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Innledning
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir
styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskapsinformasjon og informasjon om tjenester til
staten ved SSB. Data som er rapportert inn, blir publisert på SSBs nettsider om KOSTRA som
grunnlagsdata eller satt sammen og publisert som nøkkeltall. KOSTRA baseres på elektronisk
innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.
KOSTRA-publiseringen baseres i stor grad på kopling av data fra ulike kilder, som f.eks.
regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata.

Norges kommuner er inndelt i alt 16 KOSTRA- grupper, primært etter folketall og økonomiske
rammebetingelser. Alstahaug kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 12, som foruten Alstahaug
består av kommunene Tynset, Nord-Fron, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Lindås, Årdal, Luster,
Sunndal, Vefsn, Meløy, Fauske, Lenvik, Vadsø, Hammerfest, Alta og Sør-Varanger.

Tallmaterialet i KOSTRA omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger,
tekniske tjenester og samferdsel.

Nøkkeltall og grunnlagsdata kan bidra til å gi innbyggere, media, kommunen selv og andre,
muligheten for å få informasjon om det meste av kommunens virksomhet. Denne informasjonen kan
bidra til åpenhet, gjennomsiktighet og å gi muligheten for å forbedre tjenestetilbudet i
kommunesektoren.

Det følgende dokumentet er laget for å presentere en del grunnleggende nøkkeltall som
administrasjonen anser relevant for politisk ledelse i arbeidet med planlegging og budsjettering for
kommunens videre drift de neste årene. Dette dokumentet må ses i sammenheng med dokument
«Kommunaløkonomisk analyse», samt dokument «spørsmål og svar i budsjettprosessen 2020».
Administrasjonen håper på denne måten å gjøre en del grunnmateriale tilgjengelig, for en åpen, god og
kunnskapsbasert dialog i arbeidet med budsjett- og økonomiplan 2020-2023.
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Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling i Alstahaug
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Befolkning  1.1 7196 7296 7372 7361 7394 7454 7437 7428 7450 7415

Fødte 74 74 93 77 81 75 65 76 68

Døde 54 65 65 63 74 52 69 68 56

Fødselsoversk. 20 9 28 14 7 23 -4 8 12

Innflytting 405 403 371 441 431 453 441 445 327

Utflytting 328 337 410 421 380 492 446 431 374

Netto innfl. 77 66 -39 20 51 -39 -5 14 -47

Folketilvekst 100 76 -11 34 60 -17 -9 22 -35

Folketallet i Alstahaug har økt med 242 personer eller 3,4 % de siste 10 årene, men det har vært noe
varierende utvikling fra år til år.
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Kommunen har de siste 10 årene hatt en negativ innenlandsk nettoinnflytting på 991personer.
Fødselsoverskuddet i perioden har vært på 120 personer. Utenlandsk nettoflytting var i perioden på
over 1071 personer.
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Demografi

Befolkning
Folkemengde fordelt på alder. 2010-2019. Alstahaug

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % endring
2010-2019

0-5 445 451 469 479 492 481 470 470 476 454 2,0

6-15 957 976 942 926 899 894 860 852 866 834 -12,9

16-
19

447 445 455 429 401 412 415 411 393 402 -10,1

20-
39

1616 1617 1651 1648 1712 1759 1761 1773 1784 1766 9,3

40-
66

2780 2818 2829 2818 2783 2762 2723 2675 2645 2623 -5,6

67-
79

702 733 768 786 813 850 901 937 978 1012 44,1

80-
89

220 226 224 239 261 256 262 263 255 268 21,9

90 - 29 30
34

36 33 40 45 47 53 56 93,1

Sum  7196 7296 7372 7361 7394 7454 7437 7428 7450 7415

Noen hovedtrekk i alders og kjønnsfordeling i perioden:

Befolkningen er blitt eldre

I 2010 var 13,2 % av befolkningen over 67 år. I 2019 var denne prosentandelen økt til 18%. Økningen
i tall er på 385 personer.

Færre barn i skolepliktig alder

Antall barn i skolealder har blitt redusert med 123 eller -12,9 % i perioden.

Flere barn i barnehagealder

I perioden er antall barn i barnehagealder økt med 9 eller 2 %.

Flere unge voksne.

I perioden har antallet i aldersgruppen 20-39 år økt med 150 personer eller 9,3 %.
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Aldersfordeling

Flere med innvandrerbakgrunn

Personer med innvandrerbakgrunn har i perioden økt med 148 % og utgjør i 2019 12% av
befolkningen. I 2008 utgjorde de 5 % av befolkningen. SSB definerer innvandrere som
førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn, samt deres barn.
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Personer med innvandrerbakgrunn

Befolkningsutvikling - framskriving
Med befolkningsutvikling mener en endringer i befolkningsmengde og sammensetting på grunn av
fødselsrate, levealder og flytting. En gunstig befolkningsutvikling kjennetegnes ved balanse mellom
kjønn, aldersgrupper og mellom overføringer og tjenestebehov.

Utviklingen i folketall og aldersfordeling er viktige planstørrelser som sier noe om hva som kan
forventes i inntektsutvikling og utgiftsbehov framover.

SSB utarbeider befolkningsframskrivinger 2. hvert år i ni ulike alternativer. Alstahaug benytter
middelalternativet fra som står for middels nasjonal vekst, middels fruktbarhet, middels levealder,
middels innen landsmobilitet og middels netto innvandring. Siste framskriving er fra 26. juni 2018.
Denne skiller seg betydelig fra tidligere prognoser fordi befolkningsveksten nasjonalt har vært
betydelig svakere de to siste årene enn de 10 foregående å, noe som igjen påvirker veksten i landets
kommuner.

Årsakene til svakere vekst nasjonalt skyldes i hovedsak:

- Færre flyktninger
- Mindre arbeidsinnvandring
- Lavere fertilitet
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Alstahaug kommune – framskriving alternativ

2020 2021 2022 2023 2030 2035 2040 2040

0-1 147 148 148 147 143 136 130 130

2-5 319 312 311 315 302 297 284 284

6-15 846 839 840 830 794 780 771 771

16-22 657 650 629 615 573 556 535 535

23-66 4 149 4 139 4 125 4 124 3 972 3 836 3 676 3 676

67-79 1 014 1 046 1 092 1 104 1 125 1 172 1 259 1 259

80-89 286 306 312 326 525 594 617 617

90+ 51 52 46 52 87 128 178 178

Sum 7469 7492 7503 7 513 7515 7491 7450 7450

Lokalisering av nytt hovedsykehus.
Alstahaug kommune fikk som en del av prosessen «Helgelandssykehuset 2025» utarbeidet en
rapport som blant annet ser på konsekvensene av at et fremtidig stort sykehus på Helgeland
blir lagt til Sandnessjøen eller ikke.

I Oslo Economics rapport, kap. 5, side 30 – 31 kan man lese følgende:
Et nytt sykehus i Mo i Rana vil medføre et befolkningstap på 944 personer. Blir sykehuset
lokalisert i Sandnessjøen vil den anslåtte befolkningsvekst være på 1777 personer.

Frie inntekter for Alstahaug kommune er i 2019 beregnet til 432 millioner kroner. Dette vil si
i gjennomsnitt knapt 58 000 kroner pr. innbygger. Frie inntekter utgjør ca. 70 % av
kommunens inntekter og inntektssystemet er bygd opp slik at befolkningsstørrelse og
sammensetting har svært mye å si for inntektene.
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Tabellen viser beregnet befolkningsutvikling ved ulik sykehusplassering:
2018 Hovedsykehus Mo

i Rana
Hovedsykehus
Sandnessjøen

Differanse Mo i Rana
- Sandnessjøen

Folketall 7472 6528 9249 2721

Aldersgruppen 0-5
år

476 413 808 395

Aldersgruppen 6-15
år

866 736 1078 342

Beregningen for de utvalgte aldersgrupper er gjort med bistand fra Nordland Fylkeskommune.
Beslutning om lokalisering av hoved-sykehus vil ventelig bli tatt av Helse-Nord i slutten av 2020.

Hvilket valg som blir tatt, har avgjørende betydning for befolkningsstørrelse, inntektsnivå og
tjenesteproduksjon i et fremtidig Alstahaug kommune.

Et slikt valg vil også være retningsgivende for hvordan ulik infrastruktur, som for eksempel for skole-
og barnehageområdet, blir planlagt framover.

Skulle kommunen komme i den situasjonen at den mister et så betydelig antall
kompetansearbeidsplasser og dermed tap av befolkning, vil kommunen få status som
omstillingskommune.

Befolkningen i Alstahaug blir eldre. Befolkningsutviklingen i de eldste aldersgruppene forventes å øke
fram mot 2040:
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Grafen viser at antall eldre over 80 år vil mer enn doble seg de neste 20 årene. Sett isolert er det størst
økning i den eldste gruppen, aldersgruppen 90+. I følge SSB blir det over 4 ganger så mange
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innbyggere over 90 år i 2040 i Alstahaug kommune enn det vi har i dag. Dette er den største
driftsmessige utfordringen kommunen står ovenfor i årene som kommer.
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Befolkningsutvikling i aldersgruppenne 0-5 og 6-15 år

Framskrivingen viser at aldersgruppen 0-5 år vil bli redusert med 14 % eller 67 personer i perioden.
Gruppen 6-15 år vil reduseres med 123 personer eller 13,7 % i perspektiv 2040.

Befolkningsvekst 2018-
2040

Hele landet:
Folkemengde registrert per 1. januar 2018: 5 295 619
Framskrevet hovedalternativ (MMMM) 2040: 6 056 244
Befolkningsvekst 2018-2040: 14,4 prosent

Andel 70 år og over (2040)
Hele landet:
Antall personer 70 år og over:  1 090 032 personer
Andel personer 70 år og over: 18,0 prosent
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Andel 80 år og over (2040)
Hele landet:
Antall personer 80 år og over:  484 113 personer
Andel personer 80 år og over: 8,0 prosent

Forsørgerbyrde for eldre
Forsørgerbyrden for eldre er beregnet som antallet som er 65 år og eldre relativt til antallet i alderen
20-64 år. Det vil si personer som typisk ikke lenger er i arbeid relativt til de som anses å være i
arbeidsfør alder. Et lavt tall angir få eldre relativt til arbeidsføre.

Hele landet:
Antall personer 65 år og over:  896 425 personer
Antall personer 20-64 år:  3 138 301 personer
Forsørgerbyrde
(antall personer 65 år og over / antall personer 20-64 år):  0,29

Andel personer under 20 år

Hele landet 2018:
Antall personer under 20 år:  1 260 893 personer
Andel personer under 20 år:  23,8 prosent

Hele landet 2040:
Antall personer under 20 år:  1 304 846 personer
Andel personer under 20 år:  21,5 prosent
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K O S TR A og andre nøkkeltall

Utgifter og formål sammenlignet med andre
Grafen viser hvor mye ressurser Alstahaug kommune bruker på de ulike driftsområdene, og
sammenlikner dette med KOSTRA gruppe 12 og landet utenom Oslo.

Tallene kan ses i tabellen under:

Utgiftsbehov

Utgiftsbehovet er hentet fra statsbudsjettet, grønt hefte. Staten har beregnet utgiftsbehov for følgende
tjenester: grunnskole, barnehage, PLO, sosial, barnevern og administrasjon. Det er ingen
behovsberegning for kultur og tekniske tjenester. Et utgiftsbehov på 110 prosent betyr at Alstahaug
kommune har et beregnet ressursbehov på10 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Utgiftsbehov i Alstahaug sammenliknet med Kostragruppe 12 og landet utenom Oslo:
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Ressursbruk

Ressursbruksindikatoren viser om kommunen bruker mer eller mindre penger på en tjeneste enn
gjennomsnittskommunen. Ressursbruk på 110 prosent betyr 10 prosent høyere ressursbruk per
innbygger enn landsgjennomsnittet. Indikatoren er justert for kommunens utgiftsbehov. Denne
indikatoren forteller bare hvor mye penger som brukes per innbygger på en tjeneste. Den sier ikke noe
om størrelsen på produksjonen eller effektiviteten i kommunen.

Indikatoren beregnes ved å dividere «netto driftsutgift per innbygger», på det aktuelle
rapporteringsområdet, med landssnittet for samme indikator og område korrigert med kommunens
utgiftsbehov.

Graf som viser ressursbruk per innbygger:
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Oversikt innsparingsmulighet i f orhold til sammenligningskommuner
(mill. kr)

Grafen og tabellen under indikerer teoretisk innsparingsmulighet på de forskjellige driftsområdene
sammenliknet med KOSTRA gruppe 12 og landet utenom Oslo:
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Driftsområder

Oppvekst og ku ltur

Tjenesteomfang:
Ansvarsområdet 2; oppvekst og kultur, er i økonomisystemet organisert med 54 ulike ansvarsområder,
fordelt på 17 enheter, og 10 tjenesteområder inkludert administrasjonen.

20: Administrasjon
21: Kultur
22: Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger
23: Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
24: Barnehage
25: SFO
26: Grunnskole
27: Spesialundervisning
28: Voksenopplæring
29: Kulturskole

Skole og Barnehage er to av de største kommunale tjenesteområdene, målt i ansatte og ressursbruk.

Budsjett :
Oppvekst og kultur hadde i 2019 et brutto budsjett på 245 mill og et netto budsjett på 164 mill.

Skole og barnehage er 2 av de største tjenesteområdene i kommunen og utgjør 80 % av budsjett for
Oppvekst og kultur. Voksenopplæringen og PPT utgjør hver ca. 2 %, mens kultur og kulturskole til
sammen utgjør 7 % av avdelingens budsjett. Bosetting av enslige mindreårige budsjetteres med netto
inntekt.

Barnehage
Barnehageområdet utgjør 12 % av Alstahaug kommunes netto utgifter i 2018. Til sammenligning
brukte landet u/Oslo 14,3 % til barnehage.

Alstahaug kommune har totalt 500 barnehageplasser fordelt på 282 private plasser og 118 kommunale
plasser. Barn under 3 år teller 2 plasser.

Alstahaug kommune har også hatt større andel minoritetsspråklige barn enn landsgjennomsnittet.
Søylediagrammet under viser antall minoritetsspråklige barn (venstre side) i barnehage i 2018. Totalt
83 barn. Det settes inn svært små tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage, sammenlignet med
skole. Til sammen utgjør støtten ca. et årsverk.
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Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager
Kommunens utgifter innen barnehage er i hovedsak todelt; drift av kommunale barnehager og
finansiering av ikke-kommunale barnehager. Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager
beregnes ut fra regnskapsår 2 år før.

Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr)
2017 2018

EAK Landet 46 48
1820 Alstahaug 55 54

Fordeling i budsjett 2019:
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36%

57%

7%

Kommunale Ikke-kommunale Støtteteam

Barnehage, fordelte kostnader 2019 (budsjett)

Kommunale 21 626 000

Ikke-kommunale 33 586 000

Støtteteam 4 355 000

Sum 59 567 000
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Enhetskostnad
Enhetskostnaden beregnes i kostnad pr oppholdstime.

I 2018 hadde kommunale barnehager en enhetskostnad som var relativt lik snittet for landet.
Totalt hadde Alstahaug kommune likevel høyere kostnader pr innbygger 1-5 år. Årsaken er i
hovedsak større andel barn i barnehage, og større andel barn i ikke-kommunale barnehager i
forhold til barn i kommunale barnehager.

69 69 69

56 56 55

Alstahaug Kostragruppe 12 Landet uten Oslo
0
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Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i
kommunale barnehager (kr) kr

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr
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Grunnskole
Grunnskole utgjør 20,9 % av kommunens totale kostnad i 2018. Dette er en lavere andel enn snittet for
landet som er 23,1 %. Enhetskostnaden i 2018 på ca. kr 128 000 pr elev er likevel høyere enn snittet
for landet som er ca. kr 113 000.

Alstahaug kommune har høyere driftskostnader på drift av skole, og lavere kostnader enn landssnittet
på drift av skolebygg.  Antall klasser er den mest sentrale kostnadsdriveren innen skole.
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Utgiftsbehov og kriteriedata
Alstahaug kommune har et utgiftsbehov (lyseblå søyle) som er på snitt med landet. Alstahaug har over
lang tid hatt et større behov knyttet til minoritetsspråklige elever (brun søyle)enn snittet for landet. I
2018 brukte Alstahaug kommune til sammen 8 årsverk til støtte for minoritetspråklige elever i
grunnskolen.
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Noen nøkkeltall for grunnskole
Alstahaug

2017
Alstahaug

2018
Vefsn Landet uten

Oslo
Kostragruppe

12

Prioritet

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222,
223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)

21,6 % 20,9 % 23,6 % 23,1 % 23,2 %

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år (B)

100 173 106 309 111 463 89 581 105 031

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per
innbygger 6-9 år (B)

10 012 9 954 7 474 4 556 8 120

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per
innbygger 6-15 år (B)

15 248 17 237 23 493 18 879 23 082

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger
6-15 år (B)

1 080 776 2 144 2 278 2 865

Produktivitet

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i
grunnskolen (B)

823 1 251 1 599 1 010 1 366

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per
elev i grunnskolen (B)

1 525 1 915 2 155 1 417 1 673

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B) 11,6 10,6 11,8 13,1 10,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud
(215), per komm. Bruker (B)

49 603 47 884 35 471 31 248 37 205

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og
skoleskyss (202, 222, 223), per elev (B)

103 244 110 112 114 905 96 049 112 308

Dekningsgrad

Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring (B)

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

Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning (B)

7,7 % 8,0 % 11,4 % 7,9 % 8,8 %

Andel elever i grunnskolen som får særskilt
norskopplæring (B)

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

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B) 41,9 % 44,8 % 56,8 % 57,8 % 47,4 %

Grunnlagsdata (Nivå 3)

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215,
222, 223)

104 144 106 930 206 754 64 297 760 2 779 458
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Kvalitet
Elevenes læringsresultater er den viktigste indikatoren på kvalitet i grunnskolen. Det endelige
læringsresultatet etter 10 år beregnes som grunnskolepoeng. Alstahaug kommunes elever har hatt et
bra gjennomsnitt sammenlignet med kommuner på Helgeland. Nordland fylke har imidlertid i snitt
svakere resultater enn landssnittet. Det er derfor viktig å sammenligne læringsresultatene med
landssnittet. Her kan Alstahaug kommune strekke seg.

Alstahaug kommune
- Grunnskolepoeng,

gjennomsnitt

Brønnøy kommune -
Grunnskolepoeng,

gjennomsnitt

Rana kommune -
Grunnskolepoeng,

gjennomsnitt

Vefsn kommune -
Grunnskolepoeng,

gjennomsnitt
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Kommunebarometeret
Alstahaug kommune skårer lavt på grunnskoleområdet i kommunebarometeret. Kommunebarometeret
vektlegger utdanning hos lærerne i tråd med nye kompetansekrav med flere indikatorer. Det er spesielt
disse områdene som viser røde tall for Alstahaug kommune. Kommunen har vedtatt tiltaksplan for
videreutdanning av lærere i forhold til nye krav.
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Også andel elever med spesialundervisning viser røde tall i kommunebarometeret. I fra 2018 har
Alstahaug kommune andel elever med spesialundervisning som representerer landsgjennomsnittet. Et
videre mål er satt til en andel på 5 %.

Tallene i kommunebarometeret er basert på snitt over 4 år, det tar derfor litt tid før en positiv utvikling
gir gode tall i barometret.

.
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Skolefritidsordningen - SFO
Alstahaug kommune har historisk hatt relativt høye netto kostnader til SFO. Dette er en kombinasjon
av høye driftskostnader pr elev pga flere enheter og relativt lave satser for brukerbetaling.

149 barn har plass på skolefritidsordninger høsten 2019.
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Voksenopplæring

Voksenopplæringa gir opplæring etter flere ulike rettigheter. De kan grovt deles inn i to områder;

1) fag og ferdigheter under grunnskoleopplæring
2) norsk- og samfunnsopplæring for minoritetsspråklige

Alstahaug kommune har over flere tiår hatt en voksenopplæring med 150-170 elever. De to siste årene
har nasjonalpolitikk påvirket kommunes andel flyktninger og asylsøkere med behov for opplæring.
Skolen har 54 elever høsten 2019.
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Voksenopplæringa er en vesentlig tjeneste i kommunens tilrettelegging for introduksjon for
flyktninger. Dette er igjen av stor betydning for kommunens økonomi.

Det er et minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet: opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
livsmestring, obligatorisk foreldreveiledning og arbeids- og utdanningsrettede tiltak. Det stilles krav
om B1 som minimumsnivå for å kunne søke norsk statsborgerskap. Mange vil dermed bruke lenger tid
i introduksjonsprogrammet uten at det er planer om å øke overføringene til kommunene. Alle
deltagere har rett og plikt til å motta karriereveiledning jevnlig.

Tiltak i introduksjonsprogrammet
Voksenopplæringa er den mest sentrale tjenesteleverandøren i introduksjonsprogrammet.



KOSTRA og nøkkeltall Høst 2019 | Versjon 1.0 30 av 68

Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med
flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet
språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.
Målet er at deltakerne skal delta i arbeids- og samfunnslivet, og hjelpe dem til å bli økonomisk
selvstendige.

Tiltak i introduksjonsprogram

Tiltakene i introduksjonsprogrammet delt i fire kategorier:

-Grunnleggende norsk og samfunnskunnskap: Denne kategorien består av norskopplæring med
samfunnskunnskap og språkpraksis.

-Tiltak rettet mot deltakelse i arbeidsliv: Dette er arbeidspraksis i NAVs regi, hospitering på
arbeidsplass i kommunal regi, hospitering på arbeidsplass i regi av andre, tiltak i
arbeidsmarkedsbedrift i kommunal regi, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift i NAVs regi,
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arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs), arbeid, arbeidstrening, sertifiseringskurs i regi av andre og
yrkesrettet kurs i regi av andre.

-Tiltak rettet mot samfunnsliv: Består av helsefremmende tiltak/fysisk fostring, tiltak som fremmer
sosial nettverk og frivillig virksomhet/ord. kultur- og fritidstilbud.

-Utdanning/kurs og godkjenning av kompetanse: Kategorien består av grunnskoleopplæring/fag i
grunnskolen, fag i videregående skole, godkjenning/vurdering av formal kompetanse og
realkompetansevurdering.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er en sentral del av tilskuddene som kommunen
mottar fra IMDi.
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Kultur
Kultur utgjør 5,5 % av kommunens totale kostnader i 2018. Gjennomsnittlig andel i kommune-Norge
er på 3,9 %. Driftsutgiftene pr innbygger var kr 3 814. Snittet for landet var i 2018 på kr 2 354.
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Noen nøkkeltall for kultur
Alstahaug

2017
Alstahaug

2018
Landet uten

Oslo
Kostragruppe

12

Prioritet

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i
kroner

3 530 3 814 2 354 3 022

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per
innbygger 6-18 år (B)

914 1 277 1 084 1 158

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger
(B)

469 560 559 848

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger
(B)

1 481 1 601 278 428

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler,
per innbygger 6-15 år (B)

2 498 3 177 2 579 3 396

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og
kulturskoler, per bruker (B)

23 527 26 011 20 663 23 190

Dekningsgrad

Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og
kulturskole, av barn i alderen 6-15 år

6,4 % 6,5 % 2,9 % 2,4 %

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

21,0 % 21,9 % 16,1 % 18,1 %
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Bosetting av enslige mindreårige

Alstahaug kommune tar i mot den yngste gruppen av enslige mindreårige flyktninger.
Tjenesten er organisert med en relativt liten boenhet. De yngste barna blir så langt mulig
bosatt i fosterhjem. De eldste barna blir, etter vurdering, bosatt i egen hybel. Ungdommer som
bor alene blir fulgt opp av tjenesten med tilsyn, støtte og aktivitetstilbud i lag med
bofellesskapet.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger blir finansiert av tilskuddsordninger.
Tjenesteområdet går isolert sett med et netto overskudd. Samtidig har andre tjenesteområder
økte kostnader knyttet til enslige mindreårige.
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H el se og velferd

Enheter:
Helse
NAV
Barne- og ungdomsvern
Pleie og omsorg (PLO)
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Budsjettrammen for Helse og velferd var for 2019 en netto utgift i overkant av 188 millioner kroner.
Det ser imidlertid ut til at TFF vil få et kraftig overforbruk i forhold til budsjett i 2019.

Følgende sektordiagram viser fordelingen av budsjettresurser mellom enhetene i helse- og
velferdssektoren:

Helse
19%

NAV
5%

Barnevern
9%

Pleie og omsorg
40%

TFF
27%

RESSU RSFORDELI N G IN N EN HELSE- OG VELFERDSOM RÅDET



KOSTRA og nøkkeltall Høst 2019 | Versjon 1.0 38 av 68

Utgifter til den kommunale helse- og omsorgssektoren i 2018, per innbygger:
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Alstahaug Brønnøy Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Nordland

Ugifter helse- og omsorgstjenester per innbygger 2018

Pleie, omsorg (PLO) og Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)
Disse to enhetene rapporterer på samme KOSTRA funksjoner, og må derfor leses som «en
enhet» når man ser på statistikk og KOSTRA tall for kommunen.

Pleie og omsorg preges av situasjonen rundt kapasitet på ulike institusjonsplasser i
kommunen. Dette har ringvirkninger på det øvrige tjenestetilbudet i helse- og
omsorgssektoren. Tjenestene som kommunen tilbyr henger sammen i en kjede, og når det
øverste omsorgsnivået er preget av til en hver tid manglende kapasitet, vil dette påvirke
tilbudet også nedover i omsorgstrappen.

Innen TFF er det en økning av tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov. Også
støttekontaktordningen er utfordrende å håndtere for denne tjenesten. Kostnadene har økt
betydelig i enheten, og det er iverksatt et arbeid for å se på mulige effektiviserings- og
innsparingstiltak.

Kostnader er stort sett knyttet til antall årsverk, også i helse- og omsorgssektoren. Ser man på
KOSTRA tallene fra 2018 ligger Alstahaug relativt høyt i antall stillinger per 10 000
innbyggere:
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Årsverk i helse- og omsorg per 10 000 innbyggere

Også målt per bruker ligger Alstahaug høyt på antall årsverk:
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Ut fra disse tallene kan det se ut som at det finnes et innsparingspotensial ved årsverk i
tjenestene.

For å se på TFF er den beste KOSTRA indikatoren «bruk av hjemmetjenester 0-66 år». Svært
få brukere i denne aldersgruppen får bistand fra den tradisjonelle pleie- og omsorgsenheten.
Noen faller inn under tjenesteområdet for psykiatri, men de fleste brukerne i denne
aldersgruppen har tjenester fra TFF.
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Alstahaug Brønnøy Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Nordland

Andel brukere hjemmetjenester 0-66 år

Alstahaug ligger høyt på disse tallene, og det kan derfor være nødvendig å se på om
kommunen gir rett nivå på vedtak.

I den tradisjonelle pleie- og omsorgstjenesten ligger Alstahaug kommune lavt på de fleste
målbare tall. I forhold til andel innbyggere over 80 år som er beoer på sykehjem, så ligger
Alstahaug svært lavt i forhold til alle sammenligningsgrupper, inkludert landet:
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Om man ser på utgifter per oppholdsdøgn ligger vi også svært lavt i Alstahaug:
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I helsetjenesten er det knapphet på ressurser innen flere områder. Helsestasjonstjenester er et
av de områdene kommunene er mest sårbar. KOSTRA tall viser også at kommunen har lite
kapasitet på dette området i forhold til sammenlignbare grupper:
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Også legetjenesten er relativt lavt bemannet i forhold til sammenligningsgruppene:
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Av andre profesjoner er fysioterapeuter noe Alstahaug kommune er godt forspent med. Dette
skyldes satsningen på Friskliv, hverdagsrehabilitering og generell behandling de siste årene.
KOSTRA tall per 10 000 innbygger viser at Alstahaug over 3.5 årsverk over KOSTRA
gruppen:
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Økt utgiftsbehov
KS har beregnet forventet utgiftsbehov innen pleie- og omsorgsområdet for alle landets kommuner.
Alstahaug vil få et større behov enn landet for øvrig ut fra denne beregningen.

KS modell for forventet utgiftsbehov innen pleie og omsorg fram til 2027:
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Barnevern

Barneverntjenestens hovedmandat og samfunnsoppdrag er å bidra til at barn og unge i kommunen får
trygge oppvekstsvilkår i hht lov om barneverntjenester. Alstahaug er en del av en interkommunal
barnevernsorganisering, med Leirfjord som vertskommune.

Barneverntjenesten ytre Helgeland avd Alstahaug hadde i 2018 en nedgang i antall meldinger,
undersøkelser og tiltak

201 6 201 7 201 8

Meldinger 99 1 1 9 90

Undersøkelser 88 90 80

Barn under omsorg 24 22 1 9

Nøkkeltall Alstahaug K.gruppe 12 Landet u Oslo Nordland
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Nøkkeltall hentet fra KOSTRA omhandlende barneverntjenesten 2018:

Samfunnsu tvikling

Enheter:
Brann og Beredskap
Plan
Kommunalteknisk
Landbruk og Miljø
Næring

Netto driftsutgifter til
barnevernstenesta
per innbyggar 0-22 år (kr) 17 033 9 608 8 319 9 072
Barn med melding ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent) 5,7 5,4 4,5 5,1
Prosentdelen barn med undersøking
ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent) 6,5 5,5 4,8 5,4
Barn med barnevernstiltak ift.
innbyggarar 0-22 år (prosent) 5,8 4,5 3,9 4,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244)
per barn med undersøking eller tiltak
(kr) 27 437 51 708 49 929 60 334
Brutto driftsutgifter per barn som
ikkje
er plassert av barnevernet (funksjon
251) (kr) 37 129 34 933 39 268 40 572
Brutto driftsutgifter per barn som er
plassert av barnevernet (funksjon
252) (kr) 513 941 396 327 443 947 367 689
Barn med undersøking eller tiltak
per årsverk (funksjon 244) (antall) 33,9 19,9 18,9 17,1
Undersøkingar med handsamingstid i
nnan 3 månader (prosent) 84 82 87 76
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Budsjettrammen for Samfunnsutvikling var for 2019 en netto utgift på ca 21,8 millioner kroner.

Følgende sektordiagram viser fordelingen av budsjett resurser mellom enhetene for
Samfunnsutvikling:

Brann og beredskap

Kommunalteknisk avdeling

Plansektor

Landbruk og miljø

Næringsarbeid

38 %

31 %

9 %8 %
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Brann

Gruppert per år

Kommentarer:

Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere: Statistikken er basert på svært få hendelser 8 boligbranner i
Alstahaug i 2018, som også inkluderer branntilløp, dette utgjør 50 % av snittet for KOSTRA gruppe
12.



KOSTRA og nøkkeltall Høst 2019 | Versjon 1.0 48 av 68

Kommentarer:
Antall utrykninger pr. 1000 innbyggere: Alstahaug ligger betydelig under i antall både når det
sammenlignes med kostragruppe12 og hele landet utenom Oslo. Dette er en gjennomgående trend over
flere år, det er vanskelig å konkludere med sikker årsak til dette, men det kan være et resultat av godt
forebyggende arbeid over flere år.
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Kommentarer:
Her ligger Alstahaug marginalt over Vefsn og marginalt under Kostragruppe 12.

Landbruk
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Kommentarer

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale
netto driftsutgifter (prosent)

Størrelsen på de enkelte kommuners totale utgifter og inntekter påvirker netto driftsutgifter til
landbruksforvaltning. Vefsn er lagt inn som egen sammenligningskommune. Som det fremgår har
Vefsn lavere netto driftsutgift til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling enn
Alstahaug, samtidig som de bruker 1. million mer til samme formål enn Alstahaug kommune i 2018.

Kostragruppe 12 består av kommunene Tynset, Nord Fron, Nome, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda,
Lindås, Årdal, Luster, Sunndal, Alstahaug, Vefsn, Meløy, Fauske, Målselv, Lenvik, Vadsø,
Hammerfest, Alta og Sør-Varanger. Det er stor variasjon innen gruppa da det gjelder areal og aktivitet
innen landbruket.
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Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling i kommunen, korrigert for samarbeidskommuner

Alstahaug har en utgift på 1,3 mill. Tilvarende for Vefsn og snitt for alle
kommuner i sammenligningsgruppa er henholdsvis 2,3 og 2,2 mill. kroner.

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling, korrigert for samarbeidskommuner, per
landbrukseiendom

For brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning pr. landbrukseiendom ligger
Alstahaug høyt både i forhold til Vefsn, kostragruppa 12 og snitt for landet. Det
vesentlige av arbeidsforbruket i den kommunale landbruksforvaltningen er
knyttet til jordbruket. Jordbruket er i motsetning til skogbruket i høy grad ei
politisk næring og hvor en vesentlig del av inntektene til jordbruksbedriftene
tilføres via offentlige overføringer. Ytre landbruksforvaltning (kommunale
landbrukskontor) har her en sentral rolle.

Jordbruksbedriftene i Alstahaug er i snitt på 312 dekar. Tilsvarende for Vefsn,
kostragruppa og for landet er 304, 222 og 249 dekar. Dvs. vi har relativt store
jordbruksbedrifter i Alstahaug og relativt intensiv produksjon. I Alstahaug er det
f.eks. ei total melkekvote på 6 mill. liter melk mens det i f.eks. Vefsn er ei
melkekvote på 5,2 mill. liter melk.

Landbrukseiendommer (antall), jordbruksbedrifter (antall),
jordbruksareal i drift (dekar), produktivt skogareal (dekar)

Landbrukseiendommene i Alstahaug har lite skog målt i areal. I snitt 100 dekar.
Landbrukseiendommene i Vefsn, kostragruppe 12 og landet har i gjennomsnitt
henholdsvis 620, 307 og 381 dekar skog. Imidlertid har den kystnære skogen i
Alstahaug høy bonitet (produksjonsevne) sammenlignet med mye annen skog.

Jordbruksbedriftene i Alstahaug er store og produksjonen er høy.

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk
(dekar), Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk
(dekar) og Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn

landbruk (dekar)
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I Alstahaug ble det i 2018 omdisponert svært beskjedent med jordbruksareal og
dyrkbar mark til andre formål (3,8 dekar), sammenlignet med så vel Vefsn
(476,2 dekar) som snittet i kostragruppe 12 (58,5 dekar). Alstahaug kommune
var i 2018 å betrakte som en foregangskommune i jordvernsammenheng.

Godkjent nydyrka areal

Nydyrkingsaktiviteten varierer betydelig fra år til år. I 2018 godkjente Alstahaug
297 dekar fordelt på 8 søknader, mens det i Vefsn ble godkjent 0 dekar og i
snitt ble det godkjent 83 dekar for kommunene i sammenligningsgruppe 12.

Jord- og konsesjonslovssaker vil variere fra år til år. For Alstahaug ble det
behandlet 33 saker i 2015, 23 i 2016, 28 i 2017 og 27 saker i 2018. For Vefsn
ble det behandlet 26 saker i 2018 og i sammenligningsgruppa var antall saker i
snitt 23. Ressursbruket som går med til den enkelt sak varierer med
kompleksitet og hvorvidt sakene blir påklaget.
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Plan, byggesak og miljø

Kommentarer:

Alstahaug tilhører kostragruppe 12. Den består foruten Alstahaug av
kommunene Tynset, Nord-Fron, Tinn, Nome, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Lindås,
Årdal, Luster, Sunndal, Vefsn, Meløy, Fauske, Lenvik, Målselv, Vadsø,
Hammerfest, Alta og Sør-Varanger.

Alstahaug kommune vedtok i 2018 4 reguleringsplaner. Med unntak av 2015 har
det vært normalt med 4-5 planer pr. år. Dette er i overkant av gjennomsnittet i
kostragruppe 12. Antallet varierer i gruppen fra 0 i Tinn, Meløy og Vadsø til 10 i
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Vefsn. I Alstahaug har vi stor andel av egenproduserte planer, noe som kan
variere i gruppen. Vi hadde ingen innsigelser i 2018 mens f.eks. Vefsn hadde
flere.

Det er behandlet 90 byggesaker totalt i Alstahaug. Dette er samme antall som i
2017 og betydelig lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 12. Her er det 8
kommuner som trekker snittet opp med Alta, Tysvær og Tinn på topp. Når det
gjelder antall behandlede saker med 3 ukers frist ligger Alstahaug på ca.
halvparten av gjennomsnittet i kostragruppe 12. Her er det 10 kommuner som
trekker snittet opp, med Tysvær, Lindås og Lenvik på topp. Hos oss har vi hatt
en nedgang i antall behandlede saker fra 2015, noe som i tillegg til redusert
sakstilgang og høy andel av dispensasjonssaker har sammenheng med vakanse i
del av stilling på byggesak. Det er ikke sjekket ut om noen av kommunene i
gruppen har større grad av elektronisk saksbehandling.

Alstahaug ligger i overkant av 3 ukers fristen på enkle saker og har en svak
økning fra 2017. Kommunen ligger godt under 12 ukers fristen på øvrige saker
og har her en liten reduksjon i forhold til 2017. Vi ligger likevel over
gjennomsnittet i kostragruppen. En tendens er at kommuner med få saker har
betydelig kortere saksbehandlingstid enn kommuner med flere/mange saker.
Saksbehandlingstiden i Alstahaug har sammenheng med at vi har tatt ut
gevinsten av innføring av e-byggesak på forskudd (vakanse i del av stilling på
byggesak).

På tilsyn av bygg unntatt søknadsplikt ligger vi på ca. halvparten av
gjennomsnittet i kostragruppen, men det er mange kommuner som ikke har tall
på tilsyn.

Når det gjelder dispensasjon fra plan har vi hatt en kraftig økning i 2018 og
ligger langt over gjennomsnittet i gruppe 12. Dette kan delvis ses i sammenheng
med et større antall planprosesser i kommuner med få dispensasjoner, men kan
også ha sammenheng med forskjellig grad av fleksibilitet i vedtatte planer. Når
det gjelder nye bygninger i strandsonen ligger vi på halvparten av
gjennomsnittet i gruppen, mens vi både når det gjelder innvilgede søknader om
nye bygninger i LNF-/LNFR-områdene og i freda eller verneverdige områder ikke
skiller oss ut i vesentlig grad.
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Kommunalteknisk

Vannverket

Avløpsverket

Kommentarer:

Selvkostgrad (prosent):
I hvilken grad har kommunen oppnådd å dekke kostnadene på selvkostområdet

Forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året og kommunens
gebyrgrunnlag for året, tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført
underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd

Fra 2017 er også renter på selvkostfond tillagt selvkostområdet.
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Årsgebyr for vannforsyning eks.mva:
Årsgebyr (uten mva), 2019, etter stipulert forbruk (dvs. for boliger uten
vannmåler) inkludert eventuell fast del (for en standard bolig på 120 m 2

bruksareal)

Fast del, 2019 = kr 2.278,- (samlet kapitalkostnad 20/40 år avskriving delt på
antall betalende enheter)

Variabel del, 2019, kr/m 3 = kr 8,06 (samlet driftskostnad for vannverket delt på
antall betalende m 2).

Faktor som brukes til omregning fra m 2 bolig til m 3 forbruk vann/avløp = 1,3m 3

pr. m 2.

Kr 2.278,- + kr 1.257,- (120m 2 x 1,3m 3 x kr 8,06) = kr 3.535,-

Årsgebyr for avløpstjenesten eks.mva:
Årsgebyr (uten mva), 2019, etter stipulert forbruk (dvs. for boliger uten
vannmåler) inkludert eventuell fast del (for en standard bolig på 120 m 2

bruksareal)

Fast del, 2019 = kr 2.509,- (samlet kapitalkostnad 20/40 år avskriving delt på
antall betalende enheter)

Variabel del, 2019, kr/m 3 = kr 9,34 (samlet driftskostnad for vannverket delt på
antall betalende m 2).

Faktor som brukes til omregning fra m 2 bolig til m 3 forbruk vann/avløp = 1,3m 3

pr. m 2.

Kr 2.509,- + kr 1.457,- (120m 2 x 1,3m 3 x kr 9,34) = kr 3.966,-

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år  :
Alstahaug kommune har ca 189 km kommunale vannledninger med
ledningsdimensjon 50 mm eller større. Det foreligger en nasjonal målsetning om
ca 2,0% årlig fornying av ledningsnett.

I hovedplan vann for perioden 2014 -2023 er det foreslått å fornye 1000m av
saneringsmodent ledningsanlegg per år i sentrumsområdet eller minimum 1500
meter utenfor sentrumsområdet.

Handlingsprogrammet til hovedplan vann er ikke fulgt opp med tilsvarende
økonomiske bevilgninger.

Hovedplan avløp er under revidering.
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E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med
tilfredsstillende prøveresultat
Det er ikke registrert tilfeller av E.coli i vannforsyninger til noen av kommunens
abonnenter i 2018.

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
Alstahaug vannverk produserte i 2018 ca 1,4 mill m 3 vann, ca 38 % av dette
vannet kom ikke til abonnent.

Hver person bruker i snitt 140 liter vann i døgnet

Noe vannforbruk eks. spyling, islegging, frosttapping, hagevanning, bilvask er
ikke bokført i detalj

Det er grunnlag for å anta at redusert og utsatt fornying av ledningsnett vil
medføre mere og flere lekkasjer fremover. Dette er ikke bærekraftig i
fortsettelsen.
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Samferdsel:

Alstahaug kommune har ca 85 km med kommunal vei (med og uten fast dekke).
Av dette har ca 40 km fast dekke som er kjørbar for personbil.
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Organisasjonsfakta

ORGANISASJON SFAKTA PR. 1.9.2019
Tabelloversikt viser antall ansatte/årsverk pr. 1.9.2019

Antall ansatte Heltid Deltid Årsverk

Virksomhet Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

Støtte/ stab/
rådmann/ HTO

33 22 56 23 18 41 11 4 15 29,43 21,93 51,36

Økonomi 9 2 11 8 2 10 1 0 1 8,52 2 10,52

Oppvekst adm. 4 3 7 3 2 5 1 1 2 4 2,3 6,3

Skole/SFO/Oppvek/

barnehage

183 39 222 120 26 146 63 13 76 163,4 33,52 196,92

Kultur 19 21 40 6 4 10 13 17 30 14,37 14,48 28,85

Bosetting 6 5 11 6 5 11 0 0 0 6 5 11

PPT 8 1 9 5 1 6 3 0 3 6,9 1 7,9

Helse 41 21 62 24 11 35 17 10 27 36,81 15,81 52,62

NAV 8 4 12 5 4 9 3 0 3 7,1 4 11,1

Pleie og omsorg 109 6 115 57 3 60 52 3 55 89,95 4,65 94,6

TTF 89 52 141 59 43 102 30 9 39 78,03 48,41 126,44

Samfunnsutvikling 13 55 68 6 21 27 7 34 41 10,82 27,25 38,07

Tabellen inneholder fast ansatte med stillingsprosent i Alstahaug kommune pr. 1.9.2019. Tabellen inneholder
ikke ubesatte stillingshjemler eller tilfeller av vakanser, og vil derfor kunne avvike fra virksomhetens
rapportering på budsjetterte årsverk.

Flere enheter er slått sammen for enklere fremstilling. Noen ansatte rapporteres som

deltidsansatte selv om de har en 100 % stilling. Dette skyldes fordeling av stillingsressurser

mellom ulike ansvarssteder.
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Utvikling årsverk Alstahaug kommune 2010 - 2019:
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Alder og kjønnsfordeling i Alstahaug kommune -september 2019:

Alstahaug kommune er en kvinnedominert arbeidsplass. Kjønnsfordelingen har vært svakt

økene slik at det i dag er 69 % kvinnelige ansatte mot 73 % i 2010. Nasjonalt er fordelingen i

offentlig sektor 70 % kvinner og 30 % menn i 2017.
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Fol keh el seprofi l og an dre n økkel tal l

Gjennomsnittlig levealder i Nordland

Folkehelseinstituttet gir årlig ut Folkehelseprofilen for alle norske kommuner. Denne kan ses i sin
helhet i vedlegg 1
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Utdanning og levekår:

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 og over:

Innvandrerbefolkningen
Innvandrere utgjorde i 2019 10,6 % av befolkningen i Alstahaug kommune. For landet er
prosentandelen 14.4%.
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Vedl egg:
1 ) Folkehelseprofil Alstahaug 201 9
2 ) Kommunebarometeret 201 9


