

inntrykket styrkes av kommunens årsmelding for 2013. Ved enhetene vi omtaler i tabellene 

nummerert fra og med 5 til og med 10, synes det å ha vært en bemanningsreduksjon fra 730,9 

årsverk i 2011 til 668,6 årsverk i 2013. Legger en til antall årsverk ved Omsorg Øysamfunn hadde 

pleie- og omsorgstjenestene om lag 699,1 årsverk i 2013. Bemanningsutviklingen fra 2011 til 

2013 drøfter vi på enhetsnivå i forbindelse med tabell 5 til 10 nedenfor. Tabellene - og 

opplysninger vi setter i sammenheng med dem - tydeliggjør dermed på et mer detaljert nivå hvilke 

utviklingstrekk som ligger til grunn for tendensene vi ser i tabell 4 på forrige side.  

 

 
  

                                                 
10

 Den store økningen ser ut til å skyldes et beløp pålydende snaue 38 millioner kroner på art 1728 Kompensasjon 

moms påløpt i investeringsregnskapet, noe som henger sammen med bygging av et nytt sykehjem i Harstad.  
11

 Vi understreker at premieavvik ikke inngår i tallene i delkapittel 4.1.2, da det regnskapsføres på funksjon 170. 
12

 Pleie- og omsorgstjenester på Grytøya, som fra 01.01.13 inngår i Omsorg Øysamfunn, vil da imidlertid ikke inngå, 

til motsetning fra i tallene for 2011 og 2012 (da Grytøya sorterte under Omsorg Nord). Kommuneadministrasjonen 

legger til grunn at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester på Grytøya utgjorde mellom 2 og 3 millioner i 2013. 
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Tabell 5. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Koordinerende enhet. 2011-2013 

Koordinerende enhet R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 4 132 004 4 499 315 5 175 132 25,2 % 

         

Vikar 354 426 238 139 113 243 - 68 % 

  
 

     

Ekstrahjelp                 23 664      

         

Overtid        

         

Annen lønn og godtgjørelse        

         

Arb.giv.avgift og pensjon 761 477 1 032 695 1 322 769                    73,7 % 

SUM LØNNSUTGIFTER            5 271 571            5 770 419               6 611 144                    25,4 % 

     

Varer og tjenester 366 272 543 680 323 617 -11,6 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter        

Sykelønnsrefusjoner -216 273 -34 060 -253 349 17,1 % 

Øvrige inntekter   -3 500    

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond        

Netto driftsutgift 5 421 570 6 276 269 6 681 412 23,2 % 

 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune  

 

I tabell 5 ser vi at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester ved Koordinerende enhet økte 

med 23,2 %; fra drøye 5,4 millioner kroner i 2011 til snaue 6,7 millioner 2013. De viktigste 

årsakene til denne økningen ser ut til å være at utgiftene til fast lønn og arbeidsgiveravgift og 

pensjon økte relativt mye i denne perioden. Tabellen viser en økning i de totale lønnsutgiftene på 

25,4 % fra 2011 til 2013. Harstad kommunes årsmeldinger for 2011 og 2013 tyder på at 

bemanningen ved Koordinerende enhet økte fra 8,8 til 12,6 årsverk fra 2011 til 2013. Ifølge 

kommuneadministrasjonen må bemanningen ses i sammenheng med utvidede arbeidsoppgaver 

tilknyttet samhandlingsreformen. I 2013 ble også en stilling fra kemneren og en stilling fra 

administrasjonen (post og arkiv) overflyttet til koordinerende enhet. Dette forklarer sammen med 

generell lønnsutvikling mye av økningen på fast lønn. Tabellen tydeliggjør videre en vesentlig 

økning i utgiftene til arbeidsgiveravgift og pensjon både i 2012 og 2013. (Se 

kommuneadministrasjonens kommentar på side 13). Det fremgår også av tabell 5 at 

sykelønnsrefusjonene økte noe fra 2011 til 2013. At vikarutgiftene i samme periode ble redusert, 

skyldes i følge kommuneadministrasjonen en bevisst innstramming i bruken av vikarer. Av tabell 

5 fremgår det også at koordinerende enhets utgifter til varer og tjenester ble noe redusert fra 2011 

til 2013.
13

  

 
 

 

                                                 
13

 Fra og med 2012 ble regnskapsansvaret “780 Fellesutgifter” under denne enheten endret til “780 Utskrivningsklare 

pasienter”.  
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Tabell 6. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Helsehuset. 2011-2013 

Helsehuset R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 26 917 950 27 526 064 28 902 613 7,4 % 

         

Vikar 7 537 058 7 574 761 6 173 130 -18,1 % 

         

Ekstrahjelp 894 455 438 967 579 864 -35,2 % 

         

Overtid 869 846 416 071 423 456 -51,3 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 264 229 133 428 234 933 -11,1 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 5 134 393 6 518 458 8 227 408                    60,2 % 

SUM LØNNSUTGIFTER          41 617 931          42 607 479             44 541 404                         7 % 

     

Varer og tjenester 7 007 263 6 610 869 6 556 623 -6,4 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -1 789 597 -2 193 541 -2 269 425 26,8 % 

Sykelønnsrefusjoner -3 189 543 -2 707 456 -2 016 522 -36,8 % 

Øvrige inntekter -276 009 -467 538 -65 435 -76,3 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond -134 158 86 205 -56 117 -58,2 % 

Netto driftsutgift 43 235 887 43 936 288 46 690 528 8 % 

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

Helsehusets netto driftsutgift
14

 til pleie- og omsorgstjenester økte med 8 %; fra drøye 43,2 

millioner kroner i 2011 til snaue 46,7 millioner kroner i 2013. Tabell 6 viser en økning på 7 % i de 

totale lønnsutgiftene, og en tilsvarende økning på posten fast lønn. Justert for den generelle 

lønnsveksten i perioden, kan disse utgiftspostene regnes som om lag uendrede fra 2011 til 2013. 

Kommunens årsmeldinger for årene 2011 og 2013 tyder på at antall årsverk ved Helsehuset som 

helhet ble redusert fra 115,7 i 2011 til 111,5 i 2013. Sett i lys av normal lønnsutvikling i sektoren 

synes utviklingen på posten fast lønn å sannsynliggjøre en slik bemanningsutvikling. Vi henviser 

leseren til administrasjonens kommentarer på side 13 når det gjelder økningen i arbeidsgiveravgift 

og pensjon. Sykelønnsrefusjonene ved de her relevante avdelingene på Helsehuset ble redusert fra 

2011 til 2013. Sykefraværsrapporter revisjonen har fått fra kommuneadministrasjonen viser at det 

samlede sykefraværet (i antall dager), og også langtidssykefraværet
15

, ved de her relevante 

avdelingene på Helsehuset ble noe redusert i perioden. Enhetens utgifter til vikar, ekstrahjelp, 

overtid og annen lønn/godtgjørelse ble også redusert fra 2011 til 2013. Av den totale netto 

driftsutgiften til pleie- og omsorgstjenester ved Helsehuset sto Harstad sykehjem for mer enn 75 % 

                                                 
14

 Følgende ansvar inngår i tabell 6: 1700 Helse og miljøtjenesten administrasjon, 1703 Legetjenester, 1720 

Aktivitetssenteret Jonas Lies gt., 1721 Kafe og aktivitet Olavsgården, 1722 Aktivitetssenteret Kanebogen, 1730 

Habilitering/rehabilitering, 1731 Hjelpemiddellageret, 1750 Harstad sykehjem administrasjon, 1751 Harstad 

sykehjem vedlikehold, 1752 Harstad sykehjem rehab./avlastning, 1761 Harstad sykehjem boavdeling nord, og 1780 

Fellesutgifter leger. 
15

 Fravær av 17 dagers varighet eller lenger, omtaler vi i denne rapporten som «langtidssykefravær».  Fra og med 17. 

sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene (NAV, 2014) 
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i de tre årene. Det fremgår av kommunens årsmelding for alle tre år at Harstad sykehjem har blitt 

tilført ekstra ressurser i forbindelse med etablering av rehabiliteringsavdeling (korttidsavdeling). 

Se for øvrig vedlegg 1.  

 
Tabell 7. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Omsorg Stangnes. 2011-2013 

Omsorg Stangnes R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 46 429 707 46 281 807 47 060 480 1,4 % 

         

Vikar 10 590 101 9 491 261 9 695 116 -8,5 % 

         

Ekstrahjelp 879 439 633 666 758 813 -13,7 % 

         

Overtid 1 427 256 1 185 300 1 633 065 14,4 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 040 063 1 155 509 1 479 906 42,3 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 8 962 591 10 881 904 13 534 203 51 % 

SUM LØNNSUTGIFTER          69 329 157            69 629 447           74 161 583                         7 % 

     

Varer og tjenester 8 972 625 6 516 080 6 524 836 -27,3 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -213 330 -192 714 -216 112 1,3 % 

Sykelønnsrefusjoner -3 148 959 -4 002 611 -3 825 215 21,5 % 

Øvrige inntekter -75 118 -349 121 -1 085 032 1344,4 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond 11 769 -23 366 796 155 576,5 % 

Netto driftsutgift 74 876 144 71 577 715 76 356 215 2 % 
 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

Tabell 7 viser at netto driftsutgift ved Omsorg Stangnes økte med 2 %; fra snaue 74,9 millioner 

kroner 2011 til snaue 76,4 millioner kroner i 2013. Tabellen viser en marginal økning på fast lønn 

fra 2011 til 2013, som justert for generell lønnsøkning innebærer en reell reduksjon. De totale 

lønnsutgiftene økte med 7 %, noe som justert for generell lønnsvekst kan betraktes som å 

innebære at de totale lønnsutgiftene reelt sett var uendrede. Av kommunens årsmeldinger for 2011 

og 2013 fremgår det at antall årsverk ved enheten ble redusert fra 115,9 i 2011 til 103,3 i 2013. I 

2012 ble ifølge kommunens årsmelding enheten nedbemannet med 13,1 årsverk, hovedsakelig fra 

Klubbholmen boliger og hjemmebasert psykiatritjeneste. Kommuneadministrasjonen legger 

imidlertid til grunn at flere av disse nedbemanningene kom relativt sent på året, og gir seg utslag i 

reduserte lønnsutgifter først i regnskapet for 2013. Tabell 7 viser også at enhetens utgifter til vikar 

og ekstrahjelp ble redusert noe over de tre årene, mens overtidsutgiftene økte litt. 

Sykelønnsrefusjonene økte fra 2011 til 2013. Dette henger sammen med at sykefraværet, herunder 

langtidsfraværet, ved enheten økte fra 2011 til 2013. Også ved Omsorg Stangnes ser vi en 

vesentlig økning i arbeidsgiveravgift og pensjon, og vi viser igjen til kommuneadministrasjonens 

kommentar som fremgår på side 13. Av tabell 7 fremgår det videre at enhetens utgifter til varer og 

tjenester ble redusert vesentlig fra 2011 til 2013, og at posten øvrige inntekter økte med over én 

million kroner i samme periode. Se for øvrig vedlegg 1.  
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Tabell 8. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Omsorg Sentrum. 2011-2013 

Omsorg Sentrum R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 68 680 504 66 661 949 62 966 216 -8,3 % 

         

Vikar 16 321 521 14 807 569 14 247 844 -12,7 % 

         

Ekstrahjelp 2 251 758 1 467 664 1 747 512 -22,4 % 

         

Overtid 2 161 796 1 210 395 1 086 864 -49,7 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 981 810 806 356 1 156 878 17,8 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 13 465 003 15 929 507 18 302 615                    35,9 % 

SUM LØNNSUTGIFTER        103 862 392      100 883 440             99 507 929                    - 4,2 % 

     

Varer og tjenester 15 936 752 12 257 017 10 394 401 - 34,8 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -2 697 518 -2 831 532 -2 637 927 - 2,2 % 

Sykelønnsrefusjoner -7 725 074 -5 693 165 -5 943 036 -23,1 % 

Øvrige inntekter -494 285 -669 006 -495 368 0,2 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond   12 899 -11 699  

Netto driftsutgift 108 882 267 103 959 653 100 814 300 -7,4 % 

 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

Netto driftsutgift ved Omsorg Sentrum ble redusert med 7,4 %; fra snaue 108,9 millioner kroner i 

2011 til drøye 100,8 millioner kroner i 2013. Av tabell 8 ser vi reduksjoner på alle utgiftsposter 

bortsett fra arbeidsgiveravgift og pensjon og annen lønn og godtgjørelse, og en reduksjon i de 

totale lønnsutgiftene på 4,2 %.
16

 Harstad kommunes årsmeldinger for 2011 og 2013 viser at antall 

årsverk ved enheten ble redusert fra 174 i 2011 til 137,6 i 2013. Ifølge kommuneadministrasjonen 

ble ansvaret for en tjenestemottaker under avdeling Elveveien
17

 overført til Omsorg Nord, mens 

Olavsgården og Slottet sykehjem ble redusert med henholdsvis 8 og 7 stillinger. Disse endringene 

ga seg først og fremst utslag i 2013-tallene, opplyser kommuneadministrasjonen. I 2013 ble åtte 

sykehjemsplasser ved Olavsgården nedlagt. Samtidig som reduksjonen i sykelønnsrefusjoner 

henger sammen med reduksjonen i bemanning, viser kommunens sykefraværsrapporter at 

langtidssykefraværet ved enheten også i absolutt forstand ble redusert fra 2011 til 2013.
18

 Omsorg 

Sentrums utgifter til annen lønn og godtgjørelse økte noe, mens arbeidsgiveravgift og pensjon 

økte vesentlig fra 2011 til 2013. (Se side 13.) Salgsinntekter og øvrige inntekter var om lag 

uendret fra 2011 til 2013. Se for øvrig vedlegg 1. 

 
  

                                                 
16

 Justert for generell lønnsvekst er reduksjonen i totale lønnsutgifter enda større. 
17

 Avdeling Elveveien er en hjemmetjenesteavdeling for utviklingshemmede brukere. Den aktuelle tjenestemottakeren 

hadde relativt mange stillinger tilknyttet tjenestene sine.  
18

 Det samlede sykefraværet økte imidlertid i relativ forstand, fra 11,5 % til 12,5 %.  
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Tabell 9. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Omsorg Sør, 2011-2013 

Omsorg Sør R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 60 505 998 62 268 559 66 094 854 9,2 % 

         

Vikar 15 580 877 18 938 742 18 335 293 17,7 % 

         

Ekstrahjelp 3 146 819 2 204 385 1 272 078 -59,6 % 

         

Overtid 3 046 552 2 641 674 1 470 106 -51,7 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 971 734 2 008 038 1 976 463 0,2 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 11 895 380 15 185 302 19 998 614 68 % 

SUM LØNNSUTGIFTER          96 147 360       103 246 700           109 147 408                    13,5 % 

     

Varer og tjenester 6 807 974 6 998 170 6 460 949 -5,1 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -2 444 912 -2 697 836 -2 764 469 
 

13,1 % 
 

Sykelønnsrefusjoner -6 274 368 -6 709 509 -6 079 470 -3 % 

Øvrige inntekter -445 828 -1 385 717 -192 965 -56,7 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond   -8 846 -21 154  

Netto driftsutgift 93 790 226 99 442 962 106 550 299 13,6 % 

 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

Tabell 9 viser økning i netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester ved Omsorg Sør på 13,6 %; 

fra snaue 93,8 millioner kroner i 2011 til ca. 106, 5 millioner kroner i 2013. I tabellen 

fremkommer økninger på fast lønn og vikarutgifter, men også reduksjoner på ekstrahjelp og 

overtid. De totale lønnsutgiftene økte med 13,5 % over de tre årene. Av årsmeldingene for 2011 

og 2013 fremgår det at antall årsverk ved enheten ble redusert fra 156,6 til 148,1 i samme periode. 

I følge kommunens årsmelding for 2012 ble det i dette året gjort nedbemanning på fem stillinger 

ved Knorrebakken, noe som i følge kommuneadministrasjonen først ga seg regnskapsmessige 

utslag i 2013. Flere av stillingene som ble fjernet i 2012, var ifølge kommuneadministrasjonen 

vakante stillinger. Dette bidrar trolig til at nedbemanningene ikke ga større utslag på 

lønnsutgiftene enn de gjorde, fra 2011 til 2013. Av tabellen fremgår en svært stor økning i 

enhetens utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. (Se side 13.) Mens salgsinntektene ved enheten 

økte noe fra 2011 til 2013, ble de øvrige inntektene mer enn halvert. Sykelønnsrefusjonene ble 

marginalt redusert fra 2011 til 2013, på tross av at langtidsfraværet ved enheten økte nokså 

sterkt.
19

 Kommuneadministrasjonen legger til grunn at dette kan skyldes at refusjoner har blitt 

regnskapsført på feil ansvar eller at refusjonskrav (for 2013) kan ha blitt sendt til NAV etter 

fristen. For enkelte arbeidstakere med kroniske lidelser har også arbeidsgiver fritak for 

arbeidsgiverperioden. Utviklingen i sykelønnsrefusjoner kan dermed også skyldes at enheten fikk 

                                                 
19

 Langtidssykefraværet ved Omsorg Sør økte med 18 % mellom de to årene.  
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refusjoner for mer av det totale sykefraværet i 2011, ved at en større andel av korttidsfraværet ga 

refusjoner i 2011. Se for øvrig vedlegg 1. 

   
Tabell 10. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Omsorg Nord, 2011-2013 

Omsorg Nord R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 60 808 301 64 185 089 66 248 350 8,9 % 

         

Vikar 17 369 562 20 209 069 19 812 173 14,1 % 

         

Ekstrahjelp 2 773 652 1 473 467 1 510 013 -45,6 % 

         

Overtid 4 209 658 2 821 135 1 947 567 -53,7 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 306 240 1 076 442 944 253 -27,7 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 12 001 308 15 337 069 19 844 873 65,4 % 

SUM LØNNSUTGIFTER          98 468 721      105 102 271           110 307 229                        12 % 

     

Varer og tjenester 7 453 731 7 143 329 6 785 135 -9 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -2 629 703 -2 548 845 -2 414 261 -8,2 %  

Sykelønnsrefusjoner -5 879 792 -7 182 985 -6 798 566 15,6 % 

Øvrige inntekter -431 301 -627 111 -911 320 111,3 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond -26 450 25 450 0  

Netto driftsutgift 96 955 206 101 912 109 106 968 217 10,3 % 

 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   
 

Av tabell 10 fremgår det at netto driftsutgift ved Omsorg Nord økte med 10,3 %; fra snaue 97 

millioner kroner i 2011 til snaue 107 millioner kroner i 2013. Tabellen viser økninger på 

utgiftspostene fast lønn, vikar og - i stor grad – på arbeidsgiveravgift og pensjon. (Se side 13.) De 

totale lønnsutgiftene ved Omsorg Nord økte med 12 % fra 2011 til 2013. Ifølge kommunens 

årsmeldinger for 2011 og 2013 ble antall årsverk ved enheten marginalt redusert fra 158,9 i 2011 

til 155,5 i 2013. Enheten overtok blant annet ansvaret for den tidligere nevnte tjenestemottakeren 

ved avdeling Elveveien i 2012. Tabell 10 viser også at enhetens utgifter forbundet med 

ekstrahjelp, overtid og annen lønn og godtgjørelse ble redusert i perioden. Mens salgsinntektene 

ble noe redusert, hadde enheten en drøy dobling av øvrige inntekter fra 2011 til 2013. 

Sykelønnsrefusjonene økte noe fra 2011 til 2013, på tross av en vesentlig reduksjon i 

langtidssykefraværet. Også dette kan ha flere ulike årsaker – herunder feilføringer av refusjoner 

eller (i 2011) innsending av refusjonskrav til NAV etter utløpt frist – ifølge 

kommuneadministrasjonen. Se for øvrig vedlegg 1.  
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Tabell 11. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, tekniske enheter, 2011-2013 

Tekniske enheter R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 1 640 413 1 906 250 257 528 -84,3 % 

         

Vikar 680 774 409 735 5 712 -99,2 % 

         

Ekstrahjelp 259 54 690 -10 859
20

  

         

Overtid 11 206 3 729 17 235 53,8 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 352 1 561 1 888 737 1297 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 353 214 416 506 544 350                    54,1 % 

SUM LØNNSUTGIFTER             2 687 218              2 792 471                2 702 703                      0,6 % 

     

Varer og tjenester 9 470 168 9 535 708 10 007 755 5,7 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -65 481 -66 613 -124 727 90,5 % 

Sykelønnsrefusjoner -108 858 -103 555 -93 741 -13,9 % 

Øvrige inntekter -300 000 -7 385 0  

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond 244 579      

Netto driftsutgift 11 927 626 12 150 626 12 491 990 4,7 % 

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

I tabell 11 har vi samlet regnskapsførte utgifter til pleie- og omsorgstjenester ved tekniske enheter. 

Tabellen viser driftsutgifter til renhold, prosjektledere, vedlikehold og omsorgsboliger, samt 

“fellesutgifter” og “prosjektkostnader”
21

. Av tabellen ser vi en økning i netto driftsutgifter til 

pleie- og omsorgstjenester på 4,7 % fra 2011 til 2013. Økningen har funnet sted på tross av 

vesentlige reduksjoner i fast lønn og vikar. Utgiftspostene med de største absolutte økningene er 

annen lønn og godtgjørelse, arbeidsgiveravgift og pensjon, og varer og tjenester. De totale 

lønnsutgiftene var omtrent uendrede fra 2011 til 2013. Mens salgsinntektene økte noe, ble øvrige 

inntekter redusert til null fra 2011 til 2013. Sykelønnsrefusjonene ble noe redusert i perioden.  

 

Økningen i netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester ved tekniske enheter fra 2011 til 2013 

skyldes økte vedlikeholdsutgifter og økninger på ansvaret 1480 Fellesutgifter. Se for øvrig 

vedlegg 1.  

 

 
  

                                                 
20

 Det negative beløpet på denne posten skyldes trolig feilføringer i forbindelse med omposteringer i regnskapet. 
21

 Sistnevnte ansvarstype inngår ikke i regnskapstallene for 2013. 
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Tabell 12. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, øvrige enheter, 2011-2013 

Øvrige enheter R 2011 R 2012 R 2013  
Endring '11-'13 
i % 

          

Fast lønn 408 770 1 071 627 444 194 8,7 % 

         

Vikar 0 21 483 88 262  

         

Ekstrahjelp   1 693 0  

         

Overtid 1 183 8 795 16 676 1310 % 

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 936 202 1 737 449 1 496 958 -22,7 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 160 492 283 237 206 552                28,7 % 

SUM LØNNSUTGIFTER            2 506 647                  3 124 284               2 252 642               - 10,1 % 

     

Varer og tjenester 2 572 229 1 118 790 732 231 -71,5 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter        

Sykelønnsrefusjoner -56 566 -39 220 -4 346 -92,3 % 

Øvrige inntekter -140 000 -138 206 0  

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond        

Netto driftsutgift 4 882 310 4 06 5648 2 980 527 -39 % 

Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

Tabell 12 viser netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester ved øvrige enheter, og inneholder 

regnskapsførte utgifter tilknyttet avlastning, barnevern, administrasjon (hjelpetjenesten), 

Kanebogen fritidsklubb (inngår i 2012-tallene) og fellesutgifter fra området “kultur og ungdom”. 

Av tabellen fremgår det at netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester ved disse øvrige 

enhetene ble redusert fra snaue 4,9 millioner kroner i 2011 til snaue 3 millioner kroner i 2013. 

Dette skyldes tilsynelatende først og fremst at utgiftsposten varer og tjenester ble vesentlig 

redusert i løpet av disse tre årene, noe som antakelig henger sammen med at det av de her 

relevante ansvarene i 2013 kun var på ansvarene for hjelpetjeneste og avlastning at det ble 

regnskapsført beløp på KOSTRA-funksjonene for pleie- og omsorgstjenester (i motsetning til i de 

to forutgående årene). Videre ble de totale lønnsutgiftene redusert med 10,1 % over de tre årene. 

Se for øvrig vedlegg 1.  

 

I tabell 13 på neste side fremkommer netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester ved 

administrative enheter i Harstad kommune, fra 2011 til 2013. Tabellen viser svakt voksende 

negative totalbeløp, som i realiteten betyr en svakt voksende netto driftsinntekt fra pleie- og 

omsorgstjenestene ved administrative enheter i 2011, 2012 og 2013. Videre viser tabellen 

reduserte utgifter til fast lønn, vikar og arbeidsgiveravgift og pensjon. Kommuneadministrasjonen 

legger til grunn at antall årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenestene ble redusert ved de 

administrative enhetene, blant annet som resultat av at noen årsverk ble flyttet til koordinerende 

enhet (som nevnt ovenfor).  Sammen med en nokså stabil utvikling fra 2011 til 2013 på inntekts- 
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og refusjonssiden, bidrar de ovennevnte reduksjonene i utgifter til en svakt voksende netto 

driftsinntekt ved administrative enheter i samme periode. Se for øvrig vedlegg 1.  

 
Tabell 13. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester, Administrative enheter, 2011-2013 

Administrative enheter R 2011 R 2012 R 2013 
Endring '11-'13 i 
% 

          

Fast lønn 4 548 431 1 765 196 1 840 182 -59,5 % 

         

Vikar 143 147 65 602 65 742 -54,1 % 

         

Ekstrahjelp 3 887   0  

         

Overtid 919 6 007 0  

         

Annen lønn og godtgjørelse 1 079 217 1 496 771 1 424 310 32 % 

         

Arb.giv.avgift og pensjon 789 351 472 062 503 566                  -36,2 % 

SUM LØNNSUTGIFTER            6 564 952           3 805 638                3 833 800                 - 41,6 % 

     

Varer og tjenester 10 005 425 10 129 988 10 859 774 8,5 % 

         

Refusjoner/inntekter        

Salgsinntekter -27 870 091 -22 904 060 -27 871 774 0,0 % 

Sykelønnsrefusjoner -1 296 534 -246 931 -186 114 -85,6 % 

Øvrige inntekter -43 471 506 -43 044 944 -43 090 697 -0,1 % 

Avsetning(+) til/bruk(-) av fond -174 076 -478 996 -672 302 286,2 % 

Netto driftsutgift -56 241 830 -52 739 305 -57 127 313 1,6 % 

 Kilde: Kommuneregnskapene for 2011, 2012 og 2013, Harstad kommune   

 

4.1.3 Ressurskrevende tjenester 

De fleste kommuner i Norge har innbyggere som av ulike årsaker mottar såkalte “ressurskrevende 

tjenester”. Dette er tjenester som ytes til personer med omfattende hjelpebehov. Eksempelvis kan 

enkelte tjenestemottakere ha behov for heldøgns pleie og bistand. Som et utjevnende tiltak, samt 

for å sikre mottakerne gode tjenester, gir staten refusjon til kommunene for 80 % av utgiftene pr. 

mottaker, over et bestemt innslagspunkt. Innslagspunktet har de siste årene økt jevnt. Tabell 14 

nedenfor viser antall mottakere av, netto driftsutgift til, og kommunens egenutgift til 

ressurskrevende tjenester i Harstad kommune i 2011, 2012 og 2013.  

 
Tabell 14. Ressurskrevende tjenester: Antall mottakere og kommunal egenutgift. Harstad, 2011-2013 

 Antall 

tjenestemottakere 

Netto utgift Egenutgift (etter 

refusjon) 

Egenutgift per 

mottaker 

2011 48 83 778 000 kr 52 660 000 kr  1 097 083 kr 

2012 34 71 706 000 kr 40 862 000 kr  1 201 824 kr 

2013 42 85 894 000 kr 50 115 000 kr 1 193 214 kr 

Kilde: KomRev NORD 
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I tabell 14 på forrige side fremkommer det at antallet mottakere av ressurskrevende tjenester i 

Harstad kommune var på sitt høyeste i det første av de tre årene, for så å synke vesentlig til 2012 

og deretter stige betydelig igjen til 2013. Kommunens egenutgift – altså etter at refusjoner er 

trukket fra nettoutgiften til ressurskrevende tjenester – var også høyest i 2011. Harstad kommunes 

refusjoner for ressurskrevende tjenester i 2011 og 2012 har imidlertid ikke blitt inntektsført helt 

rettidig. Kommunen har i perioden 2011-2013 jobbet med å komme frem til en bedre metode som 

skal bidra til at grunnlaget for refusjoner blir mest mulig korrekt. Bakgrunnen for dette er at 

KomRev NORD tidligere har påpekt feil i kravene kommunen har fremsatt overfor staten. Etter 

dette har kommunen gjennomgått tidligere krav som ikke var foreldet, og krevd ytterligere 

refusjoner for ressurskrevende tjenester.  Dette medfører at refusjoner pålydende om lag 6 

millioner kroner – for refusjonsberettingede utgifter påløpt i perioden 2008 til 2010 – er 

inntektsført i kommunens regnskap for 2011. Imidlertid har kommunen også gjort gjeldende et 

etterkrav på om lag 6 millioner kroner for refusjonsberettigede utgifter påløpt i 2011, som ikke ble 

inntektsført det året. Dermed er den regnskapsførte netto driftsutgiften til pleie- og 

omsorgstjenester i Harstad kommune i 2011 – slik denne fremgår i tabell 4 – i og for seg 

beskrivende for kommunens driftsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene dette året. Se for øvrig 

tabell 26 i delkapittel 4.2.3 nedenfor.    

 

4.1.4 Oppsummering av Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenester 

Den regnskapsførte netto driftsutgiften til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune ble 

redusert fra drøye 404,2 millioner kroner i 2011 til drøye 384,5 millioner kroner i 2013. De 

viktigste årsakene til reduksjonen var 

 

 vesentlig økte inntekter i 2013, hovedsakelig i form av momskompensasjon pålydende 38 

millioner kroner 

 redusert antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene fra 2011 til 2013 

o justert for lønnsvekst: marginalt reduserte totale lønnsutgifter fra 2011 til 2013. 

 reduserte utgifter til varer og tjenester, som i stor grad skyldes reduksjoner i tjenestekjøp i 

forbindelse med avlastning 

 synkende samlet sykefravær fra 2011 til 2013 

 litt lavere nettoutgift i forbindelse med ressurskrevende tjenester i 2013 enn i 2011 

 

 

Se for øvrig kapittel 6.  
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4.2 Sammenliknende KOSTRA-analyse 

 

Forutsetninger for sammenlikning 

I dette delkapittelet sammenlikner vi KOSTRA-indikatorer for Harstad kommune, KG13, 

Steinkjer kommune, Molde kommune og landets øvrige kommuner utenom Oslo. Det er verdt å 

merke seg at KG13 består av landets største kommuner utenom de fire største byene. KG13 er 

dermed en relativt heterogen KOSTRA-gruppe. KG13 rommer både store kommuner som Bærum 

og Fredrikstad og relativt sett mindre kommuner som Fjell og Nøtterøy. Harstad er en av de 

befolkningsmessig minste kommunene i gruppen. Den gjennomsnittlige kommunen i KG13 hadde 

i 2013 om lag 40 700 innbyggere. Harstad kommune hadde samme år drøye 24 400 innbyggere. 

Den største kommunen i KG13 – Bærum – hadde i 2013 snaut 118 600 innbyggere. Vi oppfordrer 

leseren til å lese kapittel 4.2 med denne interne størrelsesvariasjonen i KG13 i mente. 

Sammenlikningskommunene Steinkjer og Molde tilhører begge KG13, og hadde i 2013 tilnærmet 

like mange innbyggere
22

 som Harstad kommune. Revisjonen anser dermed Steinkjer og Molde 

kommune som hensiktsmessige sammenlikningskommuner, selv om ingen kommuner i realiteten 

er “helt like”.  

 

Begrepet “netto driftsutgift” er ikke det samme i KOSTRA som i våre fremstillinger i delkapittel 

4.1 ovenfor. I KOSTRA inngår – til forskjell fra i tabell 4-15 – avskrivninger og kompensasjon for 

moms påløpt i investeringsregnskapet. I tillegg er det viktig å merke seg at KOSTRA-tallene for 

(f.o.m. 01.01.13) kommune 1903 Harstad ikke er direkte sammenliknbare med KOSTRA-tallene 

(t.o.m. 31.12.2012) kommune 1901 Harstad, etter at Harstad kommune og tidligere Bjarkøy 

kommune ble sammenslått f.o.m. 1.1.2013. I tabell 15 nedenfor viser vi KOSTRA-registrert netto 

driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune (1901) for 2011 og 2012 og i Harstad 

kommune (1903) for 2013. Vi viser også netto driftsutgift i Harstad kommune fra tabell 4 i 

delkapittel 4.1, samt estimert (est.) netto driftsutgift inkl. avskrivninger og momskompensasjon for 

pleie- og omsorgstjenestene uten Omsorg Øysamfunn i 2013.  

 
Tabell 15. Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester (i 1000 kr) 2011-2013, Harstad kommune  

Netto driftsutgift, 

pleie- og 

omsorgstjenester 

2011 2012 2013 (1903 Harstad) 

1901 Harstad 1901 Harstad Inkl. Øysamfunn Ekskl. 

Øysamfunn (est.) 

KOSTRA 412 926 425 667 429 896 408 701 

Tabell 4 (Regnskap) 404 233 414 158 384 504 362 688 
Kilde: KOSTRA og Harstad kommunes regnskap 2011, 2012 og 2013 

 

De tre beløpene som er uthevet i fet type i tabell 15 utgjør i KOSTRA grunnlaget for verdiene på 

indikatorene vi presenterer og analyserer nedenfor. I KOSTRA-tallet for 2013 (tabellens tredje 

kolonne) for kommune 1903 Harstad inngår også Omsorg Øysamfunn. Sammenlikner vi dette 

KOSTRA-tallet med det for 2012, ser vi en svakt økende netto driftsutgift (1 % økning) i 2013. 

Estimatet som inngår i kolonnen helt til høyre er basert på at netto driftsutgift ved Omsorg 

Øysamfunn er trukket ut. Dette estimatet er direkte sammenliknbart med KOSTRA-tallene for 

2011 og 2012, og impliserer at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester (ekskl. Omsorg 

Øysamfunn) faktisk ble redusert fra 2011 til 2013. I de videre fremstillingene legger vi imidlertid 

den faktiske organiseringen f.o.m. 1.1. 2013 til grunn i analysen av 2013, slik SSB også gjør i 

KOSTRA. 

                                                 
22

 Steinkjer hadde om lag 21 500 innbyggere og Molde hadde ca. 26 000 innbyggere. 
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4.2.1 KOSTRA-indikatorene for prioritering 

Prioritering defineres i Håndbok i bruk av KOSTRA-tall (KRD-2001) som uttrykk for hvordan 

kommunen “velger”
23

 å disponere de tilgjengelige ressursene mellom tjenestene, eksempelvis 

hvor mye ressurser som skal brukes på grunnskoleopplæring, hvor mye som skal brukes på pleie 

og omsorg, og så videre. Én indikasjon på kommunens prioritering av de ulike tjenesteområdene 

kan en få ved å se på hvor stor andel av kommunens netto driftsutgifter som går til det enkelte 

tjenesteområdet. Diagram 1 nedenfor viser fordelingen av total netto driftsutgift i 2013 på de ulike 

tjenesteområdene i Harstad kommune.  

 
Diagram 1. Fordeling av netto driftsutgifter i Harstad kommune, 2013, i prosent

24
 

  
Kilde: KOSTRA 

 

Diagrammet ovenfor viser at tjenesteområdene “helse og omsorg”
25

 og “grunnskoleopplæring” 

utgjorde de klart største andelene av Harstad kommunes totale netto driftsutgift i 2013. At disse to 

tjenesteområdene står for så store utgiftsandeler er også typisk for landets øvrige kommuner. 

Tabell 16 nedenfor viser netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale 

netto driftsutgifter for Harstad kommune, KG13 og landet u/Oslo, i 2011, 2012 og 2013.  

 
Tabell 16. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, 2011-2013 

Enhet 2011 2012 2013 

Harstad kommune 37,3 36,7 34,3 

KG13 (gjennomsnitt) 30,4 30,8 30,2 

Landet u/Oslo (gjennomsnitt) 31,2 31,6 30,6 

 Kilde: KOSTRA 

Av tabellen på forrige side fremgår det at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene har 

utgjort en større andel av total netto driftsutgift i Harstad kommune de siste tre årene - men i 

avtakende grad - sammenliknet med gjennomsnittene for både KG13 og landet u/Oslo. Inntrykket 

                                                 
23

 Som vi viser nedenfor er det imidlertid utilstrekkelig å se prioriteringsindikatorene utelukkende som uttrykk for 

bevisste, politiske prioriteringer. 
24

 Det totale antall prosent i diagrammet er noe høyere enn 100. Dette skyldes utregningstekniske forhold i KOSTRA. 
25

 Området “Helse og omsorg” inkluderer i KOSTRA også forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, annet 

forebyggende helsearbeid, diagnose, behandling og re-/habilitering, medfinansiering somatiske tjenester (fra og med 

2013) og akutthjelp helse- og omsorgstjenesten (fra og med 2013). Som det fremgår av tabell 16 er imidlertid langt 

over halvparten av netto driftsutgift til “helse og omsorg” i realiteten tilknyttet pleie- og omsorgstjenester, slik disse er 

definert i KOSTRA.  

7,4 

13,4 

23,5 

40,6 

5,8 

3,9 
4,3 

5 

Administrasjon og styring

Barnehage

Grunnskoleopplæring

Helse og omsorg

Sosialtjenester

Barnevern

Kultur

Annet
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av ressursmessig høyt prioriterte pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune styrkes av de tre 

prioriteringsindikatorene vi viser i tabell 17, der sammenlikningen også inkluderer Steinkjer 

kommune og Molde kommune.  

 
 Tabell 17. Prioriteringsindikatorer for pleie og omsorgstjenestene, 2013 

Prioritering, pleie- og omsorgstjenester 1903 

Harstad 

 KG13 1702 

Steinkjer 

1502 

Molde 

Landet 

uten Oslo 

2013 2013 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten, konsern 
17589 14366 13791 17213 15508 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og over, konsern 387993 341670 254499 355848 348990 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over, konsern 118527 105121 82115 116793 109686 

 

Tabell 17 viser for det første at Harstad kommunes netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 

pleie- og omsorgtjenesten, konsern, i 2013 var høyere enn i samtlige sammenlikningsenheter. Som 

vi viser til i kapittel 3.1.1 kan det være flere årsaker til at en kommune har høyere eller lavere 

verdier sammenliknet med sammenliknbare kommuner, når det gjelder KOSTRA-indikatorene for 

prioritering. En kommune kan for eksempel ha relativt høye inntekter, som muliggjør både en raus 

tildelingspraksis og/eller høy kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. KOSTRA-indikatorer for 

årene 2011 til 2013 viser at Harstad kommune hadde noe høyere brutto driftsinntekter og frie 

inntekter pr. innbygger enn gjennomsnittlig for KG13. Ifølge kommuneadministrasjonen har 

Harstad kommunes rykte som en “god pleie- og omsorgskommune” medført at flere mennesker 

med behov for pleie- og omsorgstjenester har flyttet til Harstad kommune i løpet av de siste årene. 

Slike sammenhenger kan naturligvis resultere i en befolkning med større behov enn “normalt” i 

enkelte kommuner.  En viktig årsak til at Harstad kommunes verdi på den øverste indikatoren var 

høyere enn i KG13 (som er den klart viktigste sammenlikningsenheten), var at Harstad kommunes 

andel innbyggere i alderen 67 år og over var litt høyere enn gjennomsnittet for KG13 i 2013
26

. 

Dette var også tilfellet i de to forutgående årene. Selv om pleie- og omsorgstjenestene både i 

Harstad og andre kommuner har tjenestemottakere som er under 67 år gamle, utgjør befolkning i 

alderen 67 år og over en stor majoritet blant mottakere av pleie- og omsorgstjenester. Denne delen 

av befolkningen er pleie- og omsorgstjenestenes primære målgruppe.    

 

Også på de to indikatorene i tabell 17 der netto driftsutgift er fordelt på nettopp innbyggere i 

alderen 67 år og over eller 80 år og over, lå imidlertid Harstad kommune i 2013 høyere enn 

samtlige sammenlikningsenheter. At Harstad kommune hadde høyere verdi enn sammenliknings-

enhetene på de tre indikatorene vi viser i tabell 17, var også tilfellet i 2012 og 2011.
27

 Dette må 

skyldes andre forhold enn befolkningssammensetning. En medvirkende årsak kan være den vi 

synliggjør bl.a. i tabell 19 nedenfor, nemlig at Harstad kommune fra 2011 til 2013 ga pleie- og 

omsorgstjenester til en større andel av målgruppen (innbyggere i alderen 67 år og over), 

sammenliknet med gjennomsnittet i KG13. Kommuneadministrasjonen uttaler også at Harstad 

kommune i de siste årene har levert tjenester av bedre kvalitet enn hva lovverket som regulerer 

pleie- og omsorgstjenestene, stiller krav om. Kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene i Harstad 

kommune er imidlertid ikke et tema i undersøkelsene denne rapporten bygger på.  

Diagram 2 viser utviklingen i Harstad kommune, KG13 og landet u/Oslo på indikatoren netto 

driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og eldre, over de siste tre årene. 

 
 

                                                 
26

 I 2013 utgjorde innbyggere i alderen 67 år og over 14,8 % av befolkningen i Harstad kommune, og 13,7 % i KG13.   
27

 Se vedlegg 2 
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Diagram 2. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og eldre, 2011 - 2013 

 
 

Diagram 2 tydeliggjør at Harstad kommunes netto driftsutgift til pleie og omsorg pr. innbygger i 

alderen 67 år og eldre har vært høy de siste tre årene, sammenliknet med gjennomsnittene i både 

KG13 og landet u/Oslo. Harstad kommunes ressursbruk pr. innbygger i denne primære 

målgruppen var godt over gjennomsnittlig høy i 2011, for deretter å nærme seg de to 

gjennomsnittene frem mot 2013. Denne tilnærmingen mot gjennomsnittet må først og fremst ses 

som resultat av at netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester – på tross av innlemmelsen av 

Omsorg Øysamfunn (Bjarkøy) - kun vokste svakt fra 2012 til 2013. 

 

Prioritering av de ulike tjenestetypene 

Tabell 18 nedenfor indikerer at Harstad kommune, sammenliknet med gjennomsnittene for KG13 

og landet utenom Oslo, i 2013 prioriterte sine tjenester til hjemmeboende litt høyere. I tabellen ser 

vi at (netto driftsutgift til) tjenester til hjemmeboende utgjorde en større andel av netto 

driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune, sammenliknet med KG13 og 

landet utenom Oslo. Kun Steinkjer kommune fremsto med mer “hjemmetjenesteorienterte” pleie- 

og omsorgstjenester enn Harstad dette året. Netto driftsutgift til institusjonstjenester sto i samme 

år for en marginalt høyere andel av netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Harstad 

kommune, sammenliknet med gjennomsnittet for KG13.  

 
Tabell 18. Andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorgstjenestene, fordelt etter underområde, 2013 

Prioritering, pleie- og 

omsorgstjenester 
1903 

Harstad 

 

2013 

KG13 

 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

 

2013 

1502 

Molde 

 

2013 

Landet uten 

Oslo 

 

2013 
Institusjoner (f253+261) - andel av netto 

driftsutgifter til plo, konsern 43,7 43,2 39,9 50,7 45 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 

andel av netto driftsutgifter til plo, 

konsern 53,2 51,1 58,1 44,7 49,9 

Aktivisering, støttetjenester (f234) - 

andel av netto driftsutgifter til plo, 

konsern 3,1 5,7 2 4,6 5,2 

Kilde: KOSTRA 

 

Aktivisering og støttetjenester utgjorde i 2013 en lavere andel av total netto driftsutgift til pleie- 

og omsorgstjenester i Harstad kommune sammenliknet med gjennomsnittet både i KG13 og landet 
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utenom Oslo.
28

 KOSTRA-tallene for 2011 og 2012 viser liknende – men litt større - forskjeller 

mellom Harstad kommune og gjennomsnittene for KG13 og landet utenom Oslo når det gjelder 

prioritering av hjemmetjenestene. Når det gjelder institusjonstjenestene, gikk Harstad kommune 

fra i 2011 og 2012 å prioritere disse lavere enn KG13, til i 2013 å ligge høyere enn KG13 på 

indikatoren øverst i tabell 18.
29

   

 

 

Oppsummering prioritering 

Samlet sett gir prioriteringsindikatorene vi presenterer og drøfter ovenfor, grunnlag for å 

konkludere med at Harstad kommune fra 2011 til 2013 generelt prioriterte sine pleie- og 

omsorgstjenester høyere enn i sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og 

sammenliknbare kommuner var imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. 

 

At Harstad kommune altså brukte mer ressurser på pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittlig 

for KG13, skyldes at kommunen i disse tre årene hadde en relativt sett større primær målgruppe 

for tjenestene (innbyggere i alderen 67 år og over), enn KG13. 

 

At Harstad kommunes netto driftsutgift pr. innbygger i målgruppen sank fra 2011 til 2013, skyldes 

den svake veksten i netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i kommunen mellom disse to 

årene, og at antall innbyggere i målgruppen samtidig økte over de tre årene. Dermed ble også 

forskjellene i indikatorverdiene for prioritering mellom Harstad kommune og KG13 redusert fra 

2011 til 2013. 

 

Når Harstad kommune likevel i samtlige år brukte mer ressurser enn gjennomsnittlig i KG13 på 

pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger i den primære målgruppen, kan dette skyldes en høyere 

kvalitet enn gjennomsnittlig i tjenestene som gis. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken pr. 

innbygger i målgruppen er nok imidlertid dekningsgradene vi viser i delkapittel 4.2.2 nedenfor: 

Harstad kommune ga i 2011, 2012 og 2013 pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere 

enn hva som i samme periode var gjennomsnittlig for KG13.   

 

Kommunen prioriterte tjenester til hjemmeboende høyere enn gjennomsnittlig for KG13 i denne 

perioden, og passerte så vidt gjennomsnittet for KG13 når det gjaldt prioritering av 

institusjonstjenester i 2013. Aktivisering/støttetjenester ble prioritert lavere i Harstad enn 

gjennomsnittlig i KG13, og forskjellen økte fra 2011 til 2013.  

 

 

  

                                                 
28

 Kommuneadministrasjonen opplyser riktignok at noe støttekontaktvirksomhet har blitt utført av hjemmetjeneste-

personale, grunnet svak rekruttering av støttekontakter. Dette forholdet påvirker nok fordelingen i tabell 18.  
29

 Se vedlegg 2 
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4.2.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader 

KOSTRA-indikatorene for dekningsgrader skal si noe om hvor stor andel av en tjenestes 

målgruppe som mottar den aktuelle tjenesten. I tabell 19 viser vi tre dekningsgradsindikatorer for 

hjemmetjenestene i Harstad kommune og de fire sammenlikningsenhetene for 2013.  

 
Tabell 19. Antall mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere i ulike aldersintervaller, 2013 

 
Dekningsgrader, hjemmetjenester 

1903 

Harstad 

2013 

KG13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 

Molde 

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 

0-66 år 
22 19 25 16 20 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 

67-79 år 
79 66 85 59 72 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 

80 år og over 
415 321 408 303 339 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 19 viser at Harstad kommune i 2013 ga hjemmetjenester til flere av sine innbyggere enn 

gjennomsnittlig i KG13, i særdeleshet i aldersintervallet “80 år og over”. Av de øvrige 

sammenlikningsenhetene skiller Molde seg ut med det klart laveste antallet hjemmetjeneste-

mottakere totalt pr. 1000 innbyggere i 2013. KOSTRA-tallene for 2011 og 2012 viser tilsvarende 

forskjeller som de som fremgår av tabell 19.
30

 Tabell 19 styrker inntrykket av relativt 

hjemmetjenesteorienterte pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune. I årsmeldingene for 

2011, 2012 og 2013 legger kommunen til grunn at behovet for hjemmetjenester er økende. Det 

vises til at dette henger sammen med utviklingen i antall eldre, antall enslige, tidligere 

utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten i anledning samhandlingsreformen, samt sammensatte 

sykdomstilstander og antall sykehjemsplasser. 

 
Tabell 20. Andelsindikatorer for institusjonsbeboere og institusjonsplasser, 2013  

 

Dekningsgrader, institusjonstjenester 
1903 

Harstad 

2013 

KG13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 

Molde  

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 

Andel innbyggere 67 år og over som er  

beboere på institusjon 
5,3 4,8 4,1 6,1 5,3 

Andel innbyggere 67-79 år som er  

beboere på institusjon 
1,2 1,4 1,5 1,7 1,6 

Andel innbyggere 80 år og over som  

er beboere på institusjon 
14,7 12,3 9,7 15,3 13,5 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 

80 år og over 
18,5 16,5 12,2 20,9 18,5 

Andel beboere i institusjon av antall plasser 

(belegg) 
96,1 99,7 104,9 96,5 96,5 

Kilde: KOSTRA  

 

Tabell 20 viser dekningsgradsindikatorer for institusjonstjenestene i Harstad kommune og 

sammenlikningsenhetene for 2013. Verdiene på de tre øverste indikatorene i denne tabellen viser 

at institusjonstjenestene i Harstad kommune i 2013 sammenliknet med gjennomsnittet i KG13 

dekket en noe større andel av målgruppen, fordi andelen innbyggere i alderen 80 år og over som 

var beboere på institusjon var større i Harstad kommune.  Det fremgår imidlertid av de to nederste 

indikatorene i samme tabell at kommunens institusjonstjenester hadde kapasitet til å dekke en 

større andel av målgruppen enn de faktisk gjorde dette året. I tabellen skiller på denne måten 

kommunene Harstad og Steinkjer seg ut med det en kan kalle “motsatte utfordringer” for 

                                                 
30

 Se vedlegg 2 
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institusjonstjenesten, - overkapasitet (ledige plasser) i Harstad og underkapasitet (flere beboere 

enn plasser) i Steinkjer. Et “underbelegg” i pleie- og omsorgstjenestene ser vi imidlertid at også 

kjennetegnet både Molde kommune og gjennomsnittet for landet utenom Oslo i 2013. Molde 

kommune fremstår i tabell 20 som den mest “institusjonsorienterte” pleie- og omsorgskommunen.  

KOSTRA-tallene for 2012 og 2011 viser at Harstad kommunes institusjonstjenester dekket en litt 

større andel av målgruppen (innbyggere i alderen 67 år eller eldre) enn i sammenliknbare 

kommuner (i KG13). Det fremgår også av KOSTRA-tallene (se vedlegg 2) at “underbelegget” i 

Harstad kommunes institusjoner var særlig stort i 2012, før det altså ble redusert i retning av et 

landsgjennomsnitt i 2013.  

 

Oppsummering dekningsgrader 

Dekningsgradene i Harstad kommunes hjemmetjeneste var over gjennomsnittlig høye i perioden 

2011 til 2013. Dekningsgradene – forstått som andel tjenestemottakere i målgruppen – var i 

samme periode litt høyere i Harstad kommunes institusjonstjenester enn gjennomsnittlig i KG13. 

Dette betyr at pleie- og omsorgstjenestene samlet sett trolig dekker en større andel av målgruppen 

i Harstad kommune enn gjennomsnittlig for KG13. Med andre ord: I perioden fra 2011 til 2013 ga 

Harstad kommune pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som var 

gjennomsnittlig i KG13. At Harstad kommunes ressursbruk på pleie- og omsorgstjenestene (se 

prioriteringsindikatorene i delkapittel 4.2.1) er noe høyere enn gjennomsnittlig, kan ses i lys av 

dette forholdet.   

 

En mulig årsak til at Harstad kommune i 2011 til 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av 

sine innbyggere enn gjennomsnittlig for KG13 er at tildelingspraksisen tilknyttet pleie- og 

omsorgstjenester i Harstad kommune er “rausere” enn i sammenliknbare kommuner. 
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4.2.3 KOSTRA-indikatorer for produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer 

KOSTRA-indikatorene for produktivitet skal si noe om hvor mye ressurser som brukes for å 

produsere en tjeneste. Som det fremgår nedenfor angir flere av produktivitetsindikatorene såkalte 

enhetskostnader, altså kostnad per produsert enhet av en gitt tjeneste. I tabell 21 viser vi fem 

sentrale produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenester, for årene 2011 til 2013, for 

Harstad kommune og sammenlikningsenhetene. 

 
Tabell 21. Korrigert brutto driftsutgift og antall årsverk per mottaker av pleie- og omsorgstjenester, 2012 
Produktivitet,  

pleie- og omsorgstjenester 
1901 

Harstad 

2011 

KG13 

 

2011 

1702 

Steinkjer 

2011 

1502 

Molde 

2011 

Landet 

uten Oslo 

2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 
361 993 336 478 236942 409608 331875 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 

pr. mottaker 
0,51 0,48 0,37 0,61 0,48 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
228699 197963 156809 219815 197133 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass, konsern 
1 006 725 933 723 834 046 976 782 886 198 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern 3 048 2 647 2 427 2 668 2 607 

Produktivitet,  

pleie- og omsorgstjenester 
1901 

Harstad 

2012 

KG 13 

 

2012 

1702 

Steinkjer 

2012 

1502 

Molde 

2012 

Landet 

uten Oslo 

2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 
381 998 363 937 263 785 434131 359 230 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 

pr. mottaker 
0,53 0,48 0,38 0,59 0,48 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
248 547 216 089 174 237 233633 214 933 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass, konsern 
1 006 779 1 002 177 933 727 1 030 855 953 670 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern 3 179 2 892 2 550 3 037 2 805 

Produktivitet,  

pleie- og omsorgstjenester 
1903 

Harstad 

2013 

KG 13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 

Molde 

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 
377 600 377 732 258 038 459 343 367 650 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 

pr. mottaker 
0,49 0,49 0,38 0,65 0,49 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
239 564 225 947 168 500 259 768 221 185 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass, konsern 
1 027 991 1 037 958 942 531 1 020 407 975 280 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon, konsern 3 085 3 024 2 657 3 013 2 924 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 21 viser for det første to overordnede produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgs-

tjenestene i Harstad kommune og sammenlikningsenhetene: Harstad kommune hadde i 2011 og 

2012 høyere korrigert brutto driftsutgift - og flere årsverk ekskl. fravær i brukerrettet tjeneste - per 

bruker av kommunale pleie- og omsorgstjenester enn  alle sammenlikningsenheter unntatt Molde 

kommune
31

. Sammenlikning av Harstad kommune med KG13 på disse to indikatorene, tyder på 

                                                 
31

 Tabell 19 sannsynliggjør at antall mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester totalt var lavere i Molde 

kommune enn gjennomsnittlig for KG13 i 2012. Dette medvirker nok vesentlig til Moldes høye korrigerte brutto 

driftsutgift pr. tjenestemottaker.  
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produktiviteten i Harstad kommunes pleie- og omsorgstjenester var lavere enn i sammenliknbare 

kommuner i disse to årene.  

 

De ureviderte KOSTRA-tallene for 2013 indikerer imidlertid at Harstad kommune i dette året 

hadde en helt gjennomsnittlig produktivitet i pleie- og omsorgstjenestene sammenliknet med 

KG13. Tallene indikerer også at produktiviteten i kommunens pleie- og omsorgstjenester bare var 

marginalt lavere enn gjennomsnittlig for landet utenom Oslo.    

 

Diagram 3 viser utviklingen over de siste tre årene i korrigert brutto driftsutgift per mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester, i Harstad kommune, KG13 og landet u/Oslo. Vi ser at 

forskjellen mellom Harstad kommune og de to gjennomsnittene var på sitt største i 2011, for så å 

avta i 2012. I 2013 lå altså Harstad kommunes korrigerte brutto driftsutgift pr. tjenestemottaker – 

etter de ureviderte KOSTRA-tallene å dømme – på gjennomsnittet for KG13 og litt over 

gjennomsnittet for landet utenom Oslo.  
 

Diagram 3. Korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester, 2011-2013 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Årsakene til denne utviklingen i Harstad kommunes verdi på indikatoren korrigert brutto 

driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester – sett i forhold til KG13 – er 

sammensatte.   

 

Et første forhold som er verdt å påpeke, er at kompensasjon for merverdiavgift påløpt i 

investeringsregnskapet – antakelig til forskjell fra flere av kommunene i KG13 – ikke gir seg 

utslag i Harstad kommunes verdi på indikatoren korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester. Dette skyldes forskjeller mellom regnskapsføring 

kommuner imellom. Dersom ovennevnte momskompensasjon hadde vært inkludert i denne 

produktivitetsindikatoren for Harstad kommunes vedkommende – herunder på funksjon 261 

Institusjonslokaler, - hadde Harstad kommunes verdi på indikatoren korrigert brutto driftsutgift 

pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester antakelig vært så lav i 2013 at det ville ha 

indikert en høyere produktivitet enn gjennomsnittlig for KG13. På den annen side er det neppe 

grunn til å tro at investeringsprosjekter tilsvarende bygging av nytt sykehjem var gjennomsnittlig 

for KG13 i 2013. Det at kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet like fullt 

ikke gir utslag i Harstad kommunes verdi på ovennevnte indikator, er likevel et forhold som gir 

grunnlag for å si at indikatorverdien for 2013 – og kanskje også for 2011 og 2012 – i noen grad er 

“kunstig høy”.    
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Samtidig bidro antakelig andre kjennetegn ved Harstad kommunes pleie- og omsorgstjenester – 

særlig i 2012 og 2013 – til at kommunens verdier på produktivitetsindikatoren korrigert brutto 

driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester ble “kunstig lave”. Også dette 

har med kommunens institusjonstjenester å gjøre, mer spesifikt produktivitetsindikatorene for 

institusjonstjenester. 

 

Produktivitet i institusjonstjenestene 

 
Tabell 22. Produktivitetsindikatorer for institusjonstjenester, 2011-2013 

Produktivitet,  

institusjonstjenester 
1901 

Harstad 

2011 

KG13 

 

2011 

1702 

Steinkjer 

2011 

1502 Molde 

 

2011 

Landet uten 

Oslo 

2011 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass, 

konsern 

1 006 725 933 723 834 046 976 782 886 198 

Utgifter per oppholdsdøgn i 

institusjon, konsern 
3 048 2 647 2 427 2 668 2 607 

Produktivitet,  

institusjonstjenester 
1901 

Harstad 

2012 

KG 13 

 

2012 

1702 

Steinkjer 

2012 

1502 Molde 

 

2012 

Landet uten 

Oslo 

2012 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass, 

konsern 

1 006 779 1 002 177 933 727 1 030 855 953 670 

Utgifter per oppholdsdøgn i 

institusjon, konsern 
3 179 2 892 2 550 3 037 2 805 

Produktivitet,  

institusjonstjenester 
1903 

Harstad 

2013 

KG 13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 Molde 

 

2013 

Landet uten 

Oslo 

2013 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 

institusjon, pr. kommunal plass, 

konsern 

1 027 991 1 037 958 942 531 1 020 407 975 280 

Utgifter per oppholdsdøgn i 

institusjon, konsern 
3 085 3 024 2 657 3 013 2 924 

Kilde: KOSTRA 

 

Tabell 22 viser for det første korrigert brutto driftsutgift pr. kommunale institusjonsplass. Her ser 

vi at Harstad kommune fra 2011 til 2013 har beveget seg fra å ligge over gjennomsnittet for KG13 

til å ligge marginalt under gjennomsnittet for KG13. Dette indikerer i utgangspunktet en utvikling 

fra under gjennomsnittlig til gjennomsnittlig produktivitet i kommunens institusjonstjenester.  

Som vi viser i tabell 20 (side 28) var det imidlertid underbelegg i Harstad kommunes pleie- og 

omsorgsinstitusjoner i 2013. Dette var i enda større grad tilfellet i 2012. Det er grunn til å tro at 

dette underbelegget bidro til å trekke kommunens verdier på indikatoren “korrigert brutto 

driftsutgift, institusjon, pr. kommunal plass” ned i disse to årene, og da i størst grad i 2012. 

Antakelig kan en også si at dette underbelegget påvirker Harstad kommunes verdier på indikatoren 

korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester i 2012 og 2013. 

Nevneren i brøken “korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og 

omsorgstjenester er nemlig antall mottakere av hjemmetjenester + kommunale institusjonsplasser. 

Underbelegget i Harstad kommunes institusjonstjenester virket antakelig både i 2012 og 2013 i 

retning av å gjøre verdiene på følgende indikatorer “kunstig lave”, sammenliknet med KG13: 

 

 korrigert brutto driftsutgift pr. kommunale institusjonsplass 

 korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 
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Produktivitetsindikatoren utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
32

, som også inngår i tabell 22, tar 

altså utgangspunkt i “oppholdsdøgn” - til forskjell fra “kommunal institusjonsplass” – som den 

enheten driftsutgiften beregnes for. På denne indikatoren ser vi at Harstad kommune i 2011 og 

2012 hadde en økende og noe høyere verdi enn KG13, noe som indikerer en noe lavere 

produktivitet enn gjennomsnittlig. Fra 2012 til 2013 ble imidlertid Harstad kommunes verdi på 

indikatoren redusert til å være nesten gjennomsnittlig.  

 

Med bakgrunn i forbeholdene tilknyttet produktivitetsindikatorene i de to kulepunktene på forrige 

side, kan det virke vanskelig å fastslå produktiviteten i Harstad kommunes pleie- og 

omsorgstjenester generelt – og institusjonstjenester spesielt – i 2013. I og med at forholdene vi har 

nevnt ovenfor trekker i “motsatte retninger” når det gjelder indikatorverdiene, og at utgifter per 

oppholdsdøgn i institusjon var som de var i 2013, virker følgende konklusjon nærliggende:  

 

Harstad kommunes institusjonstjenester gikk i perioden 2011 til 2013 fra å være under 

gjennomsnittlig til tilnærmet gjennomsnittlig produktive.  
 

En kommunal brukermasse med større bistandsbehov enn gjennomsnittlig, er kostnadsdrivende i 

den forstand at enhetskostnadene, for eksempel utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon, blir høyere.  

Av tabell 23 nedenfor fremgår det at blant Harstad kommunes mottakere av institusjonstjenester 

var andelen med omfattende bistandsbehov i 2013 høyere enn i KG13 og landet u/Oslo. 

KOSTRA-tallene for 2011 og 2012 viser om lag tilsvarende forskjeller mellom Harstad kommune 

og KG13 på de to indikatorene i tabell 23.
33

  
 

Tabell 23. Andeler brukere med omfattende bistandsbehov, 2013. 
Andeler av brukere med omfattende 

bistandsbehov 
1903 

Harstad 

2013 

KG13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 Molde 

 

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 
Andel brukere i institusjon som har 

omfattende bistandsbehov: 

Tidsbegrenset opphold. 

61,1 46,5 16,2 30,4 41,5 

Andel brukere i institusjon som har 

omfattende bistandsbehov: 

Langtidsopphold 

93,1 83,8 89,4 80,1 81,5 

Kilde: KOSTRA 

 

At Harstad kommunes produktivitet i institusjonstjenestene fremstår som tilnærmet 

gjennomsnittlig i 2013, kan virke oppsiktsvekkende i lys av andelen brukere med omfattende 

bistandsbehov som fremkommer i tabell 23. Kommuneadministrasjonen uttrykker imidlertid at det 

må knyttes forbehold til indikatorverdiene for andel tjenestemottakere i institusjon med 

omfattende bistandsbehov, fordi kommunens registreringsarbeid antakelig kjennetegnes av noen 

unøyaktigheter.    

 

Produktivitet i hjemmetjenestene 

Tabell 24 på neste side viser produktivitetsindikatoren og noen utdypende tjenesteindikatorer for 

hjemmetjenester i Harstad kommune og sammenlikningsenhetene for 2011 til 2013. Av tabellen 

fremgår det at korrigert brutto driftsutgift pr. mottaker av hjemmetjenester i Harstad kommune i 

samtlige år var høyere enn i samtlige sammenlikningsenheter. Differansen mellom Harstad 

kommune og gjennomsnittene for KG13 og landet utenom Oslo var både i 2011 og 2012 nokså 

                                                 
32

 Med grunnlag i teknisk veiledning i KOSTRA, finner revisjonen grunn til å anta at Harstad kommunes 

kompensasjon for moms påløpt i investeringsregnskapet inngår i utregningen av verdien på denne KOSTRA-

indikatoren. 
33

 Se vedlegg 2. 
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store på denne produktivitetsindikatoren, og mindre i 2013. Med henvisning til delkapittel 3.1.1 

minner vi om at kommunens korrigerte brutto driftsutgift i forbindelse med omsorgsboliger her 

inngår i hjemmetjenesteindikatorene. Tallene indikerer lavere produktivitet i Harstad kommunes 

hjemmetjenester i alle tre år, sett i forhold til KG13, men i avtakende grad fra 2012 til 2013.  

 
Tabell 24. Produktivitetsindikator og utdypende tjenesteindikatorer, hjemmetjenester, 2011-2013 

Produktivitet og utdypende 

tjenesteindikatorer, 

hjemmetjenester 

1901 

Harstad 

2011 

KG13 

 

2011 

1702 

Steinkjer 

2011 

1502 

Molde 

2011 

Landet 

uten Oslo 

2011 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
228 699 197 963 156 809 219 815 197 133 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

praktisk bistand 
4,9 6,9 4 12,4 7,4 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

hjemmesykepleie 
7,8 4,9 6,6 4,5 4,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. 

Brukere utenfor institusjon 
10,8 9,6 8,9 13 9,6 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 0-66 år 
30,8 19,7 16,5 22,4 19 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 67-79 år 
18 12,5 15,1 7,8 12,1 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 80 år og over 
17,9 12,8 22,3 6,1 11,6 

Produktivitet og utdypende 

tjenesteindikatorer, 

hjemmetjenester 

1901 

Harstad 

2012 

KG13 

 

2012 

1702 

Steinkjer 

2012 

1502 

Molde 

2012 

Landet 

uten Oslo 

2012 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
248 547 216 089 174 237 233633 214 933 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

praktisk bistand 
4,2 7,7 4,2 14,3 7,9 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

hjemmesykepleie 
6,9 4,8 6,1 4,5 4,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. 

Brukere utenfor institusjon 
9,5 9,8 8,7 13,6 9,8 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 0-66 år 
26,8 19,7 18 24,9 19,1 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 67-79 år 
15 12,8 12,4 8,8 12,8 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 80 år og over 
17,8 12,8 20,5 5,3 11,8 

Produktivitet og utdypende 

tjenesteindikatorer, 

hjemmetjenester 

1903 

Harstad 

2013 

KG13 

 

2013 

1702 

Steinkjer 

2013 

1502 

Molde 

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner), konsern 
239 564 225 947 168 500 259 768 221 185 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

praktisk bistand 
3,6 8,6 4 14,3 8,4 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, 

hjemmesykepleie 
6,4 4,7 5,6 4,7 4,7 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. 

Brukere utenfor institusjon 
8,7 10,2 8 13,9 10,1 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 0-66 år 
28,1 20,2 16,9 25,2 19,4 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 67-79 år 
18,2 13,6 14,4 11,3 13,2 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 

bistandsbehov, 80 år og over 
16,1 13 20,2 5,8 12,1 

Kilde: KOSTRA 
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 Tabell 24 på forrige side viser også hvor store andeler av brukerne av kommunale pleie- og 

omsorgstjenester som hadde omfattende bistandsbehov
34

 i de tre årene i Harstad kommune og 

sammenlikningsenhetene. Av tabellen fremgår det at Harstad kommune i samtlige tre år hadde 

høyere andeler hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov i samtlige 

aldersintervaller enn KG13. Kommuneadministrasjonen opplyser at det er grunn til å anta at 

indikatorverdiene for andel tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov i hjemmetjenesten er 

mer pålitelige enn de for institusjonstjenesten. En høyere andel hjemmetjenestemottakere med 

omfattende bistandsbehov bidro antakelig at hjemmetjenestene i Harstad kommune i de tre årene 

måtte bruke mer ressurser enn gjennomsnittlig for KG13 pr. bruker, noe indikatorverdiene for 

gjennomsnittlige antall tildelte timer hjemmesykepleie i uken pr. bruker også tyder på. Den litt 

“utypiske” fordelingen mellom tildelte timer praktisk bistand og tildelte timer sykepleie, kan også 

ses som resultat av et over gjennomsnittlig høyt bistandsbehov i Harstads hjemmetjeneste-

mottakere som gruppe. Forskjellen mellom KG13-gjennomsnittet og Harstad kommunes andel 

hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, kan gi store utslag i ressursbruk når 

mottakergruppen er så vidt stor (sammenliknet med mottakere av institusjonstjenester). Videre 

bidrar nok det nokså høye antallet tildelte timer med hjemmesykepleie
35

 til at korrigert brutto 

driftsutgift pr. hjemmetjenestemottaker var over gjennomsnittlig høy i Harstad kommune i de tre 

årene denne analysen gjelder. Både antall gjennomsnittlig tildelte timer totalt og antall 

gjennomsnittlig tildelte timer med hjemmesykepleie gikk ned i Harstad kommunes 

hjemmetjenester fra 2012 til 2013. Dette bidro nok sterkt til hjemmetjenestene i Harstad 

kommune, sammenliknet med KG13, fremsto med en økende produktivitet i perioden.  

 

Samlet sett gir KOSTRA-indikatorene for hjemmetjenesten grunn til å konkludere som følger:  

 

Harstad kommunes hjemmetjenester var fra 2011 til 2013 mindre produktive enn gjennomsnittlig 

for KG13, men forskjellen mellom Harstad og KG13 var vesentlig mindre i 2013 enn i 2011. 

 

I tabell 25 fremkommer det at Harstad kommune i 2011, 2012 og 2013 hadde en større samlet 

andel tjenestemottakere med større bistandsbehov enn samtlige sammenlikningsenheter.
36

  
 

Tabell 25. Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov, 2011-2013 

Produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer 

 
1901/1903 

Harstad 

 

KG13 

 

 

1702 

Steinkjer 

 

1502  

Molde 

 

Landet 

uten Oslo 

 

Andel av alle brukere som har omfattende 

bistandsbehov, 2011: 
30,5 24,1 26,3 21,2 23,7 

Andel av alle brukere som har omfattende 

bistandsbehov, 2012: 
29,6 23,8 26,4 23,1 23,7 

Andel av alle brukere som har omfattende 

bistandsbehov, 2013: 
30,5 24,1 26 24,5 23,9 

Kilde: KOSTRA 

                                                 
34

 Begrepet “omfattende bistandsbehov” viser til et samlemål på en tjenestemottakers behov for personbistand knyttet 

til ulike aktiviteter i dagliglivet. Basert på et gjennomsnitt av tjenestemottakerens skårer på variabler tilknyttet 

temaene “sosial fungering”, “evne til å ivareta egen helsetilstand”, “husholdsfunksjoner”, “egenomsorg” og 

“kognitiv svikt”, defineres den enkelte tjenestemottaker som å ha noe/avgrenset bistandsbehov, “middels til stort 

bistandsbehov” eller “omfattende bistandsbehov” (Gabrielsen m.fl., 2009:12/13). 
35

 Kommuneadministrasjonen viser til at enkelte timer som er innrapportert som hjemmesykepleie, nok i realiteten har 

vært praktisk bistand. Fra kommuneadministrasjonen regnes det likevel som sannsynlig at Harstad kommune gir mer 

hjemmesykepleie enn gjennomsnittlig, og at enkelte arbeidsoppgaver som utføres av hjemmesykepleiepersonalet, i 

realiteten er praktisk bistand. Ansatte i kommuneadministrasjonen gir uttrykk for å ønske å undersøke akkurat dette 

siste forholdet nærmere i tiden som kommer.   
36

 Forskjellen mellom Harstad og KG13 kan ha vært noe mindre enn den som fremgår av tabellen, grunnet de mulige 

unøyaktighetene i registreringene i institusjonstjenestene. 
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Tjenestemottakere med større bistandsbehov enn gjennomsnittlig vil som regel medføre behov for 

en større ressursinnsats pr. tjenestemottaker enn gjennomsnittlig. I Harstad kommunes tilfelle ser 

dette særlig ut til å gjøre seg gjeldende i hjemmetjenestene. En annen variabel som forteller oss 

mye om brukermassen i kommunale pleie- og omsorgstjenester, er antall mottakere av såkalte 

ressurskrevende tjenester, som vi drøfter innledningsvis i delkapittel 4.1.3 på side 22. I tabell 26 

nedenfor viser vi antall mottakere av ressurskrevende tjenester i Harstad kommune, Molde 

kommune, Steinkjer kommune og gjennomsnittlig for KG13, for årene 2010, 2011 og 2012. 

Tabellen viser også antall mottakere av ressurskrevende tjenester pr. 1000 innbyggere, og 

kommunenes netto utgift forbundet med de ressurskrevende tjenestene. I kolonnen lengst til høyre 

inngår også tall for Harstad kommune i 2013. Pr. april 2014 har revisjonen ikke tilgang på tall for 

sammenlikningsenhetene.         
 

Tabell 26. Ressurskrevende tjenester: Antall mottakere og kommunens nettoutgift, 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 
Kommune

/ 

gruppe 

Antall 

mottakere 

 

Antall 

mottakere 

pr. 1000 

innb. 

Netto 

utgift 

Antall 

mottakere 

 

Antall 

mottakere 

pr. 1000 

innb. 

Netto 

utgift 

Antall 

mottakere 

 

Antall 

mottakere 

pr. 1000 

innb. 

Netto 

utgift 

Antall 

mottake

re 

 

Antall 

mottake

re 

pr. 1000 

innb. 

Netto 

utgift 

Harstad 32 1,36 63 530 

000 

48 2,03 83 778 

000 

34 1,43 71 706 

000 

42 1,72 85 894 0

00 

Molde 42 1,67 90 908 

000 

43 1,69 95 670 

000 

41 1,58 94 567 

000 

 

Steinkjer 17 0,80 26 488 

000 

19 0,89 36 372 

000 

22 1,03 45 035 

000 

Gj.snitt 

KG13 

47,25 1,21  51,02 1,29  57,14 1,42  

Kilde: Helsedirektoratet og KomRev NORD 

 

Det fremgår av tabell 26 at Harstad kommune i 2010 og 2011 hadde flere mottakere av 

ressurskrevende tjenester pr. 1000 innbyggere enn gjennomsnittlig for KG13.  I 2012 hadde 

Harstad et gjennomsnittlig antall mottakere av ressurskrevende tjenester pr. 1000 innbyggere. 

Tabellen viser, både for Harstad og sammenlikningenhetenes del, at antallet mottakere varierer fra 

år til år. Videre ser vi at Molde kommune hadde den klart høyeste nettoutgiften forbundet med 

disse tjenestene i samtlige tre år. I produktivitetsindikatoren korrigert brutto driftsutgift pr. 

mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester, som vi fremstiller i tabell 21 på side 31, gir 

refusjonene for ressurskrevende tjenester seg ikke utslag i indikatorverdiene. Steinkjer kommune, 

som i motsetning til både Harstad og Molde fremstår med lave verdier på 

produktivitetsindikatorene vi viser i avsnitt 4.2.3, hadde et langt under gjennomsnittlig antall 

mottakere av ressurskrevende tjenester i 2011 og 2012. Følgelig hadde Steinkjer kommune også 

relativt lave nettoutgifter forbundet med ressurskrevende tjenester, slik sammenlikningen med 

Molde og Harstad i tabell 26 viser. Som kommuneadministrasjonen i Harstad bemerker overfor 

KomRev NORD kan en “raus” tildelingspraksis bidra til at relativt flere tjenestemottakere 

overstiger innslagspunktet for samlede utgifter, i den forstand at relativt flere tjenestemottakere 

blir definert som mottakere av ressurskrevende tjenester. Tabell 26 viser for øvrig at Harstad 

kommunes netto driftsutgift til ressurskrevende tjenester økte fra 2010 til 2013. 
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Oppsummering produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer 

På bakgrunn av drøftingene i kapittel 4.2.3 trekker vi følgende delkonklusjoner: 

 

 Harstad kommunes institusjonstjenester gikk i perioden 2011 til 2013 fra å være under 

gjennomsnittlig til tilnærmet gjennomsnittlig produktive, sammenliknet med KG13 

 Harstad kommunes hjemmetjenester var fra 2011 til 2013 mindre produktive enn 

gjennomsnittlig for KG13, men forskjellen mellom Harstad og KG13 var vesentlig mindre i 

2013 enn i 2011. 

 

Når det gjelder produktivitetsindikatorene for institusjonstjenester og pleie- og omsorgstjenestene 

samlet, må vi med henvisning til drøftingene ovenfor ta noen ekstra forbehold. 

Produktivitetsforskjellen mellom KG13 og Harstad kommunes hjemmetjenester synes å skyldes at 

Harstad kommunes hjemmetjenestemottakere som gruppe har større bistandsbehov enn 

gjennomsnittlig.   
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5 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

 

Netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune ble redusert fra drøye 404,2 

millioner kroner i 2011 til drøye 384,5 millioner kroner i 2013. De viktigste årsakene til 

reduksjonen var 

 

 vesentlig økte inntekter i 2013, hovedsakelig i form av momskompensasjon på                   

38 millioner kroner 

 redusert antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene fra 2011 til 2013 

o marginalt reduserte totale lønnsutgifter fra 2011 til 2013. 

 reduserte utgifter til varer og tjenester, som i stor grad skyldes reduksjoner i tjenestekjøp i 

forbindelse med avlastning 

 synkende samlet sykefravær fra 2011 til 2013 

 litt lavere nettoutgift i forbindelse med ressurskrevende tjenester i 2013 enn i 2011 

 

 

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn 

sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var 

imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og 

omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011, 

2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som i samme 

periode var gjennomsnittlig for KG13. En mulig årsak til at Harstad kommune i 2011 til 2013 ga 

pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn gjennomsnittlig for KG13, er at 

tildelingspraksisen tilknyttet kommunens pleie- og omsorgstjenester i Harstad i denne perioden 

var “rausere” enn i sammenliknbare kommuner.  

 

Harstad kommunes institusjonstjenester gikk i perioden 2011 til 2013 fra å være under 

gjennomsnittlig til tilnærmet gjennomsnittlig produktive sammenliknet med KG13. Harstad 

kommunes hjemmetjenester var fra 2011 til 2013 mindre produktive enn gjennomsnittlig for 

KG13, men forskjellen mellom Harstad og KG13 var vesentlig mindre i 2013 enn i 2011.  

 

Når det gjelder produktivitetsindikatorene for institusjonstjenester og pleie- og omsorgstjenestene 

samlet, må vi med henvisning til drøftingene på s. 31-33 ta noen ekstra forbehold.  

 

Produktivitetsforskjellen mellom KG13 og Harstad kommunes hjemmetjenester synes å skyldes at 

Harstad kommunes hjemmetjenestemottakere som gruppe har større bistandsbehov enn 

gjennomsnittlig.   
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6 HØRING 

6.1 Kommuneadministrasjonens høringsuttalelse 

Revisjonen oversendte sin rapport til Harstad kommune v/rådmann for høringsuttalelse den 

25.4.2014. I forbindelse med oversendelsen satte revisjonen en høringsfrist til 7.5.2014. 

Kommunen avga sitt høringssvar den 16.05.14. Høringssvaret er klippet inn nedenfor. 
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6.2 Revisors kommentar 

Etter å ha mottatt høringsuttalelsen har revisjonen innarbeidet flere av kommuneadministrasjonens 

påpekninger i rapporten. 

 

Når det gjelder kommuneadministrasjonens kommentar tilknyttet tabell 2 i kapittel 4, foreligger 

det ikke tallgrunnlag i KOSTRA for å sette inn “tall uten Bjarkøy”.  KOSTRA-tallene for 2013 tar 

utgangspunkt i 1903 Harstad kommune (tidligere 1901 Harstad kommune + Bjarkøy kommune). 

Revisjonen har derfor ikke kunnet etterkomme dette ønsket fra kommuneadministrasjonen.  

 

Revisjonen ser kommuneadministrasjonens poeng med hensyn til inflasjonsjustering av tallene i 

oppsummeringen i delkapittel 4.1.4, uten at vi har lagt dette innspillet til grunn for endringer av 

det aktuelle delkapittelet.   

 

Når det gjelder kommuneadministrasjonens påpekning av at endringene i pensjonsføringene 

medførte økning i pensjonskostnadene i 2013, legger revisjonen til grunn at de endrede 

pensjonsføringene i 2013 ikke har betydning for tabell 4. I tabell 4 inngår alle utgifter som er ført 

på KOSTRA-funksjon 234, 253, 254 og 261 i perioden 2011 til 2013. Endringene i 

pensjonsføringene i regnskapet får dermed bare betydning for de enhetsspesifikke tabellene i 

kapittel 4, altså fra tabell nr. 5 og videre.  

 

Vi registrerer at kommuneadministrasjonen legger til grunn at det er sammenheng mellom 

bistandsbehovet blant kommunens hjemmetjenestemottakere som gruppe og praksisen for 

tjenestetildeling/definisjon av bistandsbehov i kommunen. Revisjonen ser at slike sammenhenger 

kan foreligge, uten at vi har lagt dette til grunn for endringer i vår rapport.  
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8 VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Endringer i netto driftsutgift pleie- og omsorgsenheter omtalt i avsnitt 4.1.2 

(Kilde: KomRev NORD) 
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Vedlegg 2. Utvalgte KOSTRA-indikatorer: Verdier for perioden 2011-2013. Harstad m.fl.  
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Kilde: KOSTRA-tall (bearbeidet og sortert av KomRev NORD) 

 

Vedlegg 3. Netto driftsutgift ved Omsorg Øysamfunn  

 

Netto driftsutgift, Omsorg Øysamfunn, 2013 

Omsorg Øysamfunn R 2013 
    
Fast lønn 13 257 561 
    
Vikar 2 149 704 
    
Ekstrahjelp 341 584 
    
Overtid 659 333 
    
Annen lønn og godtgjørelse 201 684 
    
Arb.giv.avgift og pensjon 3 851 622 
    

SUM LØNNSUTGIFTER                   20 461 488 

  
Varer og tjenester 2 273 164 
    
Refusjoner/inntekter   
Salgsinntekter -312 279 
Sykelønnsrefusjoner -522 331 
Øvrige inntekter -74 707 
Avsetning(+) til/bruk(-) av fond 0 
    

Netto driftsutgift 21 825 335 

Kilde: Harstad kommunes regnskap 2013 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Harstad kommune: 

 

 

Offentlige anskaffelser (2004) 

Barnevernet (2005) 

Byggesaksbehandling og tilsyn (2005) 

Arbeidsmiljø og skader i HPO (2006) 

Iverksetting av politiske vedtak (2006) 

Forvaltnings, drift og vedlikehold (2007) 

Offentlige anskaffelser (2008 og 2009) 

Administrativ struktur (2010) 

Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og 

Stenhaug Transport AS (2011) 

Selvkost på vann- og avløpsområdet (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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